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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5439 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก งานสารบรรณ ส่วนบริหารงานกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-2584007
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สังคมในแวดวง มศว
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sun of Thailand
(Sustainable University Network of Thailand) ครั้งที่ 2/2560 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) รั บ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งาน ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากรองศาสตราจารย์
ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล อธิการบดี กล่าวถึงความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยน�ำไปรับใช้สงั คมและชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่ทำ� ร่วมกับชาวชุมชน
ในสังคมพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครนายกและจังหวัด
สระแก้ว โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ
อาทิ คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ น�ำนิทรรศการจัดแสดง
แหล่งเรียนรูพ้ ฤกษศาสตร์ มาเผยแพร่ ผลงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
จากคณะพลศึกษา / ส่วนกิจการเพื่อสังคม น�ำผลงานที่ได้ลงพื้นที่มาเผย
แพร่ อาทิ ผลิตภัณฑ์หมวกจากเศษวัสดุเหลือใช้จากฝีมือของกลุ่มผู้สูงอายุ
การแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วย การท�ำยาหม่อง เป็นต้น นอกจากนีค้ ณะ
เจ้าภาพชาวเครือข่าย มศว ยังได้น�ำเครือข่ายจากต่างสถาบัน 23 สถาบัน
น�ำชมมหาวิทยาลัยที่องครักษ์ จังหวัดนครยายก และเข้าเยี่ยมชมความ
ส�ำเร็จของผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง
เช่น เตาชีวมวล เป็นต้น
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรม ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 สมาชิก
ท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081489-5501
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ชมรมฯ เชิญผู้จัดการ และ คณะ
กรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว มาพูดคุย สถานภาพของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สหกรณ์อื่นๆ มีปัญหา
ในหน้าหนังสือพิมพ์มาเป็นระยะ ท�ำให้สมาชิกมีความวิตกกังวล แต่หลัง
จากฟังค�ำชี้แจงจากผู้จัดการฯ ประธานคณะกรรมการฯ แล้วท�ำให้ผู้ที่
เข้ารับฟังเกิดความสบายใจในการด�ำเนินงานของผู้จัดการฯ และคณะ
กรรมการด�ำเนินงานในความตัง้ ใจบริหารเงินของสมาชิกด้วยความรอบคอบ
โดยเฉพาะผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว คุณสัญชัย เตชะมนูญ ผู้มี
ประสบการณ์ในการบริหารเงินของสมาชิกมายาวนาน เพื่อให้เกิดความ
เสี่ยงน้อยที่สุด และได้ผลตอบแทนอย่างที่สมาชิกควรจะได้ ในนามของชม
รมฯ ขอชื่นชม และขอบคุณ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว และ
คณะกรรมการทุกท่าน ขอบคุณ รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ที่
ช่วยติดต่อประสานงานให้เกิดบรรยากาศดีๆ ในการพูดคุยในวันดังกล่าว
ชมรมฯ สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และสมาชิกช่วยกันท�ำ
ดอกไม้จนั ทน์ เพือ่ ร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
http://seniorclub.swu.ac.th
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ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภา 1
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ
ห้องพักชมรมฯ ตึก 3
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ
ห้องพักชมรมฯ ตึก 3
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ
ห้องพักชมรมฯ ตึก 3
ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภา 1
ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง
วิชชนิทัศน์ ตึก 3
ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง
วิชชนิทัศน์ ตึก 3
ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ
โถงตึก ศ. สาโรช บัวศรี ร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคม
ครั้งที่ 9 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 สอนสามเณรวัดเขาสาป
คณะครูและประชาชนที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย (วัดเขาสาป)
ชมรมฯ ขอขอบคุณ คณะวิทยากร สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านที่
เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณกัญญา จันทร์ดี ที่เป็นวิทยากร
หลัก ติดต่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่าง
เข้มแข็ง
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หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยวัสดุครัง้ ที่ 1-7 ใช้เงินของชมรมฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายวัสดุครั้งที่ 8 เป็นของส่วนกิจการเพื่อสังคม
ค่าใช้จ่ายวัสดุ ครั้งที่ 9 คุณลักษณนารถ มอบเงินให้ 2,000 บาท
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ชมรมฯ พาสมาชิกจ�ำนวน 34 คน
ไปรับประทานผลไม้ที่สวนละไม จ.ระยอง สรุปในภาพรวมผลไม้ที่จัดไว้
ให้รับประทานได้ตามใจชอบก็จริง แต่เป็นผลไม้ที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเทียบ
กับค่าเข้าชมสวนคนละ 450 บาท ต่อจากนั้นเดินทางเข้าชมพื้นที่หอชม
วิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ได้เวลาพอ
สมควรแล้วเดินทางไปยังเขาสามมุก เพื่อทานอาหารเย็นที่ร้านเปี๊ยกมัน
ทะเล อาหารอร่อย ชื่นชมในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ฟ้าเปลี่ยน
สีสวยงาม เดินทางกลับถึง มศว เวลาประมาณ 21.30 น เป็นอีกวันหนึ่ง
ที่สมาชิกสนุกสนานร่วมกัน
โรงพยาบาลจุฬาฯ ตึก ภปร ชั้น 2 เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2560 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ดังนี้ : ปอดเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่ให้เคมี
บ�ำบัด หัวใจ เบาหวาน และผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป ฉีดฟรี ตั้งแต่
วันที่ 5 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.
