
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 ¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡  
¼ÅÔµโ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾์ ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ 
โ·Ã. 02-664-1000 µ่Í 15610, 15659 จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



สารบัญ

ในหลวงรัชกาลที่10 พระราชทานพรปีใหม่ 2560 ................ 1

พรปีใหม่...พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ...................... 3

สังคมในแวดวง มศว .............................................................. 7

ข่าวชมรมฯ ............................................................................... 9

สมาชิกใหม่ ชมรม และผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ................. 15

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์ ........................ 16

๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ ......................................................... 18

บอกเล่าเก้าสิบ : 10 องค์ประกอบของค�าว่า คุณภาพชีวิต  .. 19

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
   รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ ์.......................................................... 20

ความประทับใจ...ที่มิรู้ลืม 
   อ. อุไร  สังขนันท ์.................................................................. 25

ปีใหม่ ท�าชีวิตใหม่ : ชีวิตที่เป็นอมตะ  ................................. 29

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. 02-649-5439  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
14	กุมภาพันธ์	2017

“วันแห่งความรัก”



ในหลวงรัชกาลที่10 พระราชทานพรปีใหม่ 2560

 ประชาชนชาวไทยทัง้หลาย บัดนี ้ถงึวาระจะขึน้ปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่ง

ความปรารถนาดีเพื่ออ�านวยพรแด่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่าน

เป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา

 ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น คือ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 

เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่าน�าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญ

เสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจ

ที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณ พร่ังพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่าง 

ต่อเนื่อง

 ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่าง 

พร้อมเพรียง ท�าให้ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะ

เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความ



เอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ�าชาติ และ

มีความรู้ ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค 

ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้า

เราจะร่วมกนัคดิอ่าน และช่วยกนัปฏิบัติแก้ไข ทกุส่ิง ทกุอย่าง จะสามารถ

คลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

 ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัติ

นี้ให้เหนียวแน่น และท�าความคิด จิตใจ ให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง 

พจิารณาทุกส่ิงทีเ่กดิมีขึน้ตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคต ิให้มีความ

มุ่งม่ัน มีก�าลังใจ ในอนัทีจ่ะร่วมกนัปฏิบัติสรรพกจิน้อยใหญ่ในภาระ หน้าที่ 

ตามแนวพระบรมราโชบายท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทกุอย่างส�าเร็จผล เป็นความดี 

ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็ม

ก�าลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน

 ขออานภุาพแห่งคณุพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิสิ์ทธิอ์นัเป็นทีเ่คารพ

เล่ือมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยใน

อดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เป็นอาทิ จงคุ้มครอง รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย 

ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้ 

โดยทั่วกัน



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

http://seniorclub.swu.ac.th 3

พรปีใหม่...พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 “พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์สามารถหาความสุขที่ประณีตกว่าการ

บ�าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบนั้น ท่านเรียกว่า เป็นความสุข

ที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ คือเป็นอิสระ มนุษย์มีความสุขได้ โดย

ล�าพังตัวเองในใจ และไม่ต้องข้ึนต่อวัตถภุายนอก ซ่ึงหมายความว่า แม้วัตถุ

ภายนอกนัน้ไม่มีอยู ่เรากมี็ความสุขได้ ข้อส�าคญักค็อื มันเป็นความสขุพืน้ฐาน 

ที่จะท�าให้การแสวงหา หรือการเสพความสุขภายนอก เป็นไปอย่างพอดี 

อยู่ในขอบเขตที่สมดุล ท�าให้มีความสุขแท้จริง และไม่เบียดเบียนกันใน

ทางสังคม

 ถ้าคนมีความสุขประเภทนี้ เป็นรากฐานอยู่ภายในตนเองแล้ว การ

หาความสุขทางวัตถุ มาบ�าเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะมีขอบเขต ท่าน

เรียกว่า รู้จักประมาณ ถ้าเรามีความสุขข้างในแล้ว ความสุขที่ได้ข้างนอก 

ก็เป็นความสุขที่เติมเข้ามา เป็นของแถม หรือก�าไรพิเศษ และอิ่มอยู่เสมอ 
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แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในจิตใจ มีใจเร่าร้อน กระวนกระวาย หรือมีความ

เบ่ือ มีความเครียด มีปัญหาอยู่ภายในใจของตนเองแล้ว พอหาวัตถุมา

บ�าเรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะต้องมีปัญหาต่อไปอีก คือ

 1. ไม่สามารถมีความสุขได้เต็มที่

 2. เม่ือท�าโดยมีปมปัญหาในใจ กท็�าอย่างไม่พอด ีทัง้ท�าให้เกดิปัญหา

วุ่นวาย และตัวเองก็ไม่ได้ความสุขจากภายนอกเต็มที่ด้วย และประการ

ส�าคัญก็คือ พอท�าอะไรออกมา เพื่อหาความสุขเหล่านั้น ก็ท�าให้เกิดการ

ปะทะ กระทบซึ่งกันและกัน ก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมขยายบานปลาย

ออกไป

 ถ้าความสุขนั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น มันก็ผันแปรได้ และตัวเรา 

กไ็ม่เป็นอสิระ เพราะส่ิงนัน้ตกอยูใ่ต้กฎธรรมชาติ เป็นไปตามอนจิจงั ทกุขงั 

อนัตตา มันสามารถกลับย้อน มาท�าพิษแก่เราได้ สิ่งภายนอกที่เราอาศัย

นั้น มันไม่ได้อยู่กับตัวข้างในเรา ไม่เป็นของเราแท้จริง เมื่อเราฝากความ

สุขไว้กับมัน ถ้ามันมีอันเป็นอะไรไป เราก็ทุกข์

 ความดกีเ็หมือนกนั เม่ือเรามีความสุข เพราะอาศัยมัน ถ้าความดนีัน้ 

เราท�าไปแล้ว คนอื่นไม่เห็น หรือไม่ชื่นชม บางทีใจเราก็หม่นหมองไปด้วย 

จึงเรียกว่า เป็นความสุขที่ยังอิงอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องก้าวต่อ

ไปสู่การมีปัญญา รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลาย รู้ว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย 

ก็เป็นอย่างนี้ ไม่ว่าอะไรที่เป็นสังขาร จะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม เป็น

ความชั่ว หรือความดี เป็นวัตถุ หรือเป็นเรื่องของจิตใจ มันก็เป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น

 เมื่อรู้ความจริงแล้ว ก็จะเข้าถึงกระแสของธรรมชาติ เรียกว่ากระแส

แห่งเหตุปัจจัย ปัญญา ของเราก็เข้าไปรู้ทันกระแสแห่งเหตุปัจจัยนี้ พอ
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ปัญญารู้เท่าทนัมันแล้ว เรากว็างใจได้ รู้สึกเบา สบาย เรากรู้็แต่เพียงความ

เป็นจริงว่า เวลานี้ สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เมื่อ

รู้ทนัแล้ว ส่ิงนัน้กไ็ม่ย้อนมาท�าพษิแก่จิตใจของเรา จติใจของเรากเ็ป็นอสิระ

 สิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆ 

มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะมันอยู่ในกฎธรรมชาติอย่างนั้น 

ไม่มีใครไปแก้ไขได้ แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าในเวลาที่มันแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาตินั้น มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจของเรา

ด้วย เพราะอะไร? ก็เพราะเรายื่นแหย่ใจของเราเข้าไปใต้อิทธิพลความ

ผันผวนปรวนแปรของธรรมชาตินั้นด้วย

 ดังนั้น เม่ือส่ิงเหล่านั้นปรวนแปรไปอย่างไร ใจของเราก็พลอย

ปรวนแปรไปอย่างนั้นด้วย เมื่อมันมีอันเป็นไป ใจของเราก็ถูกบีบคั้น ไม่

สบาย แต่พอเรารู้เท่าทัน ถึงหลักธรรมชาติแล้ว กฎธรรมชาติ ก็เป็นกฎ

ธรรมชาติ สิ่งทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติ ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ท�าไม

