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โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
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สังคมในแวดวง มศว
มศว จัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65
พรรษา วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.30 -12.00 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี
08.30 น. การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล
09.30 น. บริการทันตกรรมขูดหินปูนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุในจังหวัดนครนายก เมือ่ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 รศ. ดร. ชลวิทย์
เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว พร้อมด้วยบุคลากรส่วน
กิจการเพือ่ สังคม ได้ดำ� เนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้
สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก รายวิชาจิตอาสา
เพื่อชีวิตและสังคมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน จ�ำนวน 50 คน พร้อมทั้งมี
กิจกรรมแสดงผลงานและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ กิจกรรมแข่ง
ลูกโป่งน�้ำ ตีกอล์ฟคนจน แข่งขันดื่มนมอย่างถูกต้อง กอดแก่นกลมเกลียว
(เปตอง) แต่งกายไปโรงเรียน เก้าอี้ดนตรี ร�ำวงสัมพันธ์ และแข่งขันกอง
เชียร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือ สีน�้ำเงินและสีบานเย็น
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กันยายน วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ. ดร. วิจิตร วรุตบางกูร ที่เล่าเรื่อง
การไปทัศนศึกษา อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ การลงเรือเที่ยวในบาง
ช่วง พร้อมภาพประกอบสวยงามให้คณะกรรมการ และสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมฟัง อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการประชุมประจ�ำเดือน เมือ่ วันที่
6 กรกฎาคม 2560
เมือ่ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ชมรมฯ พาสมาชิกไปทัศนศึกษา
ปราณบุรี ทับสะแก ประจวบ ป่าละอู มีสมาชิกร่วมเดินทาง 44 คน
สนุกสนานและเพลิดเพลินมาก
วั น แรก ของการเดิ น ทาง ทุ ก คนมาตามนั ด โดยพร้ อ มเพรี ย ง
รับประทานอาหารเช้าบนรถออกเดินทางไปยัง ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ที่มีเนื้อที่ 1,000,000 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
ที่มีต้นโกงกางหลายสายพันธุ์ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในป่าชายเลน รับ
ฟังการบรรยายที่มาของพื้นที่ที่เป็นนากุ้งร้าง ด้วยพระเมตตาบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์จะพลิกฟื้นพื้นที่นี้ให้เป็นป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ชุมชนปากน�้ำปราณบุรีได้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
หนึ่ง มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมปรับปรุงพื้นที่นี้ โดยเฉพาะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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บริษัท ปตท. มหาชน จ�ำกัด ศึกษาหาวิธีการที่จะปลูกป่าโกงกางในพื้นที่