โปรดน�ำบัตรประชาชนไปแสดง
ชมรมฯ จะเปิดสอนไวโอลิน ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในวัน
อังคาร และพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น โดย อาจารย์ สมชาย
อัศวโกวิท สนใจติดต่อ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 ถ้า
มีผู้แสดงความจ�ำนง 5 คน จะเริ่มสอนในเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิวราจารย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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(เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็น
โรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไปบาง
ส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผูส้ นใจร่วมท�ำบุญ โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาองครักษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 605-224-288-2 ส่งส�ำเนา
ใบโอนเงินไปที่ คุณบุญช่วย 093-964-4741 เพื่อส่งใบอนุโมทนาไปให้
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลางจะท�ำบุญครบรอบ 1 ปี อุทิศ
ส่วนกุศลให้ ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ขอ
เชิญลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดร่วมท�ำบุญตามวันเวลาดังกล่าว
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ. ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 4-8กันยายน 2560 เพื่อระดมทุน ศ. ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร สมาชิกทีต่ อ้ งการบริจาคสิง่ ของเหลือใช้ทอี่ ยูใ่ นสภาพทีด่ ี
ขอให้น�ำมามอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ส�ำนักหอสมุดกลาง โดยแจ้งว่า
บริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อด�ำเนินการคัดแยก ในปี 2559 ชมรมฯ
จ�ำหน่ายของที่น�ำมาบริจาคได้เงิน 47,500 บาท ขออนุโมทนาบุญ ณ
โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
6
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. สีอุไร  จิปิภพ
2. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์
3. รศ. ธวัช  บุรีรักษ์
4. ผศ. สุพจน์  ไชยสังข์
5. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ
6. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล
7. อ. เกษม  สุนันทเกษม
8. ศ. ดร.สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
9. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
10. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
11. ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์
12. คุณนัทรี  แสงทองศรีกมล
13. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม

http://seniorclub.swu.ac.th

3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2560

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนกรกฎาคม
เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์
พรรณนิภา สันติพงษ์

1. รศ. ชวี  เกาชวัต
3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. รศ. ประสงค์  รายณสุข
7. คุณปรีดา  อ้วนล�่ำ
9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย
11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์
13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
15. รศ. เกษร  พะลัง
17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร
19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา
21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตน์
25. อ. นงเยาว์  กอสนาน
27. อ. กนกพร  มหากนก
29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์
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ประพันธ์

2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ
4. ผศ. อลิศรา  เจริญพานิช
6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
8. อ. สิริวรรณ  ฉันทะสานนท์
10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล
12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา
14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์
16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา
18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง
20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ
26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข
28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี
30. ผศ. ยืน  ปาระเคน
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

รศ. วิริยา   สุขวงศ์
คุณจรวยพร  อุไรพงษ์
รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล
อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�ำ
รศ. เรณู  ศรส�ำราญ
ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์
รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
ผศ. ดร. พรหมธิดา  แสนค�ำเครือ
ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล
รศ. วันดี  ศรีสวัสดิ์
ผศ. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