เราจะต้องเอาใจของเราไปให้กฎธรรมชาติบีบคั้นด้วย เราก็วางใจของเรา

ได้

 ความทุกข์ที่มีในธรรมชาติ ก็เป็นของธรรมชาติไป ใจของเราไม่ต้อง

เป็นทุกข์ไปด้วย ตอนนี้แหละที่ท่านเรียกว่ามีจิตใจเป็นอิสระ จนกระทั่งว่า

แม้แต่ทุกข์ที่มีในกฎของธรรมชาติ ก็ไม่สามารถมาเบียดเบียนบีบคั้นใจเรา

ไดเ้ป็นอิสรภาพแท้จรงิ ทีท่่านเรยีกว่า วมิตุต ิความสขุจากความเป็นอิสระ 

ถึงวิมุตติ ที่มีปัญญารู้เท่าทันพร้อมอยู่นี้ เป็นความสุขที่ส�าคัญพอถึงสุขขั้น

นี้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปพึ่งอาศัยสิ่งอื่นอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือ

นามธรรม มันจะกลายเป็นความสุขที่เต็มอยู่ในใจของเราเลย และเป็นสุข

ที่มีประจ�าอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจุบัน



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

 ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ 2560 

 ขอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอ�านวยพรให้ท่านและ

ครอบครัว ได้รับโชคดี มีความสุข ส�าเร็จ สมหวัง ตลอดปีและตลอดไป 

 ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆ

เข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้

ร�่ารวยเงินทองและทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี

 “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 

2560 และตลอดไป

 ขออนุญาตกล่าวขออโหสิกรรมก่อนวันสิ้นปี 2559 และในวาระดิถี

ขึ้นปีใหม่ 2560 ที่จะถึงนี้ ต่อเพื่อนร่วมโลกทุกท่าน

 สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน เคยกระท�าต่อทุกท่าน ทั้งกายกรรม วจี

กรรม มโนกรรม ทัง้ทีเ่จตนาหรือไม่เจตนา ทีน่กึได้หรือนกึไม่ได้ ทัง้ในอดตี

ทกุภพชาติ ปัจจบัุนชาติ ขอทกุท่านโปรดจงอโหสกิรรมต่อข้าพเจ้าด้วยเถดิ

หากกรรมใดๆทีท่กุท่านเคยกระท�าไม่ด ีกบัข้าพเจ้าในอดตีชาติ และปัจจุบัน

ชาติ ข้าพเจ้า ขอยกโทษ อโหสิกรรมเป็นอภยัทาน แด่ทกุๆท่านเช่นเดยีวกนั 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรม 

ข้ามภพข้ามชาติอีกต่อไป

 ขอทุกท่านจงโชคดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ด้วยกันทุกๆ ท่าน

เทอญ
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สังคมในแวดวง มศว

  มศว ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม 

ราชานญุาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญพระราชกศุล ถวายพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา 

ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ

บพิตร ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  ร้อยความภักดี แห่งศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จดักจิกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล

อดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตครบ 100 วัน (สตมวาร) ในชื่องาน “ร้อย...

ความภักด ีแห่งศรีนครินทร์” โดยมีศษิย์เก่า คณาจารย์อาวุโส ครูนาฏศลิป์ 

นิสิตและนักเรียนนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัย จ�านวน 300 กว่าคนได้แสดง

การร�าชุด “ความภักดีแห่งศรีนครินทร์” เพ่ือถวายราชสดุดีอย่างยิ่งใหญ่

สง่างาม ถวายความไว้อาลยัอย่างสมพระเกยีรติของพระมหากษตัริย์ผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐ การบรรเลงขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล 

ที่ 9 โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติและศิษย์เก่า มศว การขับร้อง

บทเพลง King of King ประกอบนวัตกรรมสื่อผสม เพลง พระราชาใน

นิทาน โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว เพลง รูปที่มีทุกบ้าน ประกอบสื่อ 

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน ประกอบศิลปะการวาดภาพด้วยทราย เพลง 

เพื่อพ่อหลวงบนฟ้า โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพลง ธ 

สถติย์ในใจ มศว ประกอบการจดุเทยีนถวายความภักด ีทัง้นีย้งัมีประชาชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมงานและเขียนปณิธานท�าความดีสานต่อตาม
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รอยพ่อ ณ “ต้นความภักดีแห่งศรีนครินทร์” ภายใน งานด้วยความปลื้ม

ปิติพร้อมรับชมการร�าถวายราชสุดดีและการบรรเลงเพลงไทย เพลงสากล 

ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ของวงดนตรี SWU Band และวงดนตรีไทยที่

บรรเลงโดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ 

สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร เวลา 

18.00-21.00 น.

  มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ต�าบลหนองแสง เมื่อวันที่ 

9 มกราคม 2560 ในส่วนงานกจิการเพือ่สังคม มศว ได้จดัโครงการพฒันา

คณุภาพชวิีตผูสู้งอายใุนจงัหวดันครนายก : ระยะที ่1 โดยรองศาสตราจารย์ 

ดร.ชาญวิทย์ เทยีมบุญประเสริฐ รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันากจิการเพ่ือสังคม 

ประธานโครงการ น�าคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ต�าบลหนองแสง เปิดโรงเรียน

ผูส้งูอาย ุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองหวัลิงใน ต.หนอง

แสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุใน

ครั้งนี้ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

และในวันแรกได้มีการเรียนการสอนในวิชาหวัเราะบ�าบัด กจิกรรม “สยาม

หัวเราะ” โดยบัณฑิตวิทยาลัยและส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียน

แต่ละคนให้ความสนใจและได้รับความรู้ความสนุกสนาน 
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรม ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

มีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 

และจะมีการบรรยายพิเศษเร่ือง “แคลเซียมกับผู้สูงวัย กินอย่างไรให้ได้

ประโยชน์” โดย รศ. ดร. โกสุม จันทร์ศิริ ระหว่างเวลา 11.00-12.00 

น. สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุและฟังการบรรยาย โปรดแจ้ง คุณ

นงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501

  ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา รถไฟด่วนพิเศษอุตรวิถี ระหว่างวันที่ 

9-12 มกราคม 2560 มีจ�านวนสมาชิกร่วมเดินทาง 37 คน ได้รับความ

สนุกสนานกันเป็นอันมาก เริ่มตั้งแต่นั่งนอนในรถไฟ ถึงแม้ฝนจะตกทั้ง 3 

วันก็มิใช่เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว เพราะเมื่อใดที่จะลงไปเที่ยวฝนจะ

หยดุตก พอขึน้รถฝนกจ็ะตกหนกับ้าง เบาบ้างให้ลุ้นกนัว่าจะลงไปเทีย่วกนั

ได้ไหม สรุปว่าได้ลงเที่ยวกันตามก�าหนดการ -ชมวัดพระสิงห์ -วัดพระ

ธาตุดอยค�าไหว้พระเจ้าทันใจ เห็นพวงมาลัยมะลิมากมายที่น�าไปแก้บน 

แสดงถึงความศรัทธา บันไดพญานาคยาวเหยียด -ชื่นชมความงามของ

กุหลาบผาหมอน จนไม่อยากจากแปลงกุหลาบ อาหารกลางวันของ ปกา

เกอะญอ อร่อยไปอีกแบบ บรรยากาศดี -สถานีเกษตรขุนวาง นางพญา

เสือโคร่งถงึแม้จะน้อยลงบ้างแต่กส็วยงาม รีบถ่ายรูปกนัก่อนทีห่มอกฝนลง

หนาทบึ ฝนตกพอเปียกกนัพอสนกุ -ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงทุง่เริง เบิก

บานกับสวนผักกวางตุ้ง อาหารว่างน�้าผักกวางตุ้ง น�้าเสาวรส cake ผัก

กวางตุ้ง เดนิไปชมต้นหน�าเล๊ียบทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูใ่นรัชกาลที ่9 

ทรงปลูกอายุกว่า 40 ปี ต้นใหญ่ตรงดูสง่างาม ดูแล้วร่มเย็น -สวนกุหลาบ
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หลวงห้วยผักไผ่ ท่ามกลางกุหลาบหลากสี หลายพรรณ ถ่ายรูปกันมิรู้เบื่อ 

อาหารกลางวันที่ประณีต และฉลองวันเกิดเป่าเทียน ตัด cake สมาชิกที่

เกิดเดือนมกราคม 6 คน -กาดวโรรสซื้อของตามอัธยาศัย อาหารเย็นข้าว

เหนียวหมูทอดแม่บุญศรีกล่องใหญ่ ก่อนขึ้นเครื่องกลับ การไปทัศนศึกษา

คร้ังนีไ้ด้เหน็โครงการต่าง ๆ  ในพระราชด�าริ เพ่ือให้พวกชาติพนัธุป์ระกอบ

อาชพีเล้ียงตัวเองได้ ยิง่ท�าให้พวกเราส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุล้นเกล้า

ล้นกระหม่อมทีมี่ความมุ่งม่ันต้ังพระราชหฤทยัในการบ�าบัดทกุข์บ�ารุงสุขของ

ประชาชนของพระองค์ในทุกพื้นที่ 

 ขอบคุณ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง ที่เชียร์ให้จัดโปรแกรมนี้ ผศ. ดร. 

สุชาดา สุธรรมรักษ์ และน้องแดง(ประทินทิพย์) ที่ช่วยเก็บภาพให้อย่าง

ทั่วถึง น้องทอย น้องซันนี่ และน้องอ้อที่ดูแลทุกคนอย่างดี 

  ในการประชุมประจ�าเดือน วันที่ 19 มกราคม 2560 คณะ

กรรมการและสมาชกิทีเ่ข้าร่วมประชมุร่วมกนับริจาคเงิน เข้ากองทุนช่วย

เหลือผู้ประสบสาธารณภัยภาคใต้ เป็นเงิน 22,000 บาท และชมรมฯ 

บริจาค 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาท

ถ้วน) และในปีนี้ที่ประชุมมีมติไม่ท�าบุญวันเกิดชมรมฯ เช่นทุกปีที่ผ่านมา 

แต่คณะกรรมการและสมาชิกร่วมท�าบุญกองทุนอาทรประชานาถ (วัด

พระบาทน�้าพุ) เป็นเงิน 15,000 บาทชมรมฯ ร่วมบริจาค 5,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขออนุโมทนามา ณ 

โอกาสนี้

  ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น มหา

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 100 วัน (สตมวาร) ในชื่องาน 



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

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

“ร้อย…ความภักด ีแห่งศรีนครินทร์” โดยมีศิษย์เก่า คณาจารย์อาวุโส ครูนาฎ

ศิลป์ นิสิตและนักเรียนนาฎศิลป์ของมหาวิทยาลัย จ�านวน 300 กว่าคน

ได้แสดงการร�าชดุ “ความภกัดแีห่งศรีนครินทร์” เพือ่ถวายราชสดดุอีย่างยิง่

ใหญ่สง่างาม ถวายความไว้อาลัยอย่างสมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในงานนี้ รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

และ อาจารย์จนัทร์ทิพย์ ล่ิมทอง เป็นตัวแทนของชมรมฯ ร่วมร�าถวาย 

ได้รับมอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้จากอธิการบดี

  ชมรมฯ จัดทัศนศึกษาบุโรพุทโธ-บาหลี ระหว่างวันที่ 21-25 

มกราคม 2560 สมาชิกร่วมเดินทาง 40 คน -วัดพราห์มนันต์ ต้องนุ่ง

โสร่งตามธรรมเนียมการเข้าวัด หมู่วิหารแต่ละองค์ใหญ่โต ท�าให้เราตัว

เล็กลง การตลาดที่อินโดฯ ดีมากในทุกสถานที่ๆ ไปทางออกจะต้องผ่าน

ตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อของก็ดูว่าทุกคนจะเต็มใจ ยกเว้นรีบร้อนจน

แวะซื้อไม่ได้ หรือฝนตกซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมาก -พระราชวังสุลต่านไม่

ใหญ่โต แต่ก็ดูร่มรื่น -พระราชวังน�้า เมื่อก่อนคงดูมีชีวิตชีวา เพราะเหล่า

นางก�านัลมาเล่นน�้า รวมถึงสระน�้าของพระมเหสีและธิดา - มหาเจดีย์ 

บุโรพุทโธ Highlight ของทริปนี้ ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนา

นิกายมหายาน ยิ่งใหญ่ แต่ดูสงบเงียบ สมกับเป็นพุทธสถานมรดกโลก -

วดัเมนดดุ เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปนัง่ห้อยพระบาททีง่ดงามมาก จ�า

ได้ว่าเคยเหน็พระพุทธรูปปางปฐมเทศนานีท้ีวั่ดพระปฐมเจดย์ี พบพระสงฆ์ 

ที่มาบวชวัดบวรฯ เม่ือหลายสิบปีก่อน โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็น 

พระอปัุชฌาย์ ดผู่องใส น่าเล่ือมใสมาก -บาร็อง แดนซ์ ถ้าไกด์ไม่เล่าเร่ือง

ให้ฟังก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าใด เป็นการแสดงถึงความดีและความไม่ด ี

ที่อยู่ในตัวคนที่ต้องต่อสู้กันเอง -ภูเขาไฟบาร์ตู และทะเลสาบบาร์ตูร ์
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ทานอาหารกลางวันที่นี่ แต่ฝนตกและหมอกฝนปกคลุมท�าให้มองเห็นไม่

ชดัเจน -วัดตัมปะก์ซิริง (วัดเตียร์ตา อมัปิล) วัดน�า้พศุกัดิสิ์ทธิ ์มีน�า้ใสไหล

เย็นออกมาจากท่อน�้าตลอดเวลา เล่ากันว่าน�้าสามารถรักษาโรคได้ มีผู้คน

ลงอาบกนัมาก น่าเสียดายทีไ่ม่ได้แวะตลาดอบุูด เพราะฝนตกหนกั –วัดเม็ง

วี (วดัตามันอายนุ) อยูริ่มทะเลสาบบราตนั เชือ่ว่าเป็นสถานทีศั่กดิสิ์ทธิเ์กบ็

ดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลก -วัดอูลัน ดานู บราตัน มีบริเวณที่กว้าง

ขวางใหญ่โต –วัดอูลูวาตู อยู่บนหน้าผาสูงสวยงาม สร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัย

ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในเกาะบาหลี -ชมการแสดงระบ�าคะซัก การแสดงที่

มีชื่อเสียงของชาวบาหลี ขอบคุณ ผศ.พลับพลึง คงชนะ ที่แนะน�าให้มาดู

การแสดงนี้ แสดงเรื่องราวของพระราม นางสีดา ทศกัณฐ์ และเหล่าวานร 

ใช้เสียงคนแสดงแทนเสียงดนตรี - วิหารตานะห์ล็อต จุดชมวิวที่งดงาม 

แปลว่า “ดินแดนในทะเล”

 การไปทศันศึกษานี ้ท�าให้รู้จักคนอนิโดนเีซียได้ดข้ึีน เป็นผูมี้อธัยาศยั

ดี และไกด์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา ความเชื่อของผู้นับถือศาสนาฮินดู

ได้เป็นอย่างดี ในเรื่องการเกิด การด�ารงชีวิตโดยใช้ศาสนาในการด�าเนิน

ชีวิต และการตาย วัดของฮินดูมี 3 ประเภท คือวัดครอบครัว วัดหมู่บ้าน 

และวัดสาธารณะ ขอบคุณ รศ. มาลี บานชื่น คุณสมบัติ จีนะวัฒน์ คุณ

สมบูรณ์ ปานเทวัญ ทีซ้ื่อกระเป๋าผ้าลวดลายสวยงามมาให้ชมรมฯ จ�าหน่าย 

เพ่ือน�าเงินเข้าชมรมฯ น้องแดงที่ว่ิงถ่ายรูปและจัดท�าอัลบ้ัมให้พวกเราดู

กันรายวัน คุณมนตรี จ้อยสุดใจผู้จัดโปรแกรม และคุณปฏิกรณ์ พิมพ์กล�่า 

(ลูกปัด) ที่ดูแลพวกเราระหว่างการเดินทาง

  ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา unseen ปางอุ๋ง สุพรรณบุรี วันที่ 2 

กมุภาพนัธ์ 2560 มีสมาชกิร่วมเดนิทาง 45 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 1,400 บาท 
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  ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกประชุมสามัญประจ�าปี ในวันอังคารที่ 

21 มีนาคม 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อ

เนื่อง ค่าลงทะเบียน 200 บาท

 08.00 - 09.00 น ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

 09.00 - 09.45 น ประธานชมรมฯ สรุปกจิกรรมประจ�าปี 2559

 10.00 - 12.00 น ฟังการบรรยายเร่ือง กินอยู ่อย่างไรให้

ปลอดภัยและแข็งแรง โดย อ.สง่า ดามาพงษ์

 12.00 - 14.00 น รับประทานอาหาร และร้องเพลงร่วมกัน

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณาจารย์ มศว ร่วมใน

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 

2560 จ�านวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ผศ. 

สมเกียรติ คู่ทวีกุล เป็นประธานกลุ่ม 2) กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6 

- 11 ปี รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็นประธานกลุ่ม และกรรมการ อีก 3 

คน คือ ผศ. เกษร เจรญิรกัษ์ รศ.กลุวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อ. นงนวล 

พงษ์ไพบูลย ์3) กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี ประเภท

สารคดี ได้แก ่ผศ. รพินทร คงสมบูรณ ์เป็นกรรมการ 

  สอ. มศว จ�ากัด จัดสรรก�าไรให้แก่สมาชิกทางตรง ประจ�าป ี

2559 ดังนี้ 1) เงินปันผลร้อยละ 6 และ 2) เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 20 

รวม 2 รายการเป็นร้อยละ 85.21 นอกจากนี้ยังให้เงินรางวัลหุ้นแก่ทุก

คนอีก คนละ 40 หุ้น เป็นเงิน 400 บาท ส�าหรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย

คืน ถ้าสมาชิกแจ้งให้หักเข้าที่บัญชี สอ. มศว จะเบิกเงินได้ในวันจันทร์ 

30 มกราคม 2560 หากเป็นบัญชีธนาคารของสมาชิก จะถอนเงินได้ใน
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วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 (ผู้ที่มิได้แจ้งไว้ต้องมารับได้ที่ สอ. มศว 

ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 60 เป็นต้นไป)

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

สงวนกล�่าจิตต ์เนื่องจาก มารดาของคุณพัฒนา สงวนกล�่าจิตต์ คุณแม ่

นิ่มนวล สงวนกล�่าจิตต์ ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 

22 มกราคม 2560 ณ เมรุวัดบางเตย

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

สุรวด ีในการสูญเสีย รศ.วราพร สุรวด ีเนือ่งจากอบัุติเหตุ ถงึแก่อนจิกรรม 

พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ เมรุวัดหัวล�าโพงฯ

เทิดนาม  “ว ร า พ ร สุ ร ว ดี”

 ไม่มีอ�านาจวาสนาบรรดาศักดิ์ ไม่อ้างหลักบุญฟ้าชาติหน้าไหน

อบรมศิษย์ปรารถนาดีที่ดวงใจ  ทรัพย์สมบัติมอบไว้ให้แผ่นดิน

 ด้วยปัญญาเมตตาทานบารมี ก�าเนิดโดยแบบวิถีคนท้องถิ่น

สะอาดสว่างสงบอยู่อาจิณ   สาธุชนยลยินยิ่งศรัทธา

 แล้วสูงสุดสามัญชนท้นปรากฏ สายธารธรรมงามงดทุกทิศา

สมทบทุนร่วมใจในมรรคา   ไร้สดุดีเหรียญตรานิรนาม

 “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” บ่งบอกชื่อ  ร�่าระบืออุดมทรรศน์ทั้งโลกสาม

คนเล็กคนน้อยเข้าเติมวาดชาติงดงาม เมืองสยามอารยะมนุษยชน.

ปรีดา  ข้าวบ่อ  ประพันธ์
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณวงจันทร์เพ็ญ  วิรุฬห์สิงห์

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1. รศ. สีอุไร  จิปิภพ (ธันวาคม)    1,000 บาท

2. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา       1,000 บาท 

3. อ. สุนีย์  ลี่ไพบูลย์        500 บาท

4. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์       1,000 บาท

5. ผศ. ระวีวรรณ  พันธ์พานิช      1,000 บาท

6. อ. พินิจ  เจริญชาตรี       1,000 บาท

7. อ. อัธยา  ภาดานุพงษ์      1,000 บาท

8. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา    1,000 บาท

9. อ. สมสุข  ธีระพิจิตร       1,000 บาท

10. คุณจิตตินันท์  พรมสุวรรณ์      500 บาท

11. คุณนิตยา  ตันสุภา       1,000 บาท



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16

         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

 เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด	 	 พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
สุขภาพกายใจดีมีพลัง	 	 	 	 	 จิตจงตั้งในทางธรรมน�าชีวี
	 ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ	 	 อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี	 	 	 	 	 ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร   2. คุณศรียา สุดสาย

3. คุณทรงศรี เฮงสุนทร   4. อ. ประยูร สะสม

5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์  6. อ. วรดี สิรพิทูร

7. ผศ. ดวงแข ค�าเพิ่มพูล  8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช

9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา 10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน

11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข   12. อ. มารศรี ตันติวงศ์

13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ  14. คุณวงจันทร์เพ็ญ  วิรุฬห์สิงห์

15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้าทิพย์ มากชู

17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล  18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์  20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร

21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล

23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์  24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง

25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ  26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย

27. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ   28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล

29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ    30. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
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31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ  32. คุณศิริพรรณ  ตันติวัชรประกาย

33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่  34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์

35. อ. สมบัติ เทศน้อย   36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี

37. ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช  38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์

39. อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง  40. อ. ชมภร กมลสุทธิ

41. คุณมานิต ศรยุทธเสนี  42. คุณบรรจง แสงทอง

43. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ  44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ

45. ศ. ดร. ส�าเริง บุญเรืองรัตน์ 46. ผศ. พัชรา สุทธิส�าแดง

47. ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์    48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา

49. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์  50. ผศ. วิรัช วิหครัตน์

51. รศ. ดร. อารี พันธ์มณี  52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย

53. รศ. ประณต เค้าฉิม   54. ผศ. วัลลดา สุขมาก

55. ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง   56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ

57. ผศ.ดร.พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง  58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์

59. อ. จ�าลอง ช่างต่อ    60. คุณสังเวียน รอดกร
61. คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร  62. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

63. คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ  64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ

65. คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล  66. อ. กัญญา พานิชสกุล
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ 

๒. ความเสียสละ 

 ความเสียสละ หมายถึงการกระท�าเกื้อกูลตามก�าลัง ความเหมาะ

สมส่วนตน ที่มุ่งผลส่วนรวม โดยปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ...พระพุทธเจ้าก็

ตรัสไว้ว่า บุคคลใดประกอบความด ีคุณความดนีัน้ย่อมสนองตอบ ข้าพเจ้า

จึงขอชักชวนแต่ละท่าน ให้พยายามบ�าเพ็ญความดีด้วยน�้าใจอันบริสุทธิ์  

แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างกจ็งมานะอย่าท้อถอย จงสมัครสมาน

สามัคคีร่วมใจกนัให้ม่ันคงด้วยความด ีทัง้นีเ้พือ่ความสุขสวัสดขีองท่าน และ

เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย

พระราชด�ารัส ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๔๙๗

๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๖



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

http://seniorclub.swu.ac.th 19

บอกเล่าเก้าสิบ : 10 องค์ประกอบของค�าว่า คุณภาพชีวิต

 1. มีความสุขกับงานและพัฒนาผลงานอยู่เสมอ

 2. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ได้พัฒนาศักยภาพทางความคิด

 3. มีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่เดือดร้อน พึ่งพาตนเองได้

 4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนฝูง คนรอบข้าง

 5. มีกัลยาณมิตรที่ดี ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันตามกาลสมควร

 6. พูดในสิ่งที่เป็นกุศล ไม่พูดในทางร้าย ไม่เพ่งโทษผู้อื่น

 7. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ อาศัยในสถานที่ไม่วุ่นวาย มี

สุขภาพดี

 8. เป็นเจ้าของเวลาในชีวิตตนเอง

 9. ได้ศึกษาธรรมะ มีศีล สมาธิ วิปัสสนาเป็นพื้นฐานในการด�าเนิน

ชีวิต

 10. มีความสามารถควบคุมจิตสุดท้ายให้รอดพ้นจากทุคติภูมิ

พศิน อินทรวงค์
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ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ ์1

 ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สาคร ช่วยประสิทธิ์ ขอเรียบ

เรียงความ เกี่ยวกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (แต่เดิม) ว่า 

ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระปรเมน

ทรมหาอานันทมหิดล พระเชษฐาธิราช ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 

2489 ว่า การฝึกหัดครูจะมาสร้างข้ึนที่ถนนประสานมิตร สมเด็จพระ

เชษฐาธิราช ทรงฝากกับศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ว่า “อย่าให้

ทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขาด” (เรื่องการฝึกหัดครู) ดังนั้น เมื่อวิทยาลัยวิชาการ

ศึกษาจัดตั้งขึ้นที่ถนนประสานมิตร พ.ศ. 2492 สถานศึกษาแห่งนี้จึงนับ

เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในรัชกาลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาได้มีการตั้งวิทยาเขตขึ้นอีกทั้ง

ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 8 วิทยาเขต และได้รับการยก

ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามทีไ่ด้รับพระราชทานจากใต้ฝ่า

ละอองธุลีพระบาท ใน พ.ศ. 2517 นบัเป็นพระมหากรุณาธคิณุล้นเกล้า ฯ 

 ถึงแม้สถานศึกษาแห่งนี้จะเร่ิมด้วยนามเพียงว่า วิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา แต่บัณฑิตก็ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาทเป็นประจ�า จากครั้งแรก วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 โดย

วิทยาลัยแห่งนีไ้ด้ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาการศกึษาดษุฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

แด่ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วย

 เหล่าข้าพระพทุธเจ้า ยงัได้รับทราบเร่ืองราวทีป่ระทบัอยูใ่นดวงใจอกี

 1  ข้าราชการบ�านาญ อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว
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หลายครั้ง ดังที่ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล (ประธานสภาวิทยาลัย

วิชาการศึกษา) เล่าว่า ในโอกาสหนึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จมาถึง 

และรับสั่งกับศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ว่า “มีอะไรกินไหม ขอกิน

อะไรก่อนได้ไหม” เพราะยังไม่ได้เสวยพระกระยาหารกลางวัน เนื่องจาก

พระทนต์เจ็บ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เล่าด้วยความประทับใจ

ว่า “ประวัติตอนนี้ดีมาก พระเจ้าแผ่นดินมาคุยกับเรา อยู่กะเรา ทั้งๆที่ยัง

ไม่ได้เสวยพระกระยาหารกลางวัน

 ต่อมา พ.ศ. 2512 มีเร่ืองเกีย่วกบัการปวดพระทนต์ของใต้ฝ่าละอองธลีุ

พระบาท อกีว่า เม่ือเสดจ็มาถงึมีรับส่ังกบัศาสตราจารย์ ม.ล. ป่ิน มาลากลุ 

ว่า ไม่อยากเลื่อนก�าหนดการ เพราะบัณฑิตต้องเตรียมฝึกซ้อมก่อนหลาย

วัน ผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ ได้ปรึกษาแพทย์และได้รับค�า

แนะน�าว่าจะฉีดยาระงับปวดชั่วคราว อยู่ได้ประมาณ 2 ชั่วโมง เสด็จกลับ

ไปจะถวายการรักษาต่อ วันนั้นพระราชทานปริญญาบัตรไปประมาณ 2 

ใน 3 ของจ�านวนบัณฑิตทั้งหมด ยาระงับปวดที่ฉีดไว้หมดฤทธิ์ อาการ

รุนแรงขึ้นจนปากชาไปหมด มือหยิบปริญญาบัตรส่งให้บณัฑติอย่างไม่รู้ตัว 

มาสะดุ้งรู้สึกตัวอีกครั้ง เพราะมีบัณฑิตชายคนหนึ่ง พอเข้ามารับปริญญา

บัตร ได้กล่าวขึน้ว่า “ทรงพระเจริญ” ท�าให้รู้สึกว่ามีคนเอาใจช่วยอยู ่ท�าให้

มีก�าลังใจมอบปริญญาบัตรต่อไป มีก�าลังใจที่จะต่อสู้อาการปวดฟันได้

 การเสดจ็ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ของใต้ฝ่าละอองธลีุพระบาท 

เป็นวโรกาสที่ประทับอยู่ในดวงใจของชาวประสานมิตรชั่วนิรันดร์เช่นกัน 

อาจารย์ก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แนะเรื่องการร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารมี แก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าว่า “เมื่อร้องถึงท่อนที่ว่า เย็นศิระเพราะ

พระบริบาล ให้ลดเสียงเบาลง ใส่ความรู้สึกว่า เย็นศิระ จริงๆ แล้วค่อยดัง
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กระหึ่มขึ้นเมื่อถึง ความว่า “ผลพระคุณธรักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” 

นับเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่เหล่าข้าพระพุทธเจ้ายังจดจ�า

ไว้ไม่รู้ลืม

 เม่ือใดท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วน

พระองค์ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสประทับความรู้สึกที่ซาบซ้ึง

สนกุสนานกับพระอารมณข์นัของใต้ฝา่ละอองธลุพีระบาท ไว้ในดวงใจเชน่

กนั ดงัปรากฏว่า เม่ือวนัที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทรงมีรับสัง่แก่ทีป่ระชมุ

ว่า “เรื่องความยินดีก็ต้องบอกว่า มาแล้ว มีความยินดีที่จะมา เพราะถ้า

ข้าพเจ้ามีความยินร้ายที่จะมาเยี่ยมท่านทั้งหลาย ก็รู้สึกว่า ท่านทั้งหลาย

จะต้องบอกว่า ถ้ามีความยินร้าย (เสียงฮา) ที่จะมา อย่ามาดีกว่า แต่ก็

มา มาด้วยความยินดี ...” ในวันเดียวกันนั้นศาสตราจารย์คุณหญิงอุบล 

หุวะนันทน์ ในฐานะเป็นโฆษิกาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงแต่งตั้งไว้ 

ได้กราบบังคมทูลว่า สถานศึกษาแห่งนี้ มีอาจารย์ชื่อดอกไม้ทั้งนั้น ตั้งแต่ 

ลัดดา มัลลิกา กรรณิการ์ ซ่อนกลิ่น ประยงค์ อะไรอีกมากมาย สมควรที่

จะเรียก ครุุอทุยานได้ (เสียงฮา) ความจริงถ้าเรียกสวนครู กจ็ะไปปะปนกบั

สวนครัว (เสียงฮา) ความจริง ไม่ใช่พวกอาจารย์ที่มีชื่อเป็นดอกไม้ แม้แต่

อดตีอธกิารบด ีท่านกมี็ชือ่และนามสกลุเป็นดอกไม้ (สาโรช บัวศรี) เสียงฮา 

ท่านอธิการบดี (ปัจจุบัน) ถึงแม้จะไม่มีชื่อดอกไม้ แต่ท่านก็หอมหวน 

นุ่มนวล แล้วยังเป็นคนเข้มแข็ง ลองอยากจะได้อะไรแล้ว ท่านต้องสู ้

จนสุดใจขาดดิ้นทีเดียว (เสียงฮา ปรบมอื) ผลก็คือว่า วิทยาลัยแห่งนี้ก�าลัง

จะได้เป็นมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานด�ารัสตอบว่า “วันนี้ก็บอกว่า 

ยังเปิดรายการไม่ได้ เพราะว่ายังสงสยัมาก (เสยีงฮา) แต่ว่าต้องขอบอกว่า
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วิทยาลยัรุกขชาตินี ้ไม่ใช่รุกขชาติสวยๆงามๆ เหมือนอาจารย์ต่างๆนี ้แต่ว่า

เป็นเร่ืองของสมุนไพรต่างๆถึงให้ฐานะเป็นศาสตราจารย์พิเศษในทางการ

แพทย์ (ต้องวงเล็บแผนโบราณ) (เสียงฮา) อันนี้ก็เลยนึกว่าได้ชื่อแล้ว แต่

ยังไม่ทันไร เพราะว่าได้ชื่อปั๊บก็ให้ปริญญา จะว่าเป็นปริญญากิตติมศักดิ์

ใหม่ขึ้นมาก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง”

 อาจารย์วิทยาลัยวชิาการศึกษา ประจ�าอยูช่มรมดนตรีไทยอดุมศกึษา 

ได้ขอให้ศาสตราจารย์คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ กราบบังคมทูล ขอให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ (เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ฯ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 

พระอสิริยยศขณะนัน้) ทรงดนตรีไทย ดงันัน้ ในพ.ศ. 2515 สมเดจ็พระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงซอด้วง และสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ทรงฉิ่ง เพลงลาวดวงเดือน และใน

ปีนี้เอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้ทรง

นิพนธ์เพลงส้มต�า และทรงเริ่มร้องเพลงนี้ที่ประสานมิตรด้วย

 ต่อมาวันที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2516 ใต้ฝ่าละอองธลีุพระบาทเสดจ็ทรง

ดนตรีอีกครั้ง ปรากฏว่า มีหมายก�าหนดการล่วงหน้าจากในวังว่า สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ฯ จะทรงดนตรีไทย เพลง

แขกมอญบางขุนพรหม โดยทรงซอด้วงที่เตรียมมาจากในวังด้วย การทรง

ดนตรีไทยคร้ังนีเ้ป็นทีช่ืน่ชมมาก เหล่าข้าพระพุทธเจ้า มีความปีติยนิดเีป็น

อย่างยิ่ง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา ก็ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

เอกดนตรีไทย เป็นแห่งแรกจากนั้นมา

 เหล่าข้าพระพทุธเจ้า ยงัได้ประจกัษ์แจ้งในพระปรีชาของใต้ฝ่าละออง

ธลีุพระบาท เร่ืองขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวัฒนธรรมไทย ดงัทีค่ณุสมัพนัธ์ 

ทองสมัคร ศิษย์เก่าของประสานมิตร เล่าว่า คุณสัมพันธ์ได้มีโอกาสเข้า
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เฝ้าใต้ฝาละอองธุลีพระบาทและได้น�าผอบถมทองของนครศรีธรรมราช 

ทูลเกล้า ฯ ถวาย ทรงมีรับสั่งถามว่า “นี่คืออะไร” คุณสัมพันธ์ กราบ

บังคมทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ไม่ทราบค�าราชาศัพท์ แต่ชาวบ้าน เรียก 

ขี้ผึ้ง” รับสั่งต่อว่า “สีผึ้ง ท่านรัฐมนตรีคนนครศรีธรรมราช คนศรีวิชัย เขา

ใช้สีริมฝีปาก ถูปาก เวลาจะไปเจรจาเรื่องส�าคัญ เป็นความเชื่อ เดี๋ยวนี้

วิวฒันาการมาเป็นทีท่าปากของคนเรา นีค่อืมาจากอย่างนี ้: ท่านรัฐมนตรี” 

และรับสั่งต่อถึงสื่อว่า จะผลิตสื่อออกไปในท้องถิ่น สิ่งที่เราผลิตกลับไปนั้น 

ไม่ใช่ของใหม่เลย มันเป็นของชาวบ้าน วิวัฒนาการมา พัฒนามาจนถึงทุก

วันนี้ แล้วกลับไปให้เขา ท�าอย่างไรจะให้เขารู้ว่า นั่นคือสมบัติของเขา เขา

จะได้ใช้เทคโนโลยีได้ เขาจะได้รักเทคโนโลยีนี้ เขาจะได้พัฒนาเทคโนโลยี

ต่อไป”

 เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาท ที่ทรงมีล้นเหลือ ดังนั้น ในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา 50 

พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จึงได้จัดแสดงนิทรรศการพระราช

กรณียกิจ โครงการพระราชด�าริต่างๆ และน�าผลิตผลมาจ�าหน่าย รวม

รายได้ 18,647 บาท และตัดสินกันให้ทูลเกล้า ฯ สมทบทุนภูมิพลของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2521 

ณ อาคารใหม่สวนอมัพรวันเสดจ็พระราชด�าเนนิพระราชทานปริญญาบัตร 

ข้าพระพทุธเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผูท้ลูเกล้า ฯ ถวายเงินทนุนัน้ ใต้ฝ่า

ละอองพระบาท ทรงมีรับส่ังว่า “ถ้าอย่างนัน้ต้องมอบให้ท่านอธกิารบดเีขา

สิ” และได้พระราชทานซองให้อธิการบดี ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ทันที

“ธ สถิตในดวงใจเหล่าข้าพระพุทธเจ้านิรันดร์”

1 ธันวาคม 2559
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ความประทับใจ...ที่มิรู้ลืม

อ.อุไร  สังขนันท ์2

 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ

สวรรคต เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับพระองค์ท่านทุกวัน ประชาชนจ�านวนมากไป

ถวายบังคมสักการะพระบรมศพเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนาม 

สมุดหลวง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพุธ

ที่ 26 ตุลาคมข้าพเจ้า จึงไปถวายสักการะและลงนามด้วยเช่นกัน ซึ่งใน

วันนั้นมีประชาชนไม่หนาแน่นมาก

 2  ข้าราชการบ�านาญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ต่อมาทางส�านักพระราชวัง อนุญาตให้ประชาชนขึ้นกราบถวาย

บังคมสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่ละวันมี

คนมากกว่าส่ีหม่ืนคน หรือบางวันห้าหม่ืนคน ด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะ

เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ต้องเข้าคิวกัน 6-10 ชั่วโมง หรือ

นานกว่านี้ ข้าพเจ้าเองก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปให้ได้ ดังนั้น เมื่อวันพุธที่ 9 

พฤศจิกายน 2559 จึงไปส�ารวจพื้นที่ เห็นผู้คนมากมายในเต็นท์ที่จัดไว้ให้ 

เดินดูตามเต็นท์ต่างๆ ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปฐมพยาบาล ได้

มีโอกาสเข้าคิวรับข้าวเหนียว ไก่ทอด ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

โสมสวลีฯ (อร่อยมาก) แล้วเดินเลยไปถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งมี

นทิรรศการภาพถ่ายทีไ่ด้รับการคดัเลือก เป็นภาพประมวลเหตุการณ์ หลัง

จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่9 เสดจ็สวรรคต และได้เข้าไป

ที่โรงราชรถที่กรมศิลปากรเตรียมไว้ส�าหรับงานพระราชพิธีพระบรมศพ

 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไปกราบถวาย

บังคมพระบรมศพก่อนส้ินเดอืน เพราะคดิว่าในเดอืนธนัวาคมจะมีคนไปกนั

มากขึ้น พอถึงสนามหลวง เข้าประตูทางถนนกลางสนามหลวง ตรงข้าม

ศาลฎีกา เดินไปต่อแถวเวลาเที่ยงตรง ท้ายแถวอยู่โค้งสนามหลวงด้านใต้ 

เข้าแถวเรียง 4 เดนิไปตามเต็นท์ ระหว่างทีอ่ยูใ่นแถวมีจติอาสาเอาอาหาร 

ขนม น�้า ยาดม ยาอมมาแจก ใครยืนหรือเดินจนเมื่อยขา ก็แวะนั่งพักที่

เก้าอี้สนามที่อยู่ข้างๆ มีรถสุขาจอดอยู่ริมสนามใครอยากเข้าห้องน�้า ล้าง

มือ ก็ท�าตามความสะดวก

 ทุกคนในแถวเดินตามกันไปเรื่อยๆ มุ่งมั่นไปจุดหมายเดียวกัน ไม่มี

ใครบ่น บางคนร้อนก็เอาพัดขึ้นมาพัด วันนั้นอากาศไม่ร้อนมาก ลมพัด

เย็นสบายๆ ท้องฟ้าครึ้มๆ แดดไม่จัด เดินไปจนถึงจุดรอคอยที่จะไปนั่งที่
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เต็นท์กลางสนามหลวง ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง มองไปในเต็นท์ทั้ง 8 

เต็นท์ มีคนนั่งอยู่เต็ม เจ้าหน้าที่บอกว่า ที่เห็นนั้นมีประมาณสองหมื่นคน 

(ที่ยังยืนคอยคิวเข้าที่เต็นท์อีกยาวเหยียด) เต็นท์จะมีชื่อ ก ข ค ง จ ฉ 

ช ซ แต่ละเต็นท์มีความยาวประมาณ 150 เมตร (ถามจากเจ้าหน้าที่) 

ในเต็นท์จัดเก้าอี้นั่งเป็น 3 แถว (ขวา กลาง ซ้าย) แถวละ 4 ที่นั่ง ยาว

จากด้านหน้าถึงท้าย จัดเป็น 20 ช่วง เช่น ก1- ก 20 ข1- ข 20 ตรง

นีค้อืทีน่ัง่คิวเม่ือได้ทีน่ัง่แล้ว ทกุคนต้องจ�าทีน่ัง่ของตัวเองว่านัง่อยูเ่ต็นท์ไหน 

ช่วงไหน เพราะบางทีลุกออกไปเข้าห้องน�้า หรือหาของรับประทาน จะได้

กลับมานัง่ทีไ่ด้ถกูต้อง ผูท้ีจ่ะออกจากเตน็ท์ต้องไปขอบัตรจากเจ้าหน้าทีด้่าน

หน้าเต็นท์ เสร็จธุระกลับมาต้องคืนบัตรและกลับที่นั่ง (ห้องน�้าเป็นรถสุขา

ของ กทม จอดเรียงตามถนนกลางของสนามหลวง ห้องน�้าสะอาด ต้องขึ้น

บันได 3-4 ขั้น ก่อนขึ้นถอดรองเท้าไว้ข้างล่าง มีรองเท้าให้ใส่เข้าห้องน�้า)

 ระหว่างทีน่ัง่คอยในเต็นท์ มีจิตอาสา เอาอาหาร เคร่ืองดืม่ ขนม ผลไม้ 

มาแจก และเก็บขยะ มีทั้งนักเรียน นักศึกษารักษาดินแดน (ร.ด.) มี

พยาบาลนั่งรถกอลฟ์ แจกยาและดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ข้าพเจ้า

ใช้เวลานั่งคอยในเต็นท์ จ 17 ประมาณ 3 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่บ่ายสองโมง 

ถึงห้าโมงเย็น จึงลุกข้ึนเดินแถวออกจากบริเวณสนามหลวง ไปต่อแถวที่

เต็นท์จุดรอคอยหน้าวัดมหาธาตุฯ ถึงกรมศิลปากร แล้วเดินไปเข้าประตู

วิเศษไชยศรี (คิวก่อนหน้านี้ ก่อนห้าโมงเย็น ให้เข้าประตูมณีนพรัตน์)

 เม่ือเข้าพระบรมมหาราชวัง ต้องไปนั่งคอยที่หน้าพระที่นั่งจักรีฯ 

จนถึงหกโมงครึ่ง จึงได้เข้าไปในพระที่นั่งดุสิตฯ เดินผ่านหน้ามุขพระที่นั่ง 

ถอดรองเท้าใส่ถงุทีเ่จ้าหน้าทีแ่จกให้ ถอืไปรอคิวทีห่น้าบันไดหน้าพระทีน่ัง่ 

พอดเีป็นเวลาทีพ่ระพธิธีรรมสวดพระอภิธรรม จึงต้องนัง่พับเพียบรออกีคร่ึง
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ชัว่โมง จนเสร็จพิธ ีเวลา 1 ทุม่ เจ้าหน้าทีจั่ดให้ขึน้ไปเป็นคู่ๆ  ขึน้บันไดหน้า 

10 คู่ บันไดหลัง 10 คู่ เมื่อไปถึงข้างบน จะจัดเป็นแถว 4 คน รวมเป็น 

40 คน นั่งลงกราบถวายบังคมสักการะพระบรมศพ ใช้เวลา 1 นาที อยู่

บนพระที่นั่ง แล้วเดินลงบันไดหน้ามุข แยกเป็น 2 แถว ลงมาข้างล่างมีตู้

ใส่เงินทีจ่ะร่วมบ�าเพ็ญพระราชกศุล จากนัน้เดนิออกประตูพระบรมมหาราช

วังทางด้านท่าราชวรดิตถ์ ได้รับแจกภาพพระบรมโกศ ถุงข้าวเปลือก 

พอเพียง น�้า 1 ขวด ผลไม้พร้อมพริกเกลือ 1 ถุง ซาลาเปา 1 ลูก มีผู ้

มีจิตศรัทธาแจกซองพลาสติกให้ใส่ภาพที่ได้รับ

 รวมเวลาที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ 7 ชั่วโมง นับตั้งแต่เข้า

แถวต่อควิ จนได้ขึน้ไปบนพระทีน่ัง่ดสิุตฯ เป็นช่วงเวลาทีป่ระทบัใจมาก ได้

พูดคุยกับผู้ที่รอคิวด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ละคนมีน�้าใจ น่ารัก 

เพราะเรามีใจดวงเดียวกันคือ เคารพรัก เทิดทูน บูชาภาคภูมิใจ เหนือสิ่ง

อืน่ใด คือ องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช มหติลาธเิบศ 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุไร สังขนันท์ กราบถวายบังคม 

ใต้เบื้องพระยุคลบาทผู้สถิตในดวงใจชั่วนิรันดร์

 ครั้งนี้เป็นความประทับใจ ความสุข ความรัก ความอาลัย ที่มิรู้ลืม
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ปีใหม่ ท�าชีวิตใหม่ 

“ชีวิตที่เป็นอมตะ”

 การท่ีจะมีความสุขแท้จริงนั้น มิใช่อยู ่ที่การปรารถนาแล้วได้

สมปรารถนาทุกอย่าง หาเป็นเช่นนั้นไม่

 แต่อยูท่ีว่่า เราท�าอย่างไรจะรู้จกัว่าสมควรแก่ความปรารถนาของเรา

แล้ว ท�าให้อยู่ได้เป็นสุข ท�าจิตใจของเราให้เป็นสุขได้ อันนั้นก็จะท�าให้ได้

ความสุขที่แท้จริง ความสุขแท้มิใช่อยู่ที่การสนองความปรารถนาเรื่อยไปที่

ไม่จบสิ้น

 อีกประการหนึ่งที่ง่ายๆ ก็คือ ให้มีความปรารถนาที่ชอบธรรม เอา

ธรรมะมาเป็นเครื่องจ�ากัดความปรารถนา คือ มนุษย์ปรารถนาสิ่งใหม่เข้า

มาอยูเ่ร่ือยๆ กจ็ะต้องรู้จกัปฏบัิติให้ถกูต้องต่อเร่ืองความใหม่และความเก่า 

ความใหม่บางทีเราก็ไม่อาจจะได้เรื่อยไป

 ยกตัวอย่างง่ายๆ ร่างกายของเรา เราไม่สามารถจะให้เป็นร่างกาย

ที่ใหม่ได้ตลอดกาล เมื่อวันเวลาล่วงผ่าน มันก็เป็นไปตามธรรมชาติ ตอน

แรกก็ต้องมีการเจริญเติบโตขึ้นไป เมื่อเติบโตขึ้นสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว ต่อจาก

นัน้กต้็องมีความชราเข้ามาเบียดเบียนครอบง�า ร่างกายของเรากเ็ส่ือมโทรม

ลงไป

 ทนีีถ้้าเราปรับใจไม่ได้ เราต้องการแต่ความใหม่เร่ือยไป กเ็กดิอาการ

ขดัแย้งกบัความปรารถนา เพราะคนเราไม่อาจจะได้ใหม่เร่ือยไป แต่จะต้อง

เจอกับเก่าด้วย เพราะมีสิ่งที่จ�าเป็นจะต้องเก่า และสิ่งใหม่ที่มีก็ต้องกลาย

เป็นเก่า นอกจากนั้นก็มีสิ่งเก่าที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเราอยู่

ในโลก
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 โลกนี้เป็นเร่ืองของสังขาร สังขารนั้นมีหลักธรรมดาว่า ย่อมเป็นไป

ตามกฎของพระไตรลักษณ์ คอื มีความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ต้อง

เปลี่ยนแปลง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ใหม่แล้วก็กลายเป็นเก่า

 เม่ือเราจ�าเป็นต้องประสบพบกับส่ิงที่เก่า เราจะท�าอย่างไร ความ

เก่า-ใหม่ที่แท้จริง อยู่ที่ไหน

 ความเก่าที่เป็นสภาวะตามธรรมชาติของสังขารนี้ก็อย่างหนึ่ง แต่

ความเก่าความใหม่ที่มีผลต่อจิตใจของเรานี้ อยู่ที่จิตใจของเรานี่เองแท้ๆ

 ถ้าเรามีความรู้สึกหดหู่ ใจคอไม่สบาย จิตใจว้าเหว่หงอยเหงา ก็

เป็นลักษณะของจิตใจที่เก่า ถ้าเป็นจิตใจที่สดชื่น เบิกบานผ่องใส อันนี้ก็

คือจิตใจที่ใหม่

 ถ้ารู้หลักนีแ้ล้ว เรากท็�าความใหม่ให้เกดิขึน้ได้เสมอ คอืท�าใจของเรา

ให้ใหม่อยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้ ส่ิงทัง้หลายจะเก่ากไ็ม่มีปัญหาอะไรมาก ถ้า

เรารู้จักท�าใจของเราให้ใหม่อยู่เสมอ

 แม้แต่การที่เรามาก�าหนดกันว่า ให้มีปีใหม่ ทั้งๆ ที่วัน เดือน ปี ก็

หมุนเวียนอยู่ธรรมดาอย่างนั้น มันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งของชาวโลก ที่จะ

ท�าจิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใส มีความร่าเริง

 เม่ือมองลึกลงไปก็จะเห็นว่า ที่ชาวโลกเขามีความเบิกบานผ่องใส

สดชื่นนั้น เป็นด้วยอะไร ก็เป็นด้วยจิตใจของเขานี่เอง ไม่ใช่เป็นเพราะวัน

เก่าวันใหม่อะไรจริงเลย

 • จิตใจใหม่สดใส เพราะมีธรรมค�้าชูอยู่ข้างใน

 ความใหม่ที่เป็นของประณีตก็คือ เวลาข้ึนปีใหม่ ซ่ึงเป็นวันที่เรา

ก�าหนดกันว่า เป็นสิริมงคลนั้น คนมาแสดงความรักความปรารถนาด ี

ต่อกัน มีไมตรีจิตมิตรภาพ
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 อย่างพ่อแม่ก็แสดงเมตตาต่อลูก คนทั้งหลายก็ไปแสดงความเคารพ

นับถือกัน ส่งความสุขให้แก่กันในปีใหม่ ส่งบัตรอวยพร แสดงความ

ปรารถนาดี คนที่รับก็มีความสุขสดชื่นข้ึนมาจากไมตรีจิตมิตรภาพความ

ปรารถนาดีของผู้อื่น

 ทั้งหมดนี้แสดงว่า ความใหม่ที่มีผลต่อจิตใจอย่างแท้จริง ก็เป็นเรื่อง

ของธรรมะนั่นเอง ความรักความปรารถนาดีต่อกันหรือไมตรีจิตมิตรภาพ

นัน้เป็นธรรมอย่างหนึง่ ธรรมะท�าให้จิตใจสดชืน่เบิกบานผ่องใส แล้วความ

ใหม่ก็เกิดขึ้น

 ผู้ที่รู้เข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ต้องรอวันเวลาที่เป็นเร่ืองสมมติในทาง

โลกมาช่วยให้เกิดความใหม่ แต่สามารถเอาธรรมะมาใช้ท�าจิตใจของตน

ให้ใหม่ได้เสมอไปตลอดกาล

 เม่ือรู้หลักอย่างนี้แล้ว ก็ปฏิบัติธรรม เช่น เมตตา(ความรักความ

ปรารถนาดี) ศรัทธา(ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย) ธรรมเหล่า

นี้เกิดขึ้นในจิตใจเม่ือไร ก็มีความสดชื่นเบิกบานเม่ือนั้น แล้วก็จะมีความ

ใหม่อยู่เสมอ

 • ใหม่แท้คือธรรม ที่พ้นเก่าพ้นใหม่ เป็นอมตะที่ใหม่แท้ตลอดไป

 ธรรมะทีว่่าใหม่อยูเ่สมอนัน้ ว่าทีจ่ริงแล้วคอืไม่ข้ึนต่อกาลเวลานัน่เอง 

ความจริงนั้นธรรมะไม่มีเก่าไม่มีใหม่ เป็นของที่คงอยู่อย่างเดิมตลอดเวลา 

มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า

 ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา ราชรถที่ตกแต่งประดับประดาอย่างดี ก็

ยังมีวันเก่าคร�่าคร่าไป แต่

 สตญฺจ ธมฺโม น ชร� อุเปติ ธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายไม่แก่ชราเลย
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 ธรรมะคือหลักความจริง ความจริงเป็นสิ่งคงที่ เป็นสิ่งที่ไม่ตาย ไม่รู้

จักเก่า และเมื่อไม่เก่า ก็ไม่ใหม่ด้วย เป็นความจริงอยู่อย่างนั้น

 ความดีงามก็เช่นเดียวกัน เราประพฤติเมื่อใด ก็เป็นความดีงามเมื่อ

นัน้ เพราะฉะนัน้ ธรรมะนีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่มีเก่า-ไม่มีใหม่ เป็นความจริงทีด่�ารง

อยู่ตลอดไป

 เราทัง้หลายทีต้่องการให้ตนพ้นจากการครอบง�าของกาลเวลาทีว่่าจะ

เก่าจะใหม่นัน้ กน็�าเอาธรรมะเข้ามาไว้ในจิตใจของตน ประพฤติปฏบัิติตาม

ธรรมะแล้ว กจ็ะไม่มีความใหม่ความเก่า แต่จะกลายเป็นอมตะ กลายเป็น

ไม่ตาย

 ชวีติของเรากจ็ะไม่ตาย ด้วยรู้เท่าทนัส่ิงทัง้หลาย เหมือนคนทีอ่ยูเ่หนอื

กาลเวลา ไม่มีความเก่าไม่มีความใหม่ กาลเวลาไม่สามารถครอบง�าจิตใจ

ของเขาได้ จิตใจของเขาเป็นอิสระหลุดพ้น เพราะปราศจากกิเลส เพราะ

ปราศจากความครอบง�าของกาลเวลา ดังที่กล่าวมาแล้ว

 เพราะฉะนัน้ พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย สามารถถอืเอาประโยชน์จาก

เรื่องความเก่าความใหม่ของกาลเวลาได้ ทั้งในแง่ที่ว่า

 หนึง่ ท�าตัวเองให้เป็นคนใหม่อยูต่ลอดเวลา ด้วยการมีจติใจทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบาน

 สอง ท�าชีวิตของตนให้เป็นอมตะ เป็นชีวิตที่ไม่ตาย ด้วยการเอา

ธรรมะที่เป็นส่ิงอันไม่ตาย ที่ไม่ข้ึนต่อกาลเวลานั้น เข้ามาไว้ในจิตใจและ

การประพฤติปฏิบัติของตน