1,000,000 ไร่ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2553
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศสิรินาถราชินี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการ
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ครัง้ ที่ 8 (Thailand Tourism Award
2010) เป็นพื้นที่ร่มรื่น น่าเดินชมต้นโกงกางสูงใหญ่ ใบหนา ดกครึ้ม
พันธุไ์ ม้นานาชนิด โดยเฉพาะ ต้นโกงกางประวัตศิ าสตร์ ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทที่ รงปลูก ดูแข็งแรง สมบูรณ์ สง่างาม คณะของเรามาถ่ายรูปหมู่
กันบริเวณนี้ ผู้ที่มีพลังมากเดินขึ้นหอชะครามเดินบันไดหลายขั้นขึ้นไปชม
ทิวทัศน์มมุ กว้างโดยรอบชืน่ ตา ชืน่ ใจด้วยแมกไม้สเี ขียวกว้างไกลสุดสายตา
ได้เวลาพอสมควรแล้ว จึงเดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน
อิงคลองมองเล มีผนู้ ำ� ชุมชนคนเก่ง คุณวิทยา สันติสขุ ไพบูลย์ ให้ขอ้ มูล
ความเป็นมาของชุมชนทับสะแกอย่างชัดเจน สมกับได้รับทุนโครงการแลก
เปลีย่ นไทย-อิสราแอล สาขาวิชาการผลิตพืชไร่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทานอาหารกันเรียบร้อย
แล้ว แยกย้ายกันไปท�ำกิจกรรมตามความสนใจ - ปลูกบัวคืนคลอง - ห่มทราย
ทัง้ ตัว แม่บา้ นบอกว่าทรายทีน่ ปี้ ดั ออกจากตัวง่ายยังไม่แน่ใจ นอนห่มทราย
เหลือโผล่มาแค่คอ ใช้ผา้ ขนหนูโพกศีรษะไว้และบอกให้นอนหลับตาฟังเสียง
คลืน่ ท�ำจิตใจให้สงบ เมือ่ ทรายกลบตัวทัง้ หมด จะรูส้ กึ ชัดเจนของการเต้น
ของชีพจรตามแขน ขา ใส่สว่ นทีถ่ กู ทราย จิตใจจึงไปอยูท่ กี่ ารจับความรูส้ กึ
ตุ๊บ ๆ มากกว่า ฟังเสียงคลื่น และเมื่อลุกขึ้นทรายก็หล่นออกจากตัว ปัด
ออกโดยง่ายอย่างที่บอกจริงๆ เป็นประสบการณ์ที่แปลกและน่าสนใจ สปาทราย - ท�ำบ้านให้ปลา - ท�ำภาชนะจากทางมะพร้าว สานนก สานปลา
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- ไปสักการะหลวงพ่อแนะ วัดทุ่งประดู่ รับประทานไอศกรีมมะพร้าว
ออแกนนิคก่อนออกเดินทาง กว่าจะเข้าทีพ่ กั ทีอ่ า่ วมะนาว กองบิน 5 ถึงเวลา
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็นร้องคาราโอเกะ เป่าเทียน ตัดเค้ก เดือน
เกิดของสมาชิกที่ร่วมทาง : ผศ. สุดา ทัพสวุรรณ คุณวิญญู เล้าพูนพิทยะ
และพี่เกษม สุนันทเกษม ร้องเพลงกันสนุกสนานพอสมควร จึงแยกย้าย
กันไปพักผ่อน
วันทีส่ อง ตืน่ กันตามสบาย พวกตืน่ เช้านัดกันมาออกก�ำลังกาย เต๋าเต๋อ
ซินซี หน้าลานกว้าง หันหน้าลงทะเล ดูพระอาทิตย์ขึ้น หลายคนเดินเล่น
ลุยน�้ำ ถ่ายรูป จนได้เวลาห้องอาหารเปิด รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย
แล้ว ขึ้นรถไปชมค่างแว่นถิ่นใต้ที่เชิงเขาล้อมหมวก สักการะเจ้าพ่อล้อม
หมวกที่ชาวเรือนับถือ ค่างแว่นที่นี่ สุภาพ เรียบร้อย น่ารักดูเป็นมิตรมาก
โดยเฉพาะกับคุณประวิทย์ ถึงกับมานั่งตีสนิทบนบ่ากันทีเดียว ขอให้มีของ
ให้กินถูกใจ ค่างแว่นชอบถั่วอัลมอนท์มาก โปรดทราบส�ำหรับครั้งต่อไป
แล้วออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันทีค่ รัวหม่อนไหม ทีห่ ลายคน
ชมว่าอาหารอร่อย โดยเฉพาะขาหมูต้มโค้ก ซื้อกลับบ้านกันจนหมด ออก
เดินทางต่อไป ป่าละอู จุดหมายปลายทางของการไปครัง้ นี้ เพราะต้องการ
ไปกินทุเรียนที่เล่าลือกันว่า เนื้อเนียนละเอียด เหนียว แน่น หวานมัน