55. ผศ. ญาณิสา  บูรณะชัยทวี
57. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
59. คุณญานิน  สินเจริญ
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32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
คุณสมพร  อ่วมพันธ์
คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ
อ. ดร. สธญ  ภู่คง
อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร
ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร
คุณจุรีย์  เลาหพงษ์
รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช
อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
อ. พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์
ผศ. กวี  วรกวิน
อ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร

56. อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
58. อ. เกษม  สุนันทเกษม
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...ความเพียรที่จะเป็นก�ำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า ไม่ย่อหย่อน
เสื่อมคลายด้วยอุปสรรค ด้วยความยากล�ำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ
หากแต่อตุ ส่าห์พยายามกระท�ำเรือ่ ยไปไม่ถอยหลัง  แม้หยุดมือก็ยงั พยายาม
คิดต่อไปไม่ทอดธุระ ก�ำลังความเพียรจึงท�ำให้การงานไม่ชะงักล่าช้า มีแต่
ด�ำเนินรุดหน้าเป็นล�ำดับไปจนบรรลุความส�ำเร็จ โดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้ง
ขัดขวางได้...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ณ อาคารสวนอัมพร
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒
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บอกเล่าเก้าสิบ : วันนี้คุณกินยาหอมหรือยัง
นักวิทยาศาสตร์จบั ยาหอมไทยมาวิจยั ในห้องทดลอง พบว่ามีฤทธิท์ าง
เภสัชวิทยาที่ดีทั้งต่อระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ที่ส�ำคัญ
ไม่มีความเป็นพิษ
ผลการวิจัยร่วมกันของนักวิชาการ จากหลายมหาวิทยาลัยในเมือง
ไทยภายใต้โครงการบูรณาการการวิจยั และพัฒนายาแผนโบราณ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้มกี ารวิจยั ตัง้ แต่ในส่วนประกอบของต�ำรับยาหอม
ไปจนกระทัง่ ถึงสรรพคุณ พบว่าในประเทศไทยมีตำ� รับยาหอมมากกว่า 500
ต�ำรับ แต่ละต�ำรับยานั้นประกอบด้วยสมุนไพรนับสิบชนิด เช่น ต�ำรับยา
หอมนวโกฐ ประกอบด้วยสมุนไพร 54 ชนิด เครื่องยาที่ใช้มีผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด กับเครื่องยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
ด้านผลการวิจยั ทีศ่ กึ ษา ฤทธิต์ ามสรรพคุณ รศ.ดร.วิสดุ า สุวทิ ยาวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สรรพคุณของยาหอมส่วน
ใหญ่เกีย่ วข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินอาหาร จากการ
ศึกษายาหอม 4 ต�ำรับ ได้แก่ นวโกฐ และอินทรจักร (ต�ำรับกระทรวง
สาธารณสุข) กับยาหอมของเอกชน ต�ำรับ ก. และต�ำรับ ข. พบว่า ยา
หอมทุกต�ำรับเพิ่มความดันโลหิตได้ ทุกต�ำรับมีแนวโน้มเพิ่มแรงบีบตัวของ
หัวใจ ท�ำให้หวั ใจท�ำงานได้ดขี นึ้ ทัง้ ยังเพิม่ การไหลเวียนโลหิตไปเลีย้ งสมอง
และตามอวัยวะต่างๆ
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์กล่าวด้วยว่า ส�ำหรับสรรพคุณต่อระบบ
ทางเดินอาหารนั้น พบว่าการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดลง ท�ำให้
การหลั่งเมือกที่เคลือบกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันและรักษาแผล
ในกระเพาะอาหาร และยังช่วยลดการเคลื่อนไหวของล�ำไส้ กับลดการ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาเจียนลง น่าสังเกตด้วยว่าในทุกต�ำรับยา เมื่อเทียบกับยาลดกรดแผน
ปัจจุบัน สามารถลดกรดในกระเพาะอาหารลงได้ ครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
ปริมาณที่ก�ำลังดี เมื่อพิจารณาถึงความเป็นพิษ หรือพิษเฉียบพลัน ไม่พบ
ว่ามีหนูทดลองตายและไม่มคี วามผิดปกติในระดับเนือ้ เยือ่ กล่าวได้วา่ จาก
การศึกษาในห้องทดลองพบว่ายาหอมให้ผลในการรักษาที่ดี
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พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10) 1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น
พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราช
สมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินสี องพระองค์คอื
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขณะพระชนมายุได้
1 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระนาม ซึ่งสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวายตามดวง
พระชะตา ว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ
อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช
กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
เทเวศรธ�ำรงสุบริบาล
ภูมิพลนเรศวรางกูร
บรมขัตติยราชกุมาร

1 ที่มา วารสาร “สามมุข” ปีที่ 56 เล่มที่ 316 (เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน 2560)
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พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน พ.ศ.
2495 โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นประธาน
เจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495 เช้าวันรุง่ ขึน้ (15
กันยายน) จึงมีพธิ สี งฆ์และพิธพี ราหมณ์ในห้องพิธี เริม่ ด้วยพอถึงพระฤกษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม
ทรงผูกด้ายพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์ประกอบพิธี
ลอยกุง้ ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร แล้วพระสงฆ์
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และ
เห่กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณีพธิ ขี องพราหมณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณีแล้ว
พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ขึ้น
พระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียน
ครบรอบตามประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อม
ถวายพระพร และมีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธที างวิทยุไปทัว่ ประเทศ
พระราชพิธสี ถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร
เมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการจัดพระราชพิธี
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสยามมกุฎ
ราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกใน
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พระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์
มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” นับ
เป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย
การศึกษา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2505 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงส�ำเร็จการศึกษาขั้นต้นใน
ระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษา
ต่อในระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนคิงส์มดี แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่
พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่
โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้วทรงศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัย
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อนิวัติประเทศไทย
ทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น
ที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงส�ำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงได้รับการ
ศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร
ทรงผนวช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
พระทั ย ศรั ท ธาจะอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชจึงโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงผนวชในวันจันทร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 15.37 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปชั ฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณ
ฺ โก) ถวาย
อนุสาสน์ ผนวชแล้วเสด็จฯ ไปท�ำทัฬหีกรรม ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตน
สถาน เมื่อเวลา 16.59 น. โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็น
พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรม
วาจาจารย์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระต�ำหนักปั้นหย่า วัดบวร
นิเวศราชวรวิหาร พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระ
อภิบาล ทรงผนวชเป็นเวลา 15 วัน
ทรงราชย์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นที่
คาดหมายว่าพระองค์จะสืบราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
แต่ทรงขอผ่อนผัน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึง
เป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์โดยต�ำแหน่งไปพลางก่อน จนกระทั่งวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุมวาระพิเศษ โดย
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ได้
รับจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ที่ประชุมเพื่อ
รับทราบ ก่อนอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์ และพระองค์ได้ทรงรับ
เป็นพระมหากษัตริย์
จากนัน้ วันที่ 1 ธันวาคม จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก
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เปรม ติณสูลานนท์ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชติ ชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ประมุข
ฝ่ายนิติบัญญัติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประมุข
ฝ่ายบริหาร และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่าย
ตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยนาย
พรเพชร วิชติ ชลชัย ได้กราบบังคมทูลเชิญขึน้ สืบราชสมบัติ จากนัน้ พระองค์
มีพระราชด�ำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า
ตามทีป่ ระธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานรัฐสภา
ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระ
มหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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วันอาสาฬหบูชา 2560
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับ
วันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้น 4
ประการ ดังต่อไปนี้
1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่าน
โกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
3. เป็นวันทีม่ พี ระสงฆ์เกิดขึน้ เป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ
ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท
พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา
4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระ
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สงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยาน
ในการตรัสรูธ้ รรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์กค็ รบ
ถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า
สาระส�ำคัญของธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ คือ การประกาศทางสาย
กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึง่ เป็นข้อปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เอียงไปทางกามสุขลั ลิกานุโยค
อั น เป็ น การประกอบตนแสวงหาความสุ ข จากกามคุ ณ ทั้ ง 5 และไม่
เอีย งไปทางอั ตตกิลมถานุโยคอัน เป็นการทรมานตนโดยหาประโยชน์
มิได้ ซึ่งข้อปฏิบัติทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติ
อันเป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดีเพื่อความ
ดับตัณหา เพื่อพ้นไปจากข้าศึก คือ กิเลส เป็นทางของพระอริยเจ้า
ผู้ละจากสภาวะฆราวาสออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วพึงปฏิบัติ
ตามหนทางสายกลางนี้ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทานี้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ 8 คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สั ม มาอาชี ว ะ สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ สั ม มาสมาธิ ( Meditation)
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทานี้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ อั น เป็ น ปั จ จั ย ให้ เ จ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะ
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็น พระสัพพัญญูพุทธเจ้า และท�ำให้
ประจักษ์แจ้งในอริยสัจ 4 อันประกอบด้วย
1. ทุกขอริยสัจ คือ ทุกข์อย่างแท้จริง
2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ เหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริง
3. ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
อย่างแท้จริง
http://seniorclub.swu.ac.th
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คําขวัญประจําจังหวัด 77 จังหวัด

2

คําขวัญประจําจังหวัด 77 จังหวัด ทั้ง คําขวัญประจําจังหวัดภาค
เหนือภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ มีอะไรบ้าง เรามีค�ำตอบมาฝาก
ประเทศไทยของเรา มีจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น 77 จังหวัดแล้ว และยังมี
เป้าหมายจะเปลีย่ นสถานะอ�ำเภอใหญ่ ๆ หลายอ�ำเภอให้กลายเป็นจังหวัด
กะเขาด้วย ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่มีไว้เพื่อบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัดนั้น
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ก.
1. คําขวัญกรุงเทพมหานคร คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมือง
ศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”
2. คําขวัญประจาํ จังหวัดกระบี่ คือ “ถิน่ หอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย
รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน”
3. คําขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี คือ “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์
มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น�้ำแคว แหล่งแร่ น�้ำตก”
4. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ “เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลาง
เลิศล�้ำ  วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารล�ำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”
5. คําขวัญประจําจังหวัดก�ำแพงเพชร คือ “กรุพระเครื่อง เมืองคน
แกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น�้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
20
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ข.
6. คําขวัญประจําจังหวัดขอนแก่น คือ “พระธาตุขามแก่น เสียง
แคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย จ.
7. คําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรี คือ “น�้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้
พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ฉ.
8. คําขวัญประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ “แม่น�้ำบางปะกงแหล่ง
ชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย
อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ช.
9. คําขวัญประจําจังหวัดชลบุรี คือ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย
อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”
10. คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท คือ “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อน
เจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”
http://seniorclub.swu.ac.th
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11. คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ คือ “ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่า
ใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่
ทราวดี”
12. คําขวัญประจําจังหวัดชุมพร คือ “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จ
ในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก”
13. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดเชียงราย คือ “เหนือสุดในสยาม ชายแดน
สามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล�้ำค่าพระธาตุดอยตุง”
14. คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่ คือ “ดอยสุเทพเป็นศรี
ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล�้ำค่านครพิงค์”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ต.
15. คําขวัญประจําจังหวัดตรัง คือ “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชา
ใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นก�ำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการัง
ใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น�้ำตกสวยตระการตา”
16. คําขวัญประจําจังหวัดตราด คือ “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอย
แดงค่าล�้ำ  ระก�ำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทาง
บูรพา”
17. คําขวัญประจําจังหวัดตาก คือ “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อน
ใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย น.
18. คําขวัญประจําจังหวัดนครนายก คือ “เมืองในฝันที่ใกล้กรุง
ภูเขางาม น�้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”
19. คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม คือ “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว
ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี
พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า”
20. คําขวัญประจําจังหวัดนครพนม คือ “พระธาตุพนมค่าล�้ำ 
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”
21. คําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมา คือ “เมืองหญิงกล้า ผ้า
ไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”
22. คําขวัญประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “เราชาวนคร อยู่
เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอรปกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่
เบียดเบียน ท�ำอันตรายผู้ใด”
23. คําขวัญประจําจังหวัดนครสวรรค์ คือ “เมืองสี่แคว แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน�้ำโพ”
24. คําขวัญประจาํ จังหวัดนนทบุรี คือ “พระต�ำหนักสง่างาม ลือนาม
สวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามละบือ เลื่องลือทุเรียนนท์
งามน่ายลศูนย์ราชการ”
25. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดนราธิวาส คือ “ทักษิณราชต�ำหนัก ชนรัก
ศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน”
26. คําขวัญประจําจังหวัดน่าน คือ “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้าง
ด�ำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย บ.
27. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดบึงกาฬ คือ “ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล�ำ้
ยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น�้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณี
แข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่”
28. คําขวัญประจาํ จังหวัดบุรรี มั ย์ คือ “เมืองปราสาทหิน ถิน่ ภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ป.
29. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดปทุมธานี คือ “ถิน่ บัวหลวง เมืองรวงข้าว
เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต�ำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้า
อุตสาหกรรม”
30. คําขวัญประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ “เมืองทองเนื้อเก้า
มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ�้ำ งามล�้ำน�้ำใจ”
31. คําขวัญประจําจังหวัดปราจีนบุรี คือ “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน
ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”
32. คําขวัญประจําจังหวัดปัตตานี คือ “เมืองงามสามวัฒนธรรม
ศูนย์ฮาลาลเลิศล�ำ 
้ ชนน้อมน�ำศรัทธา ถิน่ ธรรมชาติงามตา ปัตตานีสนั ติสขุ
แดนใต้”
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย พ.
33. คําขวัญประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธา คือ “ราชธานีเก่า
อู่ข้าวอู่น�้ำ เลิศล�้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”
34. คําขวัญประจําจังหวัดพังงา คือ “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน�้ำ
ถ�้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ�ำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร”
35. คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง คือ “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว
พราวน�้ำตก แหล่งนกน�้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น�้ำพุร้อน”
36. คําขวัญประจําจังหวัดพิจิตร คือ “ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ
แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์
รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวจ้าวอร่อยลือเรือ่ ง ต�ำนานเมือง
ชาละวัน”
37. คําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก คือ “พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นก�ำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ�่ำแท้กล้วยตาก
ถ�้ำและน�้ำตกหลากตระการตา”
38. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบุรี คือ “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน
เมืองพระ เลิศล�้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”
39. คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ “เมืองมะขามหวาน
อุทยานน�้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”
40. คําขวัญประจําจังหวัดแพร่ คือ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ
ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”
41. คําขวัญประจําจังหวัดพะเยา คือ “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนง�ำเมือง งามลือเลื่องดอย
บุษราคัม”
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ภ.
42. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดภูเก็ต คือ “ไข่มกุ อันดามัน สวรรค์เมืองใต้
หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ม.
43. คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม คือ “พุทธมณฑลอีสาน
ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล�้ำเลอค่า ตักศิลานคร”
44. คําขวัญประจาํ จังหวัดมุกดาหาร คือ “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ
แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพืน้ เมือง ลือเลือ่ งมะขามหวาน กลองโบราณล�ำ้ เลิศ
ถิ่นก�ำเนิดล�ำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”
45. คําขวัญประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ “หมอกสามฤดู กองมู
เสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ย.
46. คําขวัญประจําจังหวัดยะลา คือ “ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงาม
ชายแดน”
47. คําขวัญประจําจังหวัดยโสธร คือ “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ร.
48. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดร้อยเอ็ด คือ “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรือง
นามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”
49. คําขวัญประจําจังหวัดระยอง คือ “ผลไม้รสล�้ำ  อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า น�้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”
50. คําขวัญประจําจังหวัดระนอง คือ “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า
กาหยูหวาน ธารน�้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง”
51. คําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี คือ “คนสวยโพธาราม คนงาม
บ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ�้ำงาม ตลาดน�้ำด�ำเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ล.
52. คําขวัญประจาํ จังหวัดลพบุรี คือ “วังนารายณ์คบู่ า้ น ศาลพระกาฬ
คู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จ
พระนารายณ์”
53. คําขวัญประจําจังหวัดล�ำปาง คือ “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น
เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”
54. คําขวัญประจําจังหวัดล�ำพูน คือ “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง
ล�ำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”
55. คําขวัญประจําจังหวัดเลย คือ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาว
ในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู”
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ศ.
56. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดศรีสะเกษ คือ “หลวงพ่อโตคูบ่ า้ น ถิน่ ฐาน
ปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงล�ำดวน หลาก
ล้วนวัฒนธรรม เลิศล�้ำสามัคคี”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ส.
57. คําขวัญประจําจังหวัดสกลนคร คือ “พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน
พระต�ำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”
58. คําขวัญประจําจังหวัดสงขลา คือ “นกน�้ำเพลินตา สมิหลา
เพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
59. คําขวัญประจําจังหวัดสตูล คือ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ
บริสุทธิ์”
60. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ คือ “ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน�้ำ  ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์
พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรบั บัว ครบถ้วนทัว่ อุตสาหกรรม”
61. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงคราม คือ “เมืองหอยหลอด
ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”
62. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดสมุทรสาคร คือ “เมืองประมง ดงโรงงาน
ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์”
63. คําขวัญประจาํ จังหวัดสระแก้ว คือ “ชายแดนเบือ้ งบูรพา ป่างาม
น�้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร”
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64. คําขวัญประจําจังหวัดสระบุรี คือ “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน�ำล�้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่ง
เดียวกะหรีป่ บ๊ั นมดี ประเพณีตกั บาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุง่ ทานตะวัน
ลือลั่นเมืองชุมทาง”
65. คาํ ขวัญประจําจังหวัดสิงห์บรุ ี คือ “ถิน่ วีรชนคนกล้า คูห่ ล้าพระนอน
นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจ�ำปี”
66. คําขวัญประจําจังหวัดสุโขทัย คือ “มรดกล�้ำเลิศ ก�ำเนิดลาย
สือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก
สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”
67. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดสุพรรณบุรี คือ “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดี
ขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล�้ำประวัติศาสตร์
แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”
68. คําขวัญประจาํ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”
69. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดสุรนิ ทร์ คือ “สุรนิ ทร์ถนิ่ ช้างใหญ่ ผ้าไหม
งาม ประค�ำสวย ร�่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อม
วัฒนธรรม”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย ห.
70. คําขวัญประจาํ จังหวัดหนองคาย คือ “วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อ
พระใส สะพานไทย-ลาว”
http://seniorclub.swu.ac.th
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71. คํ า ขวั ญ ประจํ า จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู คื อ “ศาลสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภเู ก้า-ภูพานค�ำ แผ่นดินธรรมหลวง
ปู่ขาว เด่นสกาวถ�้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย อ.
72. คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี คือ “อุบลเมืองดอกบัว
งาม แม่น�้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชถ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล�้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”
73. คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี คือ “น�้ำตกจากสันภูพาน
อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนอง
ประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์”
74. คาํ ขวัญประจาํ จังหวัดอ่างทอง คือ “พระสมเด็จเกษไชไย หลวง
พ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุก๊ ตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิน่ ฐานท�ำกลอง
เมืองสองพระนอน”
75. คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี คือ “อุทัยธานี เมืองพระชนก
จักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน�้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน�้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”
76. คําขวัญประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ “เหล็กน�้ำพี้ลือเลื่อง
เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”
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77. คําขวัญประจําจังหวัดอ�ำนาจเจริญ คือ “พระมงคลมิ่งเมือง
แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน�้ำ งามล�้ำถ�้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่ง
เขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บ๊ํะจ่างอร่อย
หนุ่มสิงคโปร์นายหนึ่งให้บ๊ะจ่าง 1 ลูก กับเพื่อนชาวอเมริกัน
เมื่อเจอกันอีกครั้ง เขาถามว่าบ๊ะจ่าง อร่อยไหม?
หนุ่มอเมริกันตอบว่า “หมูสับอร่อย เห็ดหอม ไข่ และเก๋าลัดก็เยี่ยม
ข้าวก็นุ่มดี เพียงแต่ผักที่หุ้มมันเท่านั้ันที่ใช้เวลาเคี้ยวนานหน่อย...”
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