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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

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

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 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	งำนสำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำน

อธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสำร 02-258-4007



ปัญจมหาปิยราชานุสรณ์

23 ตุลาคม 2559

	 	 	 	 พระปิยมหาราชเจ้า	 	 ชาวสยาม

	 	 	 พระเกริกเกียรติเรืองนาม	 เลิศหล้า

	 	 	 ทรงกอปรกิจเจริญงาม	 	 น�าชาติ		เอเชีย

	 	 	 ร�าลึกพระคุณทั่วหน้า	 	 เทิดน้อมบูชาเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า		ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินนทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์



อาเศียรวาท พจนาภิวันท์

	 	 วันปิยมหาราชานุสรณ์	

	 พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	

	 ทรงปฏิรูปราษฎร์นาครให้งามครัน	

	 	 ประกาศให้ไทยเป็นไทเลิกเป็นทาส	

	 ปฏิรูปรัฐราษฎร์ประสาทสรรพ์	

	 สยามรัฐพัฒนาสารพัน	

	 ธ	ทรงคือมิ่งขวัญนิรันดร์ไทย	

	 	 น้อมเกล้าฯเหล่าชมรมฯบังคมบาท	

	 พระปิยมหาราชผู้เริ่มสมัย

	 ไทยสมานสานสมมาตรชาติวิไล	

	 ขอเป็นข้ารองบาทไท้ไปนิรันดร์ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า		ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินนทรวิโรฒ

ผศ. สนั่น มีขันหมาก  ประพันธ์ 
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สังคมในแวดวง มศว

  มศว	ก�าหนดเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปีพุทธศักราช	

2559 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม  พระอารามหลวง	อ.เมือง	จังหวัด

เพชรบุรี	ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ครั้งที่ 27 ณ	อาคารนวัตกรรม	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช 

บัวศรี	วันศุกร์ที่	4	พฤศจิกายน	2559	เวลา	17.30	น. ทอดพระเนตร

การแสดงละครเพลง	“การเดนิทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ	:	เทาแดงถิน่รัก” 

ณ	หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี		ทอดพระเนตรนทิรรศการการเดนิทาง 

แห่งศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	หอนิทรรศการ	g23	

  ผศ. ชวลิต สูงใหญ่	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิต	มศว	(ฝ่ายมัธยม)	เข้ารับรางวัล	

“คนไทยตัวอย่าง”	นกับริหารดเีด่น	รางวัลสิงห์

เข็มทอง	โครงการพฒันานกับริหารระดบัประเทศ	

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย	 ในโครงการกิจกรรม

รณรงค์การท�าความดี	 ต้นแบบคนดี	 ใต้ร ่ม 

พระบารมีพ่อของแผ่นดิน	 คนดีต้นแบบสังคม 

แห่งปี	 2559	ครั้งที่	 3	 โดยมี	พลตรีหม่อมเจ้า 

จุลเจิม	ยุคล	เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน

รางวัล	 จัดโดย	 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท)	
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  ผศ. ดร. สมภพ รอดอัมพร ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์	

ได้รับมอบหมายจากอธกิารบดใีห้เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จในการปรับ

เปลี่ยนเครือข่ายไปสู่	 IPv6	“Internet	Protocal	Version	6”	ในการจัด

งาน	IPv6	ประจ�าปี	2559	จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

เมื่อวันศุกร์ที่	23	กันยายน	2559	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องจูปิเตอร์	ชั้น	

3	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ

 	 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	พิจารณาให้	รศ.ดร.

สาธติ ทิมวฒันบรรเทิง ได้รับการยกย่องให้เป็น	

“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”	 สาขามนุษยศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์	 ในการประชุมวิชาการ	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2559	 และจะเข้ารับโล่รางวัล

เกียรติยศ	จาก	พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรีในวันพฤหัสบดีที่	24	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมนงนุชการ์เด้น	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559	ณ	ห้องประชุม

สภา	1	และฟังการบรรยายเรื่อง	Stem	Cell	โดยคุณสุกัญญา	หงส์วิลัย	

เวลา	11.30	น	สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์	

พจนากรรักษ์	081-489-5501

 	ชมรมผู้สูงอายุฯ	มศว	ขอแสดงความยินด ีอ. สมบัติ จ�าปาเงิน 

ซึ่งได้รับรางวัลพระองค์วรรณฯ (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)	 เมื่อ 

วนัองัคารที	่16	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องนราธปิ	กระทรวงการต่างประเทศ		

กรุงเทพฯ

 	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	รศ.โกสุม จันทร์ศิริ	ในการบรรยายเรื่อง	

ชุดตรวจไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ดีเอ็นไบโอเซ็นเซอร์	เมื่อวันที่	1	กันยายน	

2559	ให้สมาชิกเข้าใจเรื่อง	ไวรัสไข้เลือดออกได้ดียิ่งขึ้น	และเพลิดเพลิน

กับการบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย	 ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยและทีมงานวิจัยที่มี

ส่วนท�าให้งานวิจัยได้รับเหรียญรางวัลถึง	69	เหรียญ	มา	ณ	โอกาสนี้

 	 ตามที่ส�านักหอสมุดกลาง	 จัดงานสัปดาห์	 ศ.	 ดร.	 สุดใจ	 

เหล่าสุนทร	 เพื่อระดมทุน	 ศ.ดร.สุดใจ	 เหล่าสุนทร	 ระหว่างวันที่	 5-9	

กนัยายน	2559	และชมรมฯ	ได้จ�าหน่ายส่ิงของทีน่�ามาบริจาคก่อนเร่ิมงาน	

11	 วัน	 จ�าหน่ายได้ 47,500 บาท	 ส�านักหอสมุดกลาง	 จ�าหน่ายได้ 

12,500 บาท	รวมเป็นเงิน	60,000 บาท	(หกหม่ืนบาทถ้วน)	ชมรมฯ 

ขอขอบคุณ	 ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน	 ที่ช่วยแจ้งข่าวไปยังเพ่ือนๆ	

และได้รวบรวมสิ่งของมาบริจาคจ�านวนมาก	 คณะกรรมการ	 สมาชิกของ 
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ชมรมฯ	ทีน่�าส่ิงของมาบริจาคกนัอย่างต่อเนือ่ง	คณุกญัญา จนัทร์ด	ีทีเ่ป็น

ก�าลังส�าคัญในการจ�าหน่ายสิ่งของด้วยความเต็มใจและตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง	

 	 งานแสดงมุทิตาจิต	 แด่คณาจารย์อาวุโสที่มีอายุ	 84	 ปีเม่ือวัน

อังคารที่	6	กันยายน	2559	อาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงานได้แก ่ผศ. เลิศ 

ชูนาค รศ. บุญทิวา อภิสิงห์ รศ. เสาวนี อินทรภักดี ผศ. พิจิตร 

สุทธิพันธุ์ รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ ผศ. โสภัณ วีรชัย รศ. 

วารุณี วงษา รศ. สมจิต สมัคถพันธุ์ รศ.ดร.ลาวัลย์ พลกล้า รศ. 

สีอุไร จิปิภพ รศ.ดร ธวัช บุรีรักษ์ และรศ. ชม ภูมิภาค	รวม	12	

ท่าน	 ส่วนอาจารย์ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม	 ได้แก่	 คุณ

หญิงส่องแสง	เมฆสวรรค์	ผศ.	วิชิต	โชติกธีรกุล	ศ.	เสาวนีย์	จักรพิทักษ์	

ผศ.	ทองค�า	ธูปสุวรรณ	อ.	จ�ารัส	 เสรีพันธุ์	ศ.ดร.	ประเสริฐ	วิทยารัฐ	

รศ.	หทัย	ศ.	ดร.	จรรจา	สุวรรณทัต	รศ.	ผกา	แสงสุวรรณ	อ.	อนงค์	 

สินสิริ	ผศ.	ลัดดาวัลย์	นตุสติ	อ.	ปรีดา	รอดโพธิท์อง	และผศ.	คณุวรุณยพุา	 

สนิทวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 ชมรมฯ	 ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้ทุกท่านที่มา

สามารถมาร่วมงานได้	ในงานนี้ รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ได้น�า

ขนมเป๊ียะจากฉะเชงิเทรา	มามอบให้คณาจารย์อาวโุสทีม่าร่วมงาน	พลอย

ให้พวกเราหลายคนได้รับประทานขนมเปี๊ยะด้วย	 ชมรมฯ	 ขอขอบคุณ

มา	ณ	โอกาสนี้	บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก	อบอุ่น	ทักทาย

ปราศรัย	 ยิ้มแย้ม	 แจ่มใสกันทั่วหน้า	 ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน	 เป็น

กันเอง	อีกกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงานตื่นตา	ตื่นใจมาก	คือ	การ

ร�าอวยพร	ผู้แสดงได้แก่	รศ.	สาลี	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	อ.จันทร์ทิพย์	 

ลิ่มทอง	อ.	พวงผกา	คงอุทัยกุล	ผศ.	พนอ	อัศวรุจานนท์	อ.	ดร.	ละเอียด

รักษ์เผ่า	รศ.	วิจิตร	วรุตบางกูร	ผศ.	เกษร	เจริญรักษ์	ผศ.	ดร.	สุชาดา 
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สุธรรมรักษ์	 ผศ.	ณัฐยา	 วิสุทธิสิน	 และ	ผศ.	นงนารถ	ชัยรัตน์	 โดยม ี

ผู้ฝึกซ้อมคือ รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อ.จันทร์ทิพย์  

ลิ่มทอง และวงดนตรีสากลของ	อ. สมชาย อัศวโกวิท และทีมงาน 

ที่มาร่วมสร้างสรรค์เสียงเพลงในงานนี้ด้วย	งานนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	สร้าง

ความประทับใจให้แก่คณาจารย์อาวุโส	 และผู้มาร่วมงาน	 เกิดจากความ	

ร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริหารชมรมทุกท่าน	 และผู้เข้าร่วมงาน	

ชมรมฯ	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	110	คน

	 ขอให้ท่านที่มาจงผาสุก			 	 นิราศภัยไกลทุกข์ทุกสิ่งสรรพ์

ช่อมะลิซ้อนชมระบ�าร�าฟ้อน			 	 ให้เบิกบานเอย	

	 ชมแต่สิ่งชื่นตา	สารพัน		 	 เกษมสันต์ทุกทิวาราตรีกาล

ช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้	มาเยือนใหม่เอย		 ต่างปลื้มใจ	ปลื้มใจใดจะปาน

	 ต่างชื่นบาน	ต่างชื่นบานเกษมศรี	 เปรียบมาลี	มาลีหอมระรื่น

ชุ่มชื่น	ชุ่มชื่นเมื่อลมชาย		 	 	 กลิ่นก�าจาย	ก�าจายจรุงเร้า

จงสพถ้วน	มโนห่อนแลนา

 	วันที่	16	กันยายน	2559	คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ	เข้า

ร่วมงาน	100 ปีชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	 และวางพวงมาลา 

กันโดยพร้อมเพรียง	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ปลาบปลื้มยิ่งนัก

 	ชมรมฯ	จัดทัศนศึกษา	เมื่อวันที่	22-29	สิงหาคม	2559 รัสเซีย

น่าเยือน	 มีสมาชิกร่วมเดินทาง	 36	 คน	 บรรยากาศในการเดินทาง 

ราบรื่น	สนุกสนาน	ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นในทุกสถานที่ไปเยี่ยมชม	

มเีรื่องที่ท�าให้หงุดหงดิใจบ้าง	ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ไม่เคยพบมาก่อน 

การเลือกบริษัททัวร์ที่ดูว่าดีแต่ไม่สะดวกในการส่ือสาร	 ท�าให้เกิดความ 

คลาดเคลื่อนในก�าหนดการ	 ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ท�าให้การเดินทางนี้
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มีแต่ความสุข	รื่นรมย์	อบอุ่นช่วยเหลือ	ดูแลกันอย่างเป็นธรรมชาติ	ตลอด

การเดนิทาง	หลายคนคงคดิถงึข้าวมันไก่รัสเซียราดชสี	และสลัดผกัอนามัย!!! 

ไม่รู้ลืม	คนรัสเซียที่แสนดี	ขยัน	ประหยัด	ไม่ฟุ่มเฟือย	แต่ทุกครั้งก่อนลง

จากรถไกด์แนะน�าว่าให้เอากระเป๋าถือไว้บนรถปลอดภัยกว่า	 เกือบทุกคน

จึงเอากระเป๋าเงินไว้บนรถ	เพราะกลัวถูกล้วงกระเป๋า	แต่พอพบของถูกใจ

จะซ้ือไม่มีเงิน	 ต้องเดินถามว่าใครก�าเงินมาบ้างแล้วก็ยืมกันไปสนุกไปอีก

แบบ	ถึงกระนั้นก็ยังไม่รอดพ้นมือล้วงกระเป๋าไปได้	 จะคิดถึงรัสเซียมากก็

ตอนนีก้ระมัง	ขอบคณุ	หนแูอน(อมุาพร)	ทีจั่ดการเร่ืองการโอนเงินให้อย่าง

เรียบร้อยในทุกภารกิจ	หนูแดง(ประทินทิพย์)	ที่ตั้งใจถ่ายรูปอย่างเอาจริง

เอาจังในทุกพื้นที่	นางแบบทุกคน	(ฟิน)เต็มใจไม่ต้องเรียกซ�้า	ทั้งหมู่ใหญ่

หมู่เล็ก	รูปคู่	รูปเดียว	สั่งได้ค่ะ	คุณเล็ก(วราภรณ์)	ที่ช่วยเก็บเงินให้พนัก

ขับรถที่น่ารัก	และไกด์ที่ไม่น่ารัก	ได้อย่างครบถ้วน	พบกันโปรแกรมต่อไป	

บุโรพุทโธ-บาหลี	วันที่	21-25	มกราคม	2560	ราคา	34,000	บาท	ดู

โปรแกรมในจดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน	2559

 	โรงพยาบาลชลประทานฯ	จัดทอดผ้าป่า	วันท่ี 7 ตลุาคม 2559  

เพื่อจดัซื้อเครือ่งมอืแพทย์และช่วยเด็กพกิารทุพพลภาพที่สถานสงเคราะห์

และผู ้ด ้อยโอกาส	 ณ	 ขณะนี้มีผู ้บริจาคเป็นเงิน	 60,520 บาท  

ขออนุโมทนาบุญมา	ณ	โอกาสนี้

 	 ชมรมฯ	 ขอเชิญชวนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ปีพุทธศักราช	 2559 ณ วัดใหญ่

สุวรรณาราม พระอารามหลวง	 จังหวัดเพชรบุรี	 ดังก�าหนดการหน้า	

31
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 	 เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย	 ฝาก

แจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�าการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง	ให้ท�าเรื่อง

เบิกจ่ายตรง	เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางรายการ

  คุณธัธพร ศรีวาลา	 ผู้ท�าเร่ืองเบิกจ่ายเงินค่ารักพยาบาลให ้

ผูเ้กษยีณอายรุาชการ	ขอให้ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิ	ช.พ.ค.	ไปท�าแบบส�ารวจข้อมูล

สมาชิก	ช.พ.ค.	หน่วยงาน	มศว	ประสานมิตร	ที่กองคลังชั้น	2	ภายใน

สิ้นปี	2559	นี้

 	ชมรมฯ	ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ

ในปีนีท้ราบว่า	มหาวิทยาลัยอนญุาตให้น�ารถมาจอด	เพ่ือท�าภารกจิต่าง	ๆ 	

ได้	 โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�านาญ	แก่เจ้าหน้าที่ทางเข้า-ออก

ใต้อาคารจอดรถ	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	มหาวิทยาลัยมา	ณ	โอกาสนี้

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ

รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	ในแต่ละเดือน	หากไม่ปรากฏรายชื่อ

ของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรด	ติดต่อกับคุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

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

ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	 โปรดแสดง

ความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 ชื่อบัญชี	 ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว	 

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	อย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณนิดารัตน์		ไพรคณะฮก

อ.	สุวัฒน์		บัววราภรณ์
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1.	ผศ.	สุนทรี		ภวภูตานนท์		(มีนาคม)		 	 	 1,000	บาท

2.	รศ.	บุษกร		เพชรวิวรรธน์	 		 	 	 	 2,000	บาท

3.	ผศ.	เกษร		เจริญรักษ์	 		 	 	 	 1,000	บาท

4.	ผศ.	ดร.	พลับพลึง		คงชนะ			 	 	 	 1,000	บาท

5.	รศ.	สุภาพรรณ		สิริแพทย์พิสุทธิ์	 	 	 	 1,000	บาท

6.	ผศ.	จ�าเนียร		ร่มโพธิ์		 		 	 	 	 1,000	บาท

7.	คุณนิดารัตน์		ไพรคณะฮก				 	 	 	 500	บาท

8.	อ.	นิ่มนวล		สกุลพานิช	 		 	 	 	 1,000	บาท

9.	รศ.	สีอุไร	จิปิภพ			 	 		 	 	 	 10,000	บาท

10.	รศ.	ดร.	ลาวัลย์	พลกล้า				 	 	 	 2,000	บาท

11.	ศ.	พิเศษอารี	สุทธิพันธ์		 		 	 	 	 1,000	บาท

12.	ผศ.	พิจิตร	สุทธิพันธ์		 		 	 	 	 1,000	บาท

13.	รศ.	วารุณี	วงษา		 	 		 	 	 	 1,000	บาท

14.	ผศ.	ยุวดี	เฑียรฆประสิทธิ์			 	 	 	 1,000	บาท

15.	รศ.	ชม	ภูมิภาค			 	 		 	 	 	 1,000	บาท

16.	ผศ.	วนิดา	ตราชู		 	 		 	 	 	 1,000	บาท

17.	รศ.	วราพร	สุรวดี				 		 	 	 	 1,000	บาท

18.	รศ.	จรีย์	สุวัตถี			 	 		 	 	 	 800	บาท

19.	ศ.	ศรียา	นิยมธรรม		 		 	 	 	 800	บาท



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559 

http://seniorclub.swu.ac.th 11

         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนตุลาคม

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

1.	อ.	สุพีพรรณ		พัฒนพาณิชย์	 	 2.	อ.	ดร.	วัลลภา		ไทยจินดา

3.	ผศ.	เตือนใจ		เฉลิมกิจ		 	 4.	ผศ.	กอบรัตน์		เรืองผกา

5.	รศ.	อัจฉรา		สุขารมณ์		 	 6.	รศ.	ภาณี		วัฒนโอฬาร

7.	คุณมาลี		อิ่มสมบัติ		 	 	 8.	อ.	งามจิตร		ถวัลยวิชชจิต

9.	คุณอัจฉรา		พันธ์ศรีมังกร	 	 10.	ศ.	ศรียา		นิยมธรรม

11.	ผศ.	ทิพาพร		เผ่านิ่มมงคล		 12.	ผศ.	ยุพา		ไวรักษ์สัตว์

13.	คุณพวง		อินสุข	 	 	 	 14.	อ.	ลจิตร์		แผ้วสกุล

15.	รศ.	นิภา		นิธยายน	 	 	 16.	คุณอนันต์		ยศนาม

17.	รศ.	ประสงค์		เอมรัฐ		 	 18.	รศ.	สมจิต		สมัตถพันธุ์

19.	รศ.	วันเพ็ญ		พิศาลพงษ์	 	 20.	ผศ.	ดร.	ฉันทนา		ภาคบงกช		

21.	ผศ.	วนิดา		ตราชู		 	 	 22.	ผศ.	จันทิมา		พรหมโชติกุล	

23.	ผศ.	พริ้มเพรา		ผลเจริญสุข		 24.	ผศ.	ดร.	วิลาสลักษณ์		ชัววัลลี

25.	ผศ.	สุนันท์		เสนาขันธ์	 	 26.	ผศ.	ดร.	อนันต์		พู่พิทยาสถาพร

27.	คุณวิภา		คณาวงศ์	 	 	 28.	รศ.	นภาพร		มัธยมางกูร

29.	คุณนวพร		ปานอ�าพัน	 	 30.	ดร.	เสาวนิต		รังสิยานนท์

31.	ผศ.	นิตยา		วังกังวาน		 	 32.	ผศ.	ดร.	ดิลก		ดิลกานนท์
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33.	ผศ.	เนื้อทิพย์		ลืออ�ารุง	 	 34.	รศ.	จิราภรณ์		บุญส่ง

35.	รศ.	ดร.	ชาตรี		เมืองนาโพธิ์		 36.	อ.	จิรฐา		ชิตประสงค์

37.	รศ.	เสาวนี		อินทรภักดี	 	 38.	ผศ.	อาภรณ์		จ�าปาทอง

39.	รศ.	โช		สาลีฉัน	 	 	 	 40.	อ.	ดร.	บรรชา		รัตนวัย	

41.	รศ.	ศิริวรรณ		เสรีรัตน์	 	 42.	รศ.	ดร.	สุนิตดา		เทศนิยม

43.	คุณเกศณี		ชยาวิวัฒนาวงศ์	 	 44.	อ.	วรนาฎ		จิ๋วสวัสดิ์

45.	ผศ.	ทัศนียา		สุปรีชากร	 	 46.	ผศ.	ดร.	สุนันท์		ศลโกสุม

47.	ผศ.	สมรรถชัย		น้อยศิริ	 	 48.	อ.	ดร.	มนัส		บุญประกอบ

49.	รศ.	ดร.	พิสมัย		จารุจิตติพันธ์	 50.	อ.	ฉวีวรรณ		กองชุ่ม

51.	คุณอังคณา		โกสีย์สวัสดิ์	 	 52.	คุณพัชรินทร์		เต็กอ�านวย

53.	คุณอารมณ์		สิทธิสาร		 	 54.	รศ.	จิตรพี		ชวาลาวัณย์	

55.	ผศ.	ทศวร		มณีศรีข�า		 	 56.	ศ.	ปานศิริ		พันธุ์สุวรรณ

57.	รศ.	มาลี		บานชื่น		 	 	 58.	อ.	อรพรรณ		วีระวงศ์	พลันเท็นคา
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พระนิพนธ์ที่ 22

สมเด็จพระญาณสังวร
1

	 ถ้าเป็นเร่ืองจริง	 เม่ือถึงเวลาท่ีควรติก็ต้องติ	 เม่ือถึงเวลาที่ควรชมก็

ต้องชม	แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริง	ก็ไม่ควรพูดแท้	และแม้เป็นเรื่องจริงหากไม่

ถึงเวลาที่ควรติหรือชม	ก็อย่าไปติหรือชม	นิ่งเสียดีกว่า

	 ฉะนั้น	ความมีกาลัญญุตา	ในที่นั้นๆ	จึงเป็นหลักส�าคัญ	คือเวลาที่

ควรนิ่งก็นิ่ง	เวลาที่ควรพูดก็พูด	หรือเวลาที่ควรวางอุเบกขาก็วางอุเบกขา	

เวลาที่ไม่ควรอุเบกขาก็พูดออกไป	สุดแต่ว่าเวลาไหนควรจะติหรือชม

	 1		“พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่าเก้าสิบ : 4 อารมณ์บั่นทอนของผู้สูงวัย 2 

1. โกรธ 

	 อารมณ์โกรธง่ายฉุนเฉียวเป็นภัยเงียบเป็นภัยร้ายแก่ผู้สูงวัย	 มันน�า

มาซ่ึงการเปล่ียนแปลงภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง	 เพิ่ม

อัตราการเต้นของหัวใจ	 รวมไปถึงท�าให้การตัดสินใจเกิดการผิดพลาดได้

อันเนื่องมาจากอารมณ์นั้น	ดีไม่ดีหากเก็บมาเป็นอารมณ์อยู่นานอาจจะส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน	หรือกระทั่งเกิดภาวะนอนไม่หลับเลย	

	 ...เปลีย่นเป็นอภยั	...	เปลีย่นมุมมองว่าความผดิพลาดเกดิขึน้ได้ไม่ว่า

จะใครกต็าม	การมองอย่างเข้าใจให้อภยัและช่วยกนัแก้ไขปัญหาน่าจะเป็น

สิ่งที่ดีที่สุด

2. ขาด (รู้สึกขาด)

	 ความรู้สึกที่อาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตที่อาจมองว่า

ตนเองยังไม่ได้รับการเติมเต็มในด้านใดด้านหนึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นความรัก	

ความเข้าใจ	การได้การยอมรับ	ทรัพย์สินเงินทอง	(	แม้ว่าจะเหลือกนิเหลือ

ใช้แล้วก็ตาม	)	ความรู้สึกนี้ถ้าเกิดขึ้นมา	จ�าเป็นที่จะต้องรู้ทัน	อาจจะต้อง

ตั้งสติดีๆว่า	ข้อเท็จจริงที่เกิดกับชีวิตเป็นอย่างไร	เป็นความขาดจริงๆหรือ

ไม่	“แยก	Fact	กับ	Feeling”	ออกจากกัน	พอทราบแล้วค่อยมาดูในราย

ละเอียดว่าสาเหตุที่ยังขาดเกิดจากอะไรจะเป็นการดีกว่า

	 ...	เปลี่ยนเป็นเพียงพอ...	สิ่งนี้หมอคิดว่าหากเริ่มต้นจากจิตภายในที่

มองสภาพตามความเป็นจริง	เพราะบางอย่างอาจเป็นเพียงความรู้สึก	คน

 2  นพ. เก่งพงศ์ ( หมอเก่ง ) https://www.facebook.com/cherseryhome/

posts/1037669969603737:0
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ใกล้ชิดหากสัมผัสได้ว่ามีอารมณ์นี้เกิดขึ้น	ท�าได้พูดคุยกัน	เติมเต็มส่วนนี้มี

ผู้สูงวัยมีความรู้สึกนี้อยู่	อาจท�าให้ความรู้สึก	“ขาด”	ลดลงได้

3. เครียด กังวล

	 อันนี้มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีลูกหลานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ยังต้องดูแลอยู่	 การจัดการกับความเครียดมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไป

ในสถานการณ์	 แต่ที่ส�าคัญคือการสร้างความไว้วางใจและมอบหมายงาน

กระจายออกไป	 รวมถึงการเตรียมงานล่วงหน้าไว้ต้ังแต่เนิ่นๆ	 ย่อมจะลด

สภาพอารมณ์กล่าวไปได้มาก

	 ...	เปลี่ยนเป็นสบายๆ	...	หากจัดการได้ดังข้างต้น	ร่วมกับการปล่อย

วางกบัผลลัพธ์ทีจ่ะเกดิขึน้	รู้สึกสนกุไปกบัเวลาทีท่่านได้ท�างาน	หรืออยูด้่วย

กันกับคนที่ท่านรัก	น่าจะเป็นทางที่ดีกว่า

4. เหงา

	 ความเหงาได้ชื่อว่าเป็น	 “สนิมของอารมณ์”	 ถ้าหากท่านเกิดความ

รู้สึกนี้	หมอใช้ค�าว่าต้องรู้ทัน	และมองหาอะไรสนุกๆ	มันส์ๆ	ท�ากิจกรรม

อะไรก็ได้ที่ท่านชอบ	ใครก็ได้ที่ท่านอยากจะพูดคุย	ที่ไหนก็ได้ที่ท่านอยาก

ไป	อย่ารอให้ความเหงามันเกาะในใจ	

	 ...เปลี่ยนเป็น...รู้ทัน	 เข้าใจ	 ...รีบแก้ไข	 เปลี่ยนสภาวะแวดล้อมเอง	

สร้างสถานการณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสให้กับตัวท่านเอง	 ...	 ภาวะซึมเศร้าไม่มา

เยือนแน่นอน

วิธีแก้ไข เริ่มต้นที่ใจ ... กายดีแน่นอน
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระเจ้า

ซาร์นิโคลัสที่ 2

เสธ น�้าเงิน3 
3

	 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศรัสเซีย	ใยจงึแน่นเฟ้น

แนบแน่นยิง่นกัช่วงรัชกาลที	่5	ในอดตีเม่ือ	วันที	่20	-	24	มีนาคม	2434	ใน

สมัยนัน้พระเจ้าซาร์นโิคลัสที	่2	คร้ังยงัด�ารงพระอสิริยศแกรนด์ดกุซารวิตซ์ 

มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาเยือนราชอาณาจักร

สยามอย่างเป็นทางการ	 ในฐานะพระสหายสนิทในสมเด็จพระพุทธเจ้า

หลวง	รัชการที	่5	ในการนีพ้ระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้จัดการต้อนรับอย่าง

	 3		หนังสือ	แฉ ความลับ	คลิ๊กไปที่	https://www.facebook.com/
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ยิ่งใหญ่สมกับพระเกียรติ	และสมกับที่ทรงเป็นพระกัลยาณมิตรซึ่งกันและ

กัน	เพื่อเจตนาจะคานอ�านาจของ	อังกฤษและฝรั่งเศส	ที่ข่มขู่สยามทุกวิถี

ทางในเวลานั้น	กับ	5	วันแห่งความทรงจ�าในดินแดนนิยายทางตะวันออก	

ด้วยการต้อนรับอย่างมโหฬารที่สุดเท่าที่เคยมีมา

	 นบัต้ังแต่วันทีเ่รือพระทีน่ัง่ผ่านสันดอนปากน�า้เข้ามายงัท่าเทยีบเรือที่

ประดับประดาอย่างงดงามด้วยข้อความแสดงการต้อนรับเป็นภาษารัสเซีย	

ทหารกองเกียรติยศสยามที่บรรเลงเพลงชาติรัสเซียรับเสด็จ	 จนกระทั่งถึง

วันส่งเสด็จกลับ	จนถึงกับเกิดค�าพูดกล่าวเปรียบเปรยกันติดปาก	สัพยอก

ใครต่อใครที่ท�าอะไรใหญ่โตหรูหราว่า	 “ยังกับรับซาร์จากรัสเซีย”	 เวลา	

3	วันในพระนคร	ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพอันยืนยง	ในพระราชวัง

สราญรมย์ได้รับการตกแต่งอย่างดีที่สุด	 เพื่อให้มิตรจากต่างแดนสุขสบาย

ราวบ้านตน	พธีิพระราชทาน	“สายสะพายจกัรี”	สีเหลืองสด	ซ่ึงเป็นเคร่ือง

ราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ชั้นสูงสุดของไทยที่สงวนไว้เฉพาะผู้

มีก�าเนิดเป็นเจ้านายชั้นสูงแด่แกรนด์ดุ๊กซาร์เรวิช	 ถือเป็นการประกาศเชิง

สัญลักษณ์ถึงความยินยอมพร้อมใจ	 ที่จะรับอาคันตุกะจากอีกซีกโลกเป็น

สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวจักรี	รวมถึงการ	“ปิกนิก”	ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	

และการคล้องช้างคร้ังสุดท้ายของแผ่นดินสยาม	 2	 วันสุดท้าย	 ซาร์เรวิช 

และคณะเสด็จไปพระราชวังบางปะอิน	 โดยพระพุทธเจ้าหลวง	 ได้ทรง

พระราชทานการรับรอง	 ในลักษณะของการปิกนิกแบบไทย	 ที่ไปกันเป็น

คณะใหญ่จ�านวน	 3,000-4,000	 กว่าคน	 และมีเรือเข้าร่วมขบวนเสด็จ

จ�านวนนับร้อย	สิ่งส�าคัญที่สุดของการต้อนรับครั้งนี้	คือจัดให้มีพระราชพิธี

คล้องช้างเกดิขึน้ทีเ่พนยีด	เป็นพระราชพธิคีล้องช้างทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ด	ยิง่

ใหญ่ที่สุด	และถือเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะการคล้องช้าง



จดหมายข่าว ปีที่ 22  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

ป่าต้องอาศัยความช�านาญเป็นอย่างมาก	 และยังถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่

ไม่ได้จดัขึน้อย่างง่ายๆ	การถวายการต้อนรับอย่างอบอุน่ของรัฐบาลไทยคร้ัง

นั้นได้ผูกพระทัยซาร์เรวิชกับชาวสยามเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซ่ึงเป็นการมาพบกนัของเจ้า

ชายรัชทายาท	จากดนิแดนอนัหนาวเยน็และองค์พระประมุขของประเทศที่

พระอาทติย์ทอแสงตลอดปี	ก่อให้เกดิมิตรภาพทีล่งตัวในความแตกต่าง	แม้

จะมีพระชนมายุที่ห่างกันถึง	15	พรรษา	และมีบุคลิกที่ต่างกันไปคนละขั้ว	

ท�าให้มกุฎราชกุมารประเทศรัสเซีย	ทรงประทับพระทัยและรักใคร่รัชกาล

ที่	5	อย่างมาก

	 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่	 5	 ได้มีพระราชด�าริว่า	 สยาม	

และ	รัสเซีย	นัน้แม้อยูห่่างไกล	แต่พระราชวงศ์ได้ด�าเนนิพระราชไมตรีด้วย

ดเีสมอมาเสมือนหนึง่แผ่นดนิเดยีวกนักว่็าได้	ในการทีม่กฎุราชกมุารแห่งรัส

เซียเสด็จฯ	จากแดนไกลมาถึงเพียงนี้	มีพระหฤทัยประสงค์จ�านงใดในราช

อาณาจักรนีก้จ็ะทรงจัดหาให้ไม่ขัดข้อง	ด้วยเหตุนีม้กฎุราชกมุารแห่งรัสเซีย	

จึงได้กราบบังคมทูลขอ	“พระแก้วมรกต”	ไปประดิษฐานที่กรุงรัสเซีย	ทั้งนี้

เป็นกุศโลบายของฝ่ายรัสเซีย	เพื่อที่จะทดลองน�้าพระราชหฤทัยในสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวง	เม่ือสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวงได้ทรงสดบัดงันัน้แล้ว	ทรง

นิง่และทรงอึง้อยูช่ัว่ครู่	เพ่ือด�ารงพระเกยีรติยศและพระเกยีรติศกัดิ	์ในพระ

ราชฐานะพระมหากษตัริย์	แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์	จงึทรงยดึถอืคติ

ที่ว่า	“กษัตริย์	ตรัสแล้วไม่คืนค�า”	ดังนั้น	สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง	ทรงมี

พระราชด�ารัสตอบตกลงพระราชทานพระแก้วมรกตแก่กรุงรัสเซียผ่านทาง

มกฎุราชกมุาร	ในการนี	้มกฎุราชกมุารแห่งรัสเซีย	กท็รงตกพระทยัไม่น้อย	

เพราะทรงทราบดว่ีาพระแก้วมรตกเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ	ของพระราชวงศ์	
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และอาณาประชาราษฎร์ทุกคน

	 เมื่อความเป็นดังว่านั้น	 ฝ่ายรัสเซียจึงตระหนักดีว่าฝ่ายสยามไม่ได้มี

ความโลภทีจ่ะอยากได้ทรัพย์สมบัติจากรัสเซีย	นอกเสียจากน�า้ใจไมตรีทีแ่ท้

จริง	 จึงทรงมีพระด�ารัสตรัสขอบพระทัยอย่างสุดซึ้ง	 และขอให้ฝ่ายสยาม

ได้ขอสิ่งใดจากรัสเซียเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนบ้าง	 สมเด็จพระพุทธเจ้า

หลวงทรงมีพระราชด�ารัสตอบกลับโดยทันที	 พระองค์ทรงขอ	 “พระแก้ว

มรกต”กลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทย	เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนทั้งราช

อาณาจกัรเช่นเดมิ	มงกฎุราชกมุารแห่งรัสเซีย	ได้ทรงสดบัดงันัน้ทรงเล่ือมใส

ในพระปรีชาสามารถในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างมาก	และทรง

ถวายพระแก้วมรกตคืน	 เนื่องจากพระราชด�ารัส	 ของพระมหากษัตริย์ใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น	 เสมือนหนึ่งกฎหมายและมีผลบังคับใน

ทันที	 ดังนั้นช่วงเวลาไม่กี่นาทีดังกล่าว	 ถือได้ว่าพระแก้วมรกตได้เป็นของ

รัสเซียแล้ว	แม้มิได้อัญเชิญออกจากที่หรือเคลื่อนย้ายใดๆ	แม้แต่น้อย	หาก

วันนั้น	มกุฎราชกุมารรัสเซียไม่ได้ทรงขอพระแก้วมรกต	แต่ขอดินแดนไทย

ส่วนหนึ่ง	 ราชอาณาจักรสยาม	อาจจะต้องเสียดินแดนไปมากกว่านี้ก็เป็น

ได้

	 หลังจากที่	 มกุฎราชกุมาร	 ได้เสด็จข้ึนครองราชสมบัติเป็นพระเจ้า

กรุงรัสเซียแล้ว	ทรงพระนามว่า	 สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่	 2	 ช่วงนั้น

ฝร่ังเศส	 กับอังกฤษกดดันไทยอย่างมาก	 จะเอาเป็นเมืองขึ้นให้ได้เหมือน

พม่า	 เวียดนาม	 กัมพูชา	 มาเลเซีย	 รัชกาลที่	 5	 ทรงวางแผนการเสด็จ

ประพาสยุโรปเพื่อใช้	 “กลยุทธ์ทางการทูต”	 ผูกสัมพันธ์ไมตรีและสร้าง

ความเข้าใจอันดีกับประเทศมหาอ�านาจต่างๆ	ด้วยหมายก�าหนดการเสด็จ

ประพาสยุโรปที่กินระยะเวลากว่า	 9	 เดือน	 วันพระฤกษ์	 7	 เมษายน	
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2440	เรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ออกเดินทางจากปากน�้าสมุทรปราการ	ผ่าน

มหาสมุทรอนิเดยี	ก่อนเข้ายโุรป	โดยเสดจ็ขึน้บกทีเ่มืองเวนสิ	ประเทศอติาลี

เป็นแห่งแรกราวกลางเดือนพฤษภาคม	 และเสด็จพระราชด�าเนินเข้าเขต

ประเทศรัสเซียในวันที่	1	กรกฎาคม	2440	ต่อมาในวันที่	3	กรกฎาคม	

พระเจ้าแผ่นดนิสยามเหยยีบย่างประพาสแผ่นดนิรัสเซีย	รัชกาลที	่5	พร้อม

ข้าราชบริพารเสด็จพระราชด�าเนินมาถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 ก็ไม่ได้

ท�าให้พระองค์ผดิหวังแม้แต่น้อย	ทัง้นีเ้ป็นเพราะต้ังแต่วันแรกทีท่รงประทบั

อยู่ที่กรุงวอร์ซอ	(เวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย)	ทั้งเจ้าชายอา

โนเลนสก	ี และนายพลเรืออาร์เซนเมียฟ	 แห่งรัสเซีย	 ต่างคอยถวายการ

ต้อนรับตามพระราชบัญชาอย่างสมพระเกียรติ	 ทุกหนแห่งล้วนแสดงออก

ถึงความชื่นชมยินดี	 สถานีที่ขบวนรถไฟพระที่นั่งผ่านต่างก็	 “ตกแต่งด้วย

ใบ	(ไม้)	ดอกไม้”	ถวายเป็นพระเกียรติยศ	ส่วนการเดินทางสู่ราชส�านัก

รัสเซีย	 ณ	 กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์กก็แสนสะดวกสบาย	 “รถพระที่นั่งใช้

จักร”	ที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสจัดถวายนั้น	ตกแต่งในรถนอกรถอย่างประณีต	

จนผูม้าในรถไฟรู้สึกราวกบัว่าอยูใ่นวงัอนังามมีความผาสุขเป็นอย่างมาก	ซ่ึง

ในการพบกนัอกีคร้ังทีต่่างพระองค์ทรงด�ารงพระอสิริยยศเสมอกนัในฐานะ

พระประมุขเป็นครั้งแรก	ต่างก็ถวายพระเกียรติสูงสุดแก่กัน	และแสดงให้

เห็นถึงความสนิทสนมระหว่าง	2	ราชวงศ์ที่มีต่อกันมาก่อนหน้าการเสด็จ

ประพาสคร้ังนี้แล้ว	 พระเจ้าอยู่หัวสยาม	 ทรงเคร่ืองเต็มยศอย่างจอมพล	

ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เซนต์แอนดรูว์	 ส่วนพระประมุขรัสเซีย 

ก็ทรงเครื่องเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์	จึง 

ถือเอาวันที่	 3	 กรกฎาคม	 2440	 เป็นวันแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์

ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ	 ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแผ่นดิน
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สยามและพระประมุขรัสเซียที่เป็นไป	 อย่างอบอุ่นดุจญาติพี่น้องเป็น

รากฐานส�าคัญที่น�าไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเวลาต่อ

มา	พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่	2	เสด็จฯ	มาทรงรับถึงสถานีรถไฟ	และได้ทูล

เชญิให้ประทบัทีพ่ระราชวังฤดรู้อน	พระราชวังนอกเมืองทีค่นรัสเซียเรียกกนั

ว่า	“ปีเตอร์-ฮอฟ”	พระพุทธเจ้าหลวงทรงประทับถึง	11	วันในอาณาจักร

รัสเซียอันยิ่งใหญ่	 ในดินแดนปิยมิตร	 ได้เสด็จเยือนนครมอสโกเมืองหลวง

เก่า	และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	(รัชกาลที่	6)	

ซ่ึงในขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษได้ตามเสด็จมาสมทบ	 และได้เข้าเฝ้า

พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่	2	และพระราชวงศ์ด้วย	พระเจ้าซาร์ฯ	ทรงรักใคร่

รัชกาลที่	5	มากถึงกับเคยตรัสว่า	“	เขา	(ร.5)	เป็นพี่ชายของฉัน”	วันที่	

4	กรกฎาคม	2440	เป็นวันอาทติย์	พระเจ้าซาร์นโิคลัส	พระราชทานเล้ียง

พระกระยาหารเย็นเป็นทางการ	ณ	ห้องเปียระ	พระองค์ทรงยืนมีพระราช

ด�ารัสว่า	 “	 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระองค์ในเมือง

ของข้าพเจ้า	 และข้าพเจ้าได้มีโอกาสขอบพระทัยที่ได้ทรงเมตตา	 รับรอง

ข้าพเจ้าในเวลาข้าพเจ้าไปถึงกรุงสยาม	ข้าพเจ้ายังจ�าการที่ได้ทรงต้อนรับ

ข้าพเจ้าโดยทรงพระเมตตาอย่างเพ่ือนอนัสนทิ	ในพระนครของกรุงสยามได้

ดีทุกอย่าง	ข้าพเจ้าขอดื่มถวายชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุง

สยาม”	...แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	5	ทรงยืนมีพระราช

ด�ารัสตอบว่า	“ข้าพเจ้า	มีความยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มาเฝ้าพระองค์ถงึกรุง

รัสเซีย	การที่พระองค์ได้เสด็จไปยังกรุงสยามนั้น	ข้าพเจ้าและคนทั้งหลาย

ในกรุงสยามยังจ�าได้โดยความยินดี	 ข้าพเจ้าถือว่าพระองค์เป็นมิตรผู้ทรง

พระเดชานุภาพ	 ข้าพเจ้ามีความพอใจในการที่ได้ทรงจัดต้อนรับข้าพเจ้า

เป็นอนัมาก	ข้าพเจ้าขอขอบพระทยัจากดวงจติของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าขอดืม่
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ถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าเอมเปอเรอกรุงรัสเซีย”

	 พระเจ้าซาร์นโิคลสั	เคยตรัสจะยกประเทศเดนมาร์กให้กบัสยามด้วย	

แต่พระพทุธเจ้าหลวงทรงปฎิเสธจะรับ	พระราชไมตรีอนัแน่นเฟ้นของพระ

ราชวงศ์ทั้งสองครั้งนั้น	 ก็ได้คานอ�านาจของประเทศมหาอ�านาจ	 ในยุโรป

อย่างฝรั่งเศส	 และ	 อังกฤษ	ท�าให้สยามด�ารงเอกราชเพียงประเทศเดียว	

ในภูมิภาค	จวบจนกระทั่งทุกวันนี้

	 พระเจ้าซาร์นิโคลัสฯ	 จึงได้ทรงชักชวนให้พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าฯ	ส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย	ซึ่งพระองค์ยินดี

ที่จะอุปการะเสมือนสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟด้วย	 ต่อมาใน	พ.ศ.	 2441	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ	 จึงมีพระราชกระแสรับสั่งส่งสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ	 กรมขุนพิษณุโลกประชานารถ	

ซ่ึงขณะนัน้ทรงศกึษาอยูใ่นประเทศองักฤษอยูแ่ล้ว	ให้เข้าศกึษาในโรงเรียน

นายร้อยมหาดเล็กที่รัสเซียตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิ

โคลัส	 ในการไปศึกษาของพระองค์ในประเทศรัสเซียคราวนั้น	 ด้วยพระ

วิริยะอุตสาหะผลการสอบของพระองค์ในโรงเรียนนายร้อยฯ	 ปรากฏว่า

พระองค์ทรงสอบไล่ได้ที	่1	ข้าราชบริพารไทยอกีคนทีต่ามเสดจ็ไปได้ที	่2	ผล

การสอบของพระองค์ในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กในราชส�านกักรุงรัสเซีย	

ทรงท�าคะแนนได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียน	ดงันัน้พระนามของ

พระองค์จึงได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลาอ่อนของโรงเรียนด้วย	ท�าให้พระเจ้า

ซาร์นิโคลัสที่	2	ทรงพอพระทัยยิ่งได้ทรงแต่งตั้งให้เป็น	นายพันเอกพิเศษ

ในกองทัพบกรัสเซีย	 และพระราชทานสายสะพายเซนต์อันเดรย์	 ซ่ึงเป็น

ตราสูงสุดของประเทศรัสเซียสมัยนัน้อกีด้วย	พระเจ้าซาร์ได้มีพระราชสาส์น

มาเล่าถงึการเรียน	และการพระราชทานต�าแหน่งทางการทหารให้แก่พระ
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ราชโอรสเป็นทหารม้าฮุสซาร์	 ขณะเดียวกันก็มีรายงานเกี่ยวกับการศึกษา

เล่าเรียนของพระราชโอรส	จากทูตไทยที่ดูแลภาคพื้นนั้นมาด้วย

	 พระเจ้าซาร์ฯ	 ทรงชุบเล้ียงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 ทูล

กระหม่อมเล็กอยู ่ในพระราชอุปการะและเป็นที่รักใคร่ในสมเด็จพระ

จักรพรรดินิโคลัสที่	2	และสมเด็จพระจักรพรรดินีเป็นอย่างยิ่งเป็น	“สาย

สัมพันธ์ที่มีชีวิต”	ซึ่งเชื่อมโยงราชส�านักทั้ง	2	ให้สนิทสนมแน่นเฟ้นยิ่งขึ้น	

ต่อมามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

	 พ.ศ.	2441	พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่	2	ทรงแต่งตั้งอเล็กซานเดอร์	โค

ลารอฟสกี	มาด�ารงต�าแหน่งอุปทูตรัสเซียประจ�าสยามเป็นคนแรกใน	และ

ทางสยามกไ็ด้แต่งต้ังพระยาสริุยานวัุตรราชทตูไทย	ณ	กรุงปารีส	มีอ�านาจ

รับผิดชอบครอบคลุมถึงรัสเซีย	และต่อมา	พ.ศ.	2442	ได้แต่งตั้งพระยา

มหิบาลบริรักษ์	(	สวัสดิ์	ภูมิรัตน์	)	เป็นอัครทูตคนแรก	ณ	กรุงเซ็นต์ปี

เตอร์สเบิร์ก	ท�าให้อังกฤษ	กับ	ฝรั่งเศส	ไม่กล้าที่จะใช้ก�าลังทหารยึดไทย

เป็นเมืองขึ้น	ต่อมาเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมขุนพิษณุโลกประชานารถ	

ทรงพบรักกับแคทริน	พยาบาลสาวชาวรัสเซีย	และแต่งงานกันมีบุตรชาย

หนึ่งพระองค์	คือ	พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

	 ต่อมาได้มีการพบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่	 5	 อย่างสมบูรณ์	

ในหอจดหมายเหตุพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่	2	ทรงถ่ายรูปร่วมกับรัชกาลที่	5	

คร้ังเยือนแผ่นดินสยาม	 ซ่ึงไทยร่วมกับสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า

ประเทศไทย	และส�านักข่าวอิตาร์-ทาสส์	ของรัสเซีย	คัด	100	ภาพจัด

แสดงนทิรรศการ	ขณะทีส่องรัฐบาลซ่อมแซมทีป่ระทบัปีกซ้ายพระราชวังปี

เตอร์ฮอฟ	เชือ่มความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอกีด้วย	แม้ว่ารัสเซียเปล่ียนแปลง

การปกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์	ภายใต้การน�าของพรรคบอลเชวิก	แต่
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เหตุการณ์ทางการเมืองนี้	ก็ไม่ได้ลบเลือนความทรงจ�าอันงดงามที่เคยเกิด

ขึน้ในสายธารแห่งประวัติศาสตร์	ร่องรอยแห่งเกยีรติภูมิและความผกูพนัที่

แน่นเฟ้นระดับราชวงศ์ทั้ง	2	ราชอาณาจักรยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

	 จากวันนัน้ถงึวันนีเ้วลาได้ล่วงเลยไปกว่าร้อยปี	แต่มิตรภาพและความ

สัมพันธ์อนัใกล้ชดิระหว่างสองประเทศยงัคงยัง่ยนืสืบมาจนถงึปัจจบัุน	พระ

ราชวงศ์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสดจ็เยอืนรัสเซียเพ่ือสานต่อสัมพนัธ	ภาพ

ระหว่างประเทศทั้งสอง	อาทิ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราช

กุมาร	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	สมเด็จพระเจ้า

พี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	เสด็จประพาสรัสเซียเมื่อ	พ.ศ.	2550

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟแห่งนี้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่	5	 

เมื่อคราวเสด็จไปเยือนประเทศรัสเซีย
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ความดีที่ไร้เสียง

พศิน อินทรวงค์ 
4

	 วันนี้มีน้องคนหนึ่งฝากถามมาว่า

	 “ท�าไมท�าดีแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าเลย”

	 ได้ฟังค�าถามที่น้องถามมาแล้ว	ท�าให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้

	 สมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย	(โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)		

ทีโ่รงเรียนของผมมีป้าภารโรงแก่ๆ	อยูค่นหนึง่	ทแีรกผมนกึว่าแกเป็นหวัหน้า

ภารโรง	เพราะอายแุกมากกว่าภารโรงคนอืน่ๆ	มารู้ทหีลังว่า	แกเป็นภารโรง

น้องใหม่	 เป็นลูกน้องของหัวหน้าภารโรงอีกที	 ภารโรงที่โรงเรียนผมจะ

แบ่งหน้าที่กันท�า	แต่ละคนก็มีหน้าที่ท�าความสะอาดบนตึกชั้นต่างๆ	ที่ตัว

เองรับผิดชอบอยู่	 คุณป้าภารโรงที่ผมพูดถึง	 แกจะท�าความสะอาดอยู่ชั้น

สองบริเวณตึกใหม่	ตอนน้ันผมเป็นเดก็นกัเรียนทีมั่กกลบับ้านช้าเป็นประจ�า	

ไม่ใช่ท�ากจิกรรมอะไรกบัเขาหรอกนะครับ	แต่กลับช้าเพราะมัวแต่เล่นสนกุ

อยู่กับเพื่อนๆ	เท่านั้น

	 ด้วยความทีก่ลับช้า	ก่อนกลับบ้านทไีร	ผมกจ็ะมาแวะมาล้างหน้าล้าง

ตาตรงชั้นสองของตึกใหม่ประจ�า	 เพราะรู้สึกว่าห้องน�้าที่นี่มันสะอาดกว่า

ห้องน�้าชั้นอื่นๆ	ของโรงเรียน	แทบทุกครั้งที่เข้ามา	ก็จะเห็นป้าภารโรงคน

นี้แกท�าความสะอาดห้องน�้าอยู่	มีครั้งหนึ่งผมถามคุณป้าไปว่า...

	 “ป้าครับ	 ท�าไมป้าเลิกงานช้ากว่าคนอื่น	 ภารโรงคนอื่นเขากลับกัน

หมดแล้ว	ท�าไมป้ายังไม่กลับบ้านล่ะครับ”

	 แกก้มหน้าก้มตาถูพื้นของแกต่อไป	พร้อมกับตอบผมมาง่ายๆว่า...

	 “ป้าอยากขัดห้องน�้าให้เสร็จไปก่อน	เช้าๆ	พวกเราภารโรงมีงานต้อง

	 4		เพจ พศิน อินทรวงค์ https://www.facebook.com/talktopasin2013
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ท�ามาก	ถ้าไม่ขัดห้องน�้าตอนนี้	กว่าจะมีเวลาขัดก็ช่วงสายๆไปแล้ว	เด็กๆ	

ก็ใช้ห้องน�้าเลอะๆ	ไปครึ่งวัน	นึกแล้วมันอดสงสารเด็กๆ	ไม่ได้”

	 พอป้าพูดมาแบบนี้	 ผมเลยไม่แปลกใจเลยว่า	 ท�าไมห้องน�้าชั้นสอง

ของตึกใหม่	ถึงได้สะอาดกว่าห้องน�้าห้องอื่นๆ	ในโรงเรียน

	 วินาทีนั้น	 ผมได้ตระหนักถึงความหมายของค�าว่าความปราถนาดี

ว่ามันหมายถึงอะไร	 ไม่มีใครในโรงเรียนที่รู้ความลับเรื่องนี้เลย	 ความลับ

ที่ว่าเพราะอะไรคุณป้าภารโรงคนนี้ต้องกลับบ้านช้ากว่าคนอื่นๆ	 ในความ

คิดของผม	 ห้องน�้าชั้นสองของโรงเรียนสะอาดได้	 ก็เพราะมีคนใจสะอาด 

มารับผดิชอบหน้าทีน่ี	้ตลอดระยะเวลาทีผ่มเรียนหนงัสอือยูท่ีน่ัน่	คณุป้ายงั

คงกลับบ้านช้าทุกวันเป็นปกติ	คุณป้ายังคงท�าความดีแบบเงียบๆ	ส่งความ 

ปราถนาดีที่ไม่มีเสียงของแกไปให้เด็กๆ	ทุกวัน	ไม่มีรอยยิ้ม	ไม่มีค�าชื่นชม	

ไม่มีรางวัลและการซาบซ้ึงขอบคุณใดๆ	 คุณป้าภารโรงยังคงเป็นพนักงาน

ที่เงินเดือนน้อย	ที่สุดในโรงเรียนอยู่เหมือนเก่า	แม้ไม่มีใครรู้	แต่ทุกๆ	เช้า	

ห้องน�า้ชัน้สองของตึกใหม่	จะเป็นห้องน�า้ทีส่ะอาดทีสุ่ดเสมอ	ไม่มีใครสังเกต	

ไม่มีใครมองเหน็	แต่ผมเชือ่ว่าทกุคนรู้สึกได้ถงึบางสิง่	เหน็ไหมครับว่าความ

ปราถนาดีที่แท้จริงนั้นเงียบมาก

	 มันไม่มีเสียงใดๆ	เล็ดรอดออกมาเลย

	 แม้มันจะเงียบ	และเบาบางอย่างนี้

	 แต่มันก็มีพลังมากมายที่สามารถสร้างความสุขให้ผู้ที่ได้รับ

	 ผู้ให้จะยิ้มอย่างเงียบๆ	แล้วเดินจากมา

	 ส่วนผู้รับจะหลับตา	หยุดนิ่ง	แล้วรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น

	 เขาอาจไม่มีวันรู้เลยด้วยซ�้าว่า	มันคืออะไร

	 ไม่อาจรู้ได้	ทว่า...ตระหนักชัดในห้วงค�านึง...
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แพทย์ชนบท

	 นายแพทย์วรวทิย์	ตันติวัฒนทรัพย์	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลอุม้ผาง 

โรงพยาบาลที่ยากจนและห่างไกลสุดของประเทศไทย	คนมารักษาเป็นคน

ชายขอบไม่มีบัตรประชาชน	ข้ามเขากันมาเป็นสิบลูก	ไม่มีบัตรทอง	แต่ก็

ต้องรักษาเพ่ือมนษุยธรรมและไม่ให้โรคระบาดข้ามพรมแดนมาฝ่ังไทยด้วย	

เพราะโรคนั้นไม่มีพรมแดน

	 หมอเล่าว่าทีน่ีข่าดแคลนมาก	แต่ไม่อยากให้พวกเราเอาของมาลงโดย

ใช้เงินซื้อโดยไม่จ�าเป็น

	 ขณะนี้โรงพยาบาลก�าลังก่อสร้างตึกคลอด	แต่อีกปีถึงจะเสร็จ	เรื่อง

เตียงผ่าตัดหรืออุปกรณ์ก็เลยยังไม่ต้องการ	 เพราะว่าซ้ือมาแล้วยังไม่ได้ใช้

จะเก่าไปเปล่าๆ	แต่ทีห่มอขอให้ช่วยด่วนคอื	ผ้าอนามัยชนดิมีห่วง	ซ่ึงเหลอื

ผลิตเพยีงเจ้าเดยีวในประเทศไทย	เพราะว่าต้องให้แม่เดก็ทีเ่พิง่คลอดใช้ซับ

น�้าคาวปลา	และต้องให้กลับบ้านไปด้วยเพราะยากจนมาก	และเด็กคลอด

กันปีหนึ่งเยอะมาก	พันสองร้อยคน	ในโรงพยาบาล	800	กว่า	หมอต�าแย

นอกโรงพยาบาลอีก	300	กว่าคน

	 อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้มากคือผ้าอ้อมเด็ก	 แต่หมอบอกว่า	 ขอให้

ประหยัดโดยไปซื้อผ้าส�าลี	ไม่ใช่ผ้าสาลู	(ซึ่งเปื่อยง่าย	ไม่ทน	ไม่ต้องการ)	

ที่โบ๊เบ๊มาทั้งพับ	เอาไม้ออกไม่ต้องตัด	เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะตัดเอง	ไม่

ต้องผ้าอ้อมส�าเร็จรูป	จะได้ประหยัด

	 ส�าหรับนมผงส�าหรับเดก็กข็าดแคลนมากเช่นกนั	ส่วนทีข่าดแคลนสุด

คือยารักษาโรค	ซึ่งบางรายการไม่สามารถหาซื้อได้ที่อุ้มผาง	แต่ก็มีไม่มาก

นัก
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	 ทีห่มออยากให้พวกเราท�าคอื	ท�าโครงการกจิกรรมเพือ่สังคม	โดยการ

รับยาเก่า	ทีค่นไข้ในเมืองไปรับมาจากโรงพยาบาล	แล้วไม่ได้ทานหรือทาน

ไม่หมด	โรงพยาบาลมีแผนกเภสัชกรรม	จะมาคัดแยกยาเก่า	อยากให้พวก

เราท�าโครงการนี้	และรวบรวมยามาให้	 เป็นยาเก่า	 ไม่ต้องกังวลว่าอะไร

ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ให้รวบรวมแล้วจัดส่งไปที่โรงพยาบาลอุ้มผาง	

	 ถ้ามีหลายๆหน่วยงานช่วยกันท�า	 คุณหมออยากให้ช่วยกันลงแรง 

มากๆ	 แล้วทางโน้นจะไปด�าเนินการคัดแยกตามที่ใช้ได้	 เพ่ือจะได้ไม่เสีย

ของ	ของที่คนในเมืองทิ้งๆ	ขว้างๆ	ในป่าในเขามีค่ามาก

	 ส่วนอืน่ๆ	ทีรั่บบริจาคได้แก่	เส้ือผ้าทีย่งัอยูใ่นสภาพใช้ได้	(โดยเฉพาะ

เสื้อผ้าเด็ก)	อยากได้มาก	แต่ขอให้สะอาด	ซักแล้ว

	 สมุด	ดินสอ	ปากกา	แบบเรียน	ส�าหรับเด็ก

	 แม้กระทั่งของเล่นเด็กใช้แล้วก็ได้

	 คุณหมอบอกว่า	อยากได้แรงจากพวกเราท�าโครงการแบบนี้

	 เด็กเกิดที่โน่นปีละ	 1200	 คน	 ล้วนแต่ยากไร้	 คุณหมอจึงขอความ

ร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมนี้

	 ชมรมฯ	ขอขอบคณุ	อ.นงนวล	พงษ์ไพบูลย์	และครอบครัว	ได้บริจาค

ผ้าอนามัยชนิดห่วง	เป็นเงิน	10,000	บาท	จ�านวน	8	กล่อง	และบริษัท

แซนนิต้า	ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว	ขออนุโมทนาในกุศลจิต	มา	ณ	โอกาส

นี้	

	 หากท่านใดสนใจจะบริจาคส่ิงของตามทีโ่รงพยาบาลอุม้ผางต้องการ	

กรุณาส่งไปที่	นายแพทย์วรวิทย์	ตันติวัฒนทรัพย์		ผอ	โรงพยายาลอุ้มผาง			

โรงพยาบาลอุ้มผาง	อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	63170
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	 โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด	 60	 เตียง	 ต้ังอยู่

ใจกลางต�าบลอุ้มผาง	 เริ่มเปิดเป็นโรงพยาบาลตั้งแต่ปี	 2527	 ปัจจุบันมี

แพทย์รวมผู้อ�านวยการ	8	คน	เจ้าหน้าที่พยาบาลประมาณ	48	คน	รวม

ทั้งโรงพยาบาลมบีคุลากร	190	คน	แม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาด	60	เตียง	

แต่ในหอผู้ป่วยในมีความสามารถรองรับผู้ป่วยไม่จ�ากัด	 ต้ังแต่	 40-140	

กว่าคน	 เนื่องจากที่ต้ังของโรงพยาบาลมีความห่างไกลและยากล�าบากใน

การส่งต่อผู้ป่วย	และมี	ICU	7	เตียง	ก�าลังขยายตึกคลอดและห้องผ่าตัด	

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ไปในพื้นที่ห่างไกลคือ	

หมู่บ้านแม่จันทะ	หมู่บ้านเลตองคุ	 จัด	 2	 ครั้งต่อปี	 เป็นการปฏิบัติงาน	

พอสว.	โดยประสานงานกบัต�ารวจตระเวนชายแดนเพือ่เดนิทางไปในพ้ืนที่

โดยเฮลิคอปเตอร์	เพื่อน�าผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล
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วัดใหญ่สุวรรณาราม

	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 วรวิหาร	 อยู่ที่

ต�าบลท่าราบ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีการปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่	

4	 มีอาคารส�าคัญได้แก่	 พระอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยา	 มีภาพทวารบาล	

จติรกรรมภาพเทพชมุนมุเรียงรายกนั	5	ชัน้	จุดเด่นคอืภาพยกัษ์และอมนษุย์

ทั้งหลาย	 พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย	 รูปหล่อพระ

สังฆราชแตงโม	หน้าบันเป็นงานรูปป้ันสมัยอยธุยาตอนปลายทีง่ามพล้ิวราว

มีชีวิต

	 ศาลาการเปรียญ	วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นสถาปัตยกรรม-ศลิปกรรม

ยุคอยุธยาตอนปลาย	สร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะกน	ลงรักปิดทอง	แต่การ

บูรณะผิดพลาดท�าให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลัง	 เคร่ืองหลังคาเป็นโครง

ประดุชนิดมีจันทันต่อ	มุงด้วยกระเบื้องกาบู	แต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้อง

จึงมีการเทปูนต�า	(ปูนโบราณ)	ลงฉาบทั้งผืนหลังคา	แต่ปูนต�าเป็นปูนที่ใช ้

กระดาษฟางเป็นส่วนผสมจึงท�าให้อมความชื้นและมีตะใคร่ขึ้นจับหลังคา	

ศาลาการเปรียญเดมิเป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญต�าหนกั	ต่อมาพระสรรเพชญ์

ที	่8	หรือพระเจ้าเสือ	ร้ือมาถวายพระสังฆราชแตงโม	โดยมีบานประตูแกะ
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สลักที่งดงามและมีความส�าคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปกรรมนั่นคือ

เป็นศิลปกรรมสมัยอยธุยาตอนปลาย	และทีบ่านประตูมีหลัก	มีรอยแผลบน

ประตู	ท�าให้มีประตูแตก	ช�ารุดถาวร	เรียกรอยพม่าฟัน	แต่นักวิชาการให้

ความเห็นว่า	น่าจะเป็นการท�าลายประตูตั้งแต่ครั้งรื้อต�าหนักถวายสมเด็จ

เจ้าแตงโม	 (พระสุวรรณมุณี)	 พระสังฆราช	 เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองวิญญาน

เจ้าฟ้าพระขวัญ	เจ้าของต�าหนักเดิม	ที่ถูกพระเจ้าเสือส�าเร็จโทษด้วยท่อน

จันทน์	เมื่อครั้งสมเด็จพระเพทราชาประชวรใกล้สวรรคต

	 หอเก็บพระไตรปิฏก	เป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกน	รองรับด้วยเสาไม ้

3	เสา	จากแนวคิดที่ว่า	พระไตรปิฎก	ประกอบด้วย	3	ปิฎกคือ	พระธรรม

ปิฏก	พระไตรปิฏก	และพระสุตันตปิฎก

ก�าหนดการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2559

ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

ขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	สมาชิกชมรมฯ	และผู้สนใจ

ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2559

ณ	วัดใหญ่สุวรรณาราม	ต�าบลท่าราบ	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	

จังหวัดเพชรบุรี	

ระหว่างวันที่	28	-	29	ตุลาคม	2559

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

	 07.00	น.			 	 รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต	มศว	(ฝ่ายมัธยม)	

	 09.30	-	11.30	น	สปาเกลือ	กังหันทอง

	 	 	 	 	 	 	 ฐานที่	1	ฟังบรรยาย	ความรู้เรื่องเกลือทะเล	

	 	 	 	 	 	 	 ฐานที่	2	กิจกรรมสาธิตท�าผลิตภัณฑ์	
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	 	 	 	 	 	 	 ฐานที่	3	ทดลองผลิตภัณฑ์	เช่น	แช่เท้าด้วยเกลือ	

	 	 	 	 	 	 	 ขัดผิวด้วยเกลือ	ขัดหน้าด้วยเกลือ	

	 	 	 	 	 	 	 ฐานที่	4	กิจกรรมเพิ่มเติม	คือ	กิจกรรม	DIY	

	 12.00	น.	 	 	 รับประทานอาหารกลางวัน	ครัวไม้พยุง

	 14.00	น.			 	 เยี่ยมชมโบราณสถานวัดก�าแพงแลง

	 15	.30	น.		 	 เข้าที่พัก

	 16.30	น.	 	 	 เตรียมตัวไปวัดใหญ่สุวรรณาราม	

	 	 	 	 	 	 	 เตรียมฉลองกฐินพระราชทาน	

	 18.30	น		 	 	 รับประทานอาหารเย็น

	 20.30	น.	 	 	 กลับที่พัก	(สวนโจวย์รีสอร์ท)

วันที่ 29 ตุลาคม 2559

	 07.00	น.	 	 	 รับประทานอาหารเช้า

	 08.30	น.	 	 	 เดินทางไปวัดใหญ่สุวรรณาราม

	 10.00	น.	 	 	 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

	 11.00	น.	 	 	 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านผัดไท

	 	 	 	 	 	 	 ท่ายางและซื้อของฝาก

	 14.30	น		 	 	 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 ค่าใช้จ่ายคนละ	2,200	บาท	แจ้งความจ�านงพร้อมโอนเงินเข้าบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์	 ชื่อบัญชีทัศนศึกษา	 สว	 เลขที่บัญชี	 6251-6	 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์	บัญชีเลขที่	032	400924	9	หรือธนาคารกรุงไทย	

บัญชีเลขที่	015	1	51428	3	ชื่อบัญชี	นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร	

09	0917	3993