อร่อยหนักหนา ก่อนจะถึงเวลาการชิมและซื้อทุเรียน ต้องฟังการบรรยาย
ที่มาของทุเรียนต้นแรกที่นี่ก่อน ผู้น�ำชุมชุนเล่าว่า ทุเรียนหมอนทองต้น
แรกที่น�ำมาปลูกในป่าละอู คือ ทุเรียนที่สมเด็จย่าฯ น�ำมามอบให้ทดลอง
ปลูก ขณะนี้อายุ 35 ปี ต้นใหญ่ แข็งแรง (แต่ไม่ได้ไปเยี่ยมชม) อากาศ
ดิน น�้ำ  ที่นี่เหมาะกับการปลูกผลไม้หลายชนิด ทั้ง มังคุด เงาะ ทุเรียน
ล�ำไย กล้วยฯลฯ ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนชนเผ่า ปกาเกอะญอ ทั้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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3 ชุด ชมรมฯ สมาชิก และออเรียนทัล วอยาจ มอบเงินให้คณะนักเรียน
ที่แสดง 3,500 บาท และถึงเวลาของการซื้อทุเรียน ทั้งชิม และซื้อกลับ
บ้าน ปรากฏว่าทุเรียนไม่พอขาย เพราะนอกจากคณะเราแล้วก็มคี ณะอืน่ ๆ
มาซื้ออีกคนละหลายสิบลูก ได้เวลาพอสมควรออกจากป่าละอู ออกมาได้
ไม่นานเห็นช้างวัยรุ่นยืนแกว่งงวงอยู่ข้างทาง รถชะลอ แล่นช้าที่สุด ทุกคน
เงียบ ตากล้องเคลือ่ นไหวอย่างช้าๆ น้องทอยสัง่ ห้ามใช้แฟลชวัดใจกันว่าจะ
เอาอย่างไร งวงเกือบจะถูกตัวรถสบสายตากับใครบางคนบนรถ แล้วก็เดิน
ผ่านไป ทุกคนถอนใจอย่างโล่งอก มาสัมภาษณ์พนักงานขับรถว่า ตอนนั้น
รู้สึกอย่างไร เขาบอกว่า ผมห่วงแต่เขาจะเอาหูช้างที่รถผมไป ผมวิ่งไม่ได้
เลยนะคะครับถ้าไม่มี ขอบคุณช้างน่ารักที่ไม่เอาหูช้างคืนไป และเมื่อเดิน
ทางกลับ กลิ่นทุเรียนก็ขึ้นมาทักทายจากใต้ท้องรถเป็นระยะ แต่ไม่มีใคร
บ่นมั่นใจว่าทุเรียนของเรายังอยู่ดี เวลาลงโกลาหลเล็กน้อยพอสนุก ต่าง
ถามหาทุเรียนของตัวเอง ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน
ขอบคุณ ออเรียนทัล วอยาจ คือ น้องทอย น้องอ้อ ที่ดูแลพวกเรา
44 คนอย่างดีมาก น�้ำท่า อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ และ คุณหนึ่งที่เล่า
บรรยายได้ในทุกเรื่องที่ขอให้เล่าให้ฟัง เล่าได้อย่างน่าสนใจมาก เช่น การ
วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ที่ในเวลา
นั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูป ครั้นมีกล้องถ่ายรูปเข้ามาก็ถ่ายไม่ได้เพราะเชื่อว่า
จะท�ำให้อายุสั้น ฯลฯ และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง ท�ำให้ได้รับความรู้และ
ความบันเทิงใจ แม้จะผลัดกันหลับไปบ้าง แต่ทุกคนชื่นชมความรู้ และ
ความตั้งใจดีของคุณหนึ่งมาก รวมถึงพนักงานขับรถของ swe-trans ถึง
จะหลงทางไปบ้างก็ให้อภัยได้ การท่องเที่ยวนี้ จึงจบลงด้วยการนัดหมาย
ว่า ปีหน้าจะไปชิม และซื้อทุเรียนกันอีกในเดือนมิถุนายน 2561
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ชมรมฯ ขอบคุณ ผศ. บังอร พานทอง ที่น�ำกระดาษ จ�ำนวน
15 รีม มามอบให้ใช้ในกิจการของชมรมฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ในการประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชมรมฯ และคณะ
กรรมการ ได้ร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- ทอดผ้าป่าวัดดอนกู่ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
เงิน 3,530 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท)
- ชมรมฯ ร่วมทอดผ้าป่ากับมูลนิธวิ ดั ไทยกุสนิ าราเฉลิมราชย์ สาธาร
รัฐอินเดีย เป็นเงิน 2,000 บาท โดยฝาก รศ. วนิดา ข�ำเขียว และ ดร.
สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ที่ไปจาริกแสวงบุญ
- ชมรมฯ ร่วมบริจาคมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท เป็นเงิน
1,000 บาท
- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอ�ำภาศิริวงศ์ ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับ
ส�ำนักหอสมุดกลาง เป็นเงิน 6,140 บาท
- ชมรมฯ สนับสนุนให้การช่วยเหลือ เด็กหญิงสุภาพร พึ่งสุข ชั้น
ป. 4 และ เด็กชายน�ำโชค พึ่งสุข ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านคลองวัว จังหวัด
สระแก้ว ที่บิดาถึงแก่กรรม มารดาติดเหล้า เด็กสองยากจนคนต้องช่วย
ตัวเองโดยคุณครูช่วยกันดูแล (ชมรมฯ 2,000 บาท) รวมเป็นเงิน 16,000
บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย เสือ้ ผ้า อาหารและสิง่ ของจ�ำเป็นต่างๆ (เนือ่ งจากไป
ติดตามการใช้สอื่ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เข้าไปเยีย่ มห้องเรียน พบว่า เด็กชายน�ำโชค ตัวเล็กมาก ผอมบาง
คุณครูจึงเล่าถึงปัญหาของสองคนพี่น้องให้ฟัง จึงน�ำมาเล่าต่อในที่ประชุม)
โรงพยาบาลจุฬาฯ ตึก ภปร ชัน้ 2 เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม
http://seniorclub.swu.ac.th
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เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2560 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์
ดังนี้ : ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่ให้
เคมีบ�ำบัด หัวใจ เบาหวาน และผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป ฉีดฟรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.
โปรดน�ำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย
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 จะเริ่มสอนในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลางจะท�ำบุญครบครอบ 1 ปี อุทิศ
ส่วนกุศลให้ ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ขอเชิญลูกศิษย์
และผู้ใกล้ชิดร่วมท�ำบุญตามวันเวลาดังกล่าว
ด้วย ชมรมผู้สูงอายุ มศว ก�ำหนดจัดกิจกรรม RUMMAGE
SALE ในเดือนสิงหาคม 2560 เพือ่ หารายได้สมทบทุน “ศาสตราจารย์ ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในปีนี้
ชมรมผู้สูงอายุ มศว จะน�ำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคไปจ�ำหน่าย ณ
บริเวณตลาดนัดมหาวิทยาลัย วันที่ 10, 15, 17, 29 และ 31 สิงหาคม
2560 ระหว่างเวลา 07.00 - 14.00 น. ชมรมฯ ขอขอบคุณสมาชิกหลายๆ
ท่าน ที่ได้ทยอยน�ำสิ่งของมาบริจาค และขอบคุณอาจารย์สมทรง วิเชียร
ที่ได้จัดส่งสิ่งของใส่กล่องไปรษณีย์กล่องละ 16 กิโลกรัม จ�ำนวน 4 กล่อง
บัดนี้ ได้รับและคัดแยกเพื่อการจ�ำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ. ดร. สุดใจ
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เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 เพือ่ ระดมทุน ศ. ดร. สุดใจ
เหล่าสุนทร สมาชิกทีต่ อ้ งการบริจาคสิง่ ของเหลือใช้ทอี่ ยูใ่ นสภาพทีด่ ี ขอให้
น�ำมามอบได้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ทีส่ ำ� นักหอสมุดกลาง โดยแจ้งว่าบริจาค
ให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อด�ำเนินการคัดแยก เมื่อปี 2559 ชมรมฯ
จ�ำหน่ายสิ่งของที่มีผู้น�ำมาบริจาคได้เงิน 47,500 บาท
ชมรมฯ ก�ำหนดงานวันรับน้องใหม่วยั เกษียณ ในวันพฤหัสบดีที่
5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแปดเหลีย่ ม อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น ดังก�ำหนดการนี้
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (300 บาท) น้องใหม่ไม่ตอ้ งช�ำระเงิน
รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30-09.50 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยายเรื่อง แนวคิดการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ อายุการท�ำงาน โดย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
12.00-13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น และร้ อ งเพลง
คาราโอเกะ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ
2. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
3. รศ. สุภา  ปานเจริญ
4. อ. พิมพวรรณ  ณ  พัทลุง
5. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
6. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
7. รศ. อรพรรณ  พรสีมา
8. ผศ. สุดา  ทัพสุวรรณ
9. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
10. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
11. คุณวิญญู  เล้าพูนพิทยะ
12. คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ
13. คุณสุประภา  ศรีทอง
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนสิงหาคม
เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. อารีพันธ์  ภมะราภา
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
http://seniorclub.swu.ac.th

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. ดร. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.

51.
53.
55.
57.

12

ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ

ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
คุณสุชาดา  แสงทอง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์

34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
คุณประภาศรี  บุนนาค
อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
รศ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

52. อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
54. คุณจารุพร  มีวันดี
56. คุณสุนี  เหล่ารัตนเวช

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้วา่ บุคคลใดประกอบความดี คุณความดีนนั้
ย่อมต้องตอบสนอง ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่าน ให้พยายามบ�ำเพ็ญ
ความดีดว้ ยน�้ำใจอันบริสทุ ธิ  
์ แม้บางโอกาสจะต้องเสียสละบ้าง ก็จงมานะ
อย่าท้อถอย จงสมัครสมานสามัคคีรว่ มใจกันให้มนั่ คงด้วยความดี ทัง้ นีเ้ พือ่
ความสุขสวัสดีของท่านและเพือ่ ความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติอนั
เป็นที่รักของเราทั้งหลาย...”
พระราชด�ำรัส ในโอกาสขึ้นปี พุทธศักราช ๒๔๙๗
๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๖

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : เม็ดขนุน
เม็ดขนุนอุดมไปด้วยวิตามินทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เช่น วิตามินเอ
วิตามินบี1 (Thiamine) วิตามินบี2 (Riboflavin) และวิตามินซี และแร่ธาตุ
จ�ำเป็น เช่น ชิงค์ ธาตุเหล็ก แคลเซียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส
ทองแดง เป็นต้น รวมทั้งสารส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลาย
ประการ เช่น สารพอลิฟีนอล (Polyphenol) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)
และซาโปนิน (Saponin)
ประโยชน์และสรรพคุณของเมล็ดขนุน
• เป็นที่รู้จักกันดีส�ำหรับคุณแม่ลูกอ่อนที่ก�ำลังให้นมบุตร เพราะกิน
แล้วจะช่วยบ�ำรุงน�้ำนม เพิ่มน�้ำนม และช่วยขับน�้ำนมให้มีมากขึ้น
• ช่วยบ�ำรุงผิวและเล็บให้สวยสุขภาพดี
• ช่วยบ�ำรุงผม ท�ำให้ผมดกด�ำ และผมหนาขึ้นด้วย
• ช่วยชะลอความแก่
• ช่วยบ�ำรุงสายตา
• ช่วยบ�ำรุงระบบประสาท
• ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
• ช่วยต้านความเครียด ท�ำให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
• ช่วยป้องกันมะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ
• ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
• ช่วยลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไลด์ในเลือด
• ช่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
• มีฤทธ์ในการต้านโรคเบาหวาน
• ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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• ช่วยกระตุ้นระบบเผลาผลาญพลังงานในร่างกาย หรือช่วยท�ำให้
ผอม ช่วยในการลดความอ้วนนั่นเอง
• ช่วยป้องกันฟันผุ (มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก)
• มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาหารเป็น
พิษ เป็นต้น
เม็ดขนุนต้ม นัน้ มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ร่างกายในหลายๆ ด้านเลยทีเดียว
หากใครอยากมีความจ�ำดี เลือดลมไหลเวียนเป็นปกติ มีพละก�ำลัง ความ
แข็งแกร่งของกล้ามเนือ้ มากขึน้ หรือเป็นคุณแม่ทกี่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงให้นมลูก ก็
ควรหมั่นกินเม็ดขนุนต้ม เป็นประจ�ำ ในปริมาณที่พอเหมาะ และนอกจาก
นีย้ งั ควรรับประทานอาหารให้ครบทัง้ 5 หมู่ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้แก่ร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วย

http://seniorclub.swu.ac.th
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พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์มิให้ประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งที่เป็นความชั่ว และเป็นแนวทางที่ท�ำให้มนุษย์เลือกกระท�ำแต่ความดี
เป็นผลให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมของมนุษย์ ในโลก ศาสนาจะด�ำรง
อยู่ได้ก็เมื่อมีผู้เคารพ ศรัทธาเลื่อมใส ประพฤติตามหลักธรรมแห่งศาสนา
นั้นๆ ตลอดจนอุปถัมภ์ค�้ำจุนศาสนาไว้ทุกวิถีทางอย่างสม�่ำเสมอ
การอุปถัมภ์ศาสนา หมายความถึงการที่ผู้นับถือศาสนานั้นๆ ปฏิบัติ
บ�ำรุงศาสนาของตนทุกวิถที างด้วยใจบริสทุ ธิ์ เช่น ยึดมัน่ ในพระธรรมค�ำสัง่
สอน ของพระศาสดา ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ไม่ท�ำลาย
ศาสนวัตถุ อุปถัมภ์นกั บวชซึง่ เป็นผูส้ บื พระศาสนาให้ดำ� รงมัน่ คงอยู่ เป็นต้น
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ แต่ประชาชนมี
เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความเชื่อและศรัทธาของตน พระมหา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กษัตริย์แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ทรงอุปถัมภ์
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยมาโดยตลอด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงตระหนักในความส�ำคัญ
ของการอุปถัมภ์ศาสนา ดังนัน้ นอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนทีป่ ฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอแล้วยังทรงเป็นอุปถัมภิกา
ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์
ฮินดู และซิกข์ เพราะทรงถือว่าศาสนาแต่ละศาสนามีความส�ำคัญ เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน หากประชาชนเกิดความขัดแย้งทาง
ศาสนากัน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในชาติได้
คราวใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปใน
พระราชพิธหี รือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับศาสนา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ มักจะโดยเสด็จเสมอ มิได้ทรงเลือกว่าเป็นงาน
พิธีของศาสนาใด และบางครั้งที่เสด็จพระราชด�ำเนินล�ำพังพระองค์เอง ก็
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วย ความเคารพในประเพณีของศาสนาอื่น
อย่างดียิ่ง
พระราชศรัทธาในหลักธรรมแห่งพระบวรพุทธศาสนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชศรัทธาในพระ
บวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยทรงมีพื้นฐานความรู้จากพระ
บิดา คือ พระวรวงศ์เธอ กรมมื่นจันทบุรีสุรนาถ ซึ่งมักจะมีเรื่องต่างๆ ที่
ทรงน�ำมาเล่า มาสอน อบรม แนะน�ำ  โอรส ธิดา เป็นประจ�ำ  สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม้จะทรงพระเยาว์ก็ทรงสนพระราช
หฤทัยในพระพุทธศาสนา และทรงเป็นพุทธศาสนิกชนโดยสมบูรณ์ ทรง
เคารพนอบน้อมในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ บ�ำเพ็ญกุศลทาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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เช่น ทรงบาตร บ�ำเพ็ญพระราชกุศล และทรงบูชาพร้อมอามิสบูชา อาทิ
โปรดเก็บดอกไม้มาปักร้อยหรือประดิษฐ์   เพื่อทรงบูชาพระด้วยพระองค์
เองตอนเย็นทุกวัน ในเวลากลางคืนก็ทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
พระราชจริยวัตรดังกล่าวนี้ เมือ่ ทรงพระเจริญวัยขึน้ ได้เสด็จเข้าศึกษา
ในโรงเรียนคาทอลิก คือ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ และทรง
ศึกษา ณ โรงเรียนในต่างประเทศ ก็ยงั มีพระราชจริยวัตรมัน่ คงในพระบวร
พุทธศาสนา
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงราชาภิเษกสมรส
และทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้ว ได้
ทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระบวรพุทธศาสนามากขึ้น ทรง
ยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นพระผู้พระราชทาน
ความรู้แก่พระองค์ทุกด้านโดยเฉพาะด้านพระบวรพุทธศาสนา ทรงโดย
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนมัสการและสนทนาธรรมกับพระ
เถรานุเถระอยูเ่ สมอ ทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ งั้ ในส่วนพระองค์
และในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดังพระราชด�ำรัสที่ว่า
“ฉันรู้สึกว่า ชีวิตของฉัน ทั้งโดยฐานะส่วนตัว และในฐานะที่เป็น
พระราชินี ถ้าเผื่อไม่ได้พระพุทธศาสนา ก็คงจะแข็งแรงอยู่ไม่ได้อย่างนี้”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพยายามทุกวิถีทาง
และทุกโอกาสที่จะแนะน�ำพสกนิกรให้เห็นว่า ความเจริญทางด้านจิตใจ
เป็นสิง่ จ�ำเป็น และส�ำคัญยิง่ ไม่นอ้ ยไปกว่าความเจริญทางด้านวัตถุ เพราะ
จะช่วยให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีคุณค่า ดังพระราชด�ำรัสที่พระราชทาน
แก่นกั ศึกษาวิชาพยาบาล ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิรริ าช
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2510 ตอนหนึ่งว่า
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“... ทุกคนทราบดีแล้วว่า ความเจริญทางด้านวัตถุ ท�ำให้โลกมีความ
ก้าวหน้าและสะดวกสบายยิ่งขึ้น นับว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจ�ำเป็น
และส�ำคัญมากส�ำหรับชีวิต แต่ชีวิตก็ยังต้องการความเจริญทางด้านอื่น
ด้วย คือความเจริญทางด้านจิตใจ ซึ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นไม่น้อยกว่าความ
เจริญทางวัตถุเลย มนุษย์สมัยนี้ส่วนมากหลงใหลในทางวัตถุมากเกินไป
ไม่สนใจในความสุขทางนามธรรม มุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อ
เพิ่มพูนความผาสุกของตน พากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่ก�ำลังทุกข์
ร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ความเจริญทางวัตถุจ�ำต้องควบคู่ไปกับ
ความเจริญทางจิตใจ จึงจะท�ำให้ชวี ติ มนุษย์สมบูรณ์และมีคา่ บุคคลแม้จะ
เป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุ แต่ร�่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรม มีความรัก
และห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่า
เจริญแท้...”
พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รง
ปฏิบตั ติ อ่ อาณาประชาราษฎรในแผ่นดินไทย ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปโดยทรง
ยึดถือหลักพระธรรมค�ำสอนในพระบวรพุทธศาสนา และพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นแนวทางนัน้ ก็ดว้ ยมีพระราชประสงค์
เพื่อบ�ำบัดทุกข์และบ�ำรุงสุขแก่ราษฎร เป็นผลให้ราษฎรทั้งปวง มีความ
จงรักภักดีต่อพระองค์
ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชศรัทธาโปรด
ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมโดยสม�ำ่ เสมอ นอกจากทรงได้รบั ความรูด้ า้ นธรรมะ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว พระองค์ยังทรงศึกษาหลักธรรม
ด้วยการทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระภิกษุที่เคร่งครัด
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ในธรรมวินัย เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของประชาชน อาทิ เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แม้ในคราวที่เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปต่างจังหวัด ก็มไิ ด้ทรงว่างเว้นจากการปฏิบตั ธิ รรม โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างต�ำหนักถวายสมเด็จพระสังฆราชขึน้ ในบริเวณชายป่าไม่หา่ ง
จากพระต�ำหนักที่ทรงแปรพระราชฐาน เช่น ที่ภูพิงคราชนิเวศน์ และที่
ภูพานราชนิเวศน์ และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาธรรมะด้วย
ในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังภูมิภาคต่างๆ
หากเสด็จพระราชด�ำเนิน ณ วัดวาอาราม ก็มีพระราชศรัทธาถวายเงิน
บ�ำรุงวัดเหล่านั้น และทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาค�ำ นางสนองพระโอษฐ์ ได้กล่าวถึงการเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปนมัสการพระเถระที่ทรงเคารพนับถือตามวัดต่างๆ ว่า
“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โปรดเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปเป็นประจ�ำทุกปี คือ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทา่ นอาจารย์มนั่ ท่านอาจารย์ฝน้ั ท่าน
อาจารย์วนั ทรงจัดดอกไม้บชู าด้วยพระองค์เอง ทรงใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ของ
ศิลปาชีพ เช่น บัวสัตบงกช และดอกไม้ประดิษฐ์อนื่ ๆ เพือ่ ให้อยูไ่ ด้คงทน ..”
นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะโปรดการ
สนทนาธรรมแล้วยังโปรดศึกษาหนังสือธรรมะต่างๆ ด้วย โปรดให้ราช
เลขานุการในพระองค์ฯ ซือ้ หนังสือธรรมะ หนังสือเกีย่ วกับพระพุทธประวัติ
ประวัติพระสาวก และประวัติพระอริยสงฆ์ ตลอดจน หนังสือสวดมนต์
ต่างๆ มาถวาย...
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ทรงพระราชศรัทธาอุปถัมภ์บ�ำรุงพระบวรพุทธศาสนาโดยการ
เผยแผ่ธรรม
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถมีพระราชศรัทธาในพระบวร
พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มิใช่จะทรงปฏิบัติเฉพาะส่วนพระองค์เอง
เท่านั้น แต่ยังทรงมุ่งเผยแผ่ธรรมะอันเป็นแสงสว่างในชีวิตแก่บุคคลต่างๆ
นับแต่ข้าราชบริพารที่รับใช้พระยุคลบาท ตลอดจนราษฎรทั่วไปด้วย
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุญนาค ได้เล่าบรรยายเรื่อง “สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพระพุทธศาสนา” ตอนหนึ่งว่า
“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โปรดฟังเทปธรรมะจาก
พระเถระทีม่ ชี อื่ มาก ทรงรวบรวมไว้ บางครัง้ ก็ทรงเปิด ถ้ามีสวดมนต์กท็ รง
สวดมนต์ตาม ส่วนเทปธรรมะของพระองค์ไหนฟังง่าย เข้าใจง่าย ก็โปรด
พระราชทานให้แก่ผู้ที่อยู่ในความทุกข์ ผู้ที่สูญเสียผู้ใกล้ชิดบ้าง ผู้เจ็บไข้ได้
ป่วยบ้าง เพื่อน�ำไปเปิดฟัง ซึ่งเป็นน�้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระมหากรุณา
ต่อผู้น่าสงสารโดยพระราชทานธรรมะให้ไป นอกจากนี้ พระองค์โปรด
ที่จะทรงเรื่องชาดกต่างๆ หรือพุทธประวัติ พระสาวก และหนังสือเรื่อง
กองทัพธรรม ทรงอัดเทปด้วยพระสุรเสียงของพระองค์เอง ในเวลาที่ต้อง
พระประสงค์ก็เปิดให้พวกข้าราชบริพารฟัง เป็นการพระราชทานความรู้
เผยแผ่พุทธศาสนา”
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้กล่าวเทิดพระเกียรติอีกตอนหนึ่งว่า
“...การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดทรงหนังสือ
ธรรมะต่างๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติและพระอริยสงฆ์ ท�ำให้ทรงมีความรู้
ด้านนี้อย่างกว้างขวาง ทรงสนพระราชหฤทัยในชาดกต่างๆ แม้แต่จะมี
พระราชด�ำรัสเรือ่ งใด จะทรงยกชาดกมาประกอบ คือ ขณะนีพ้ ระองค์เป็น
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เสมือนเจ้าของโรงเรียนศิลปาชีพ หลักสูตรของศิลปาชีพจะเป็นอย่างไร ก็
ด้วยพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งให้
สมาชิกที่ฝึกงานอยู่ในวัง หรือทุกแห่งที่ไป ให้จัดการสวดมนต์ทุกวันก่อน
จะเลิกงาน หรือแม้แต่เสด็จพระราชด�ำเนินไปต่างจังหวัด ตรงกับวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชา ก็จะโปรดให้
ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปหมู่บ้าน ไปหาพวกสมาชิกศิลปาชีพหรือชาว
บ้านนั้น แล้วประกอบพิธีสวดมนต์ เช่น สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอย่าง
นีเ้ ป็นประจ�ำ ปรากฏว่าเดิมชาวบ้านเหล่านัน้ บางคนไม่รจู้ กั สวดมนต์เลย...”
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถโปรดพระราชทานความรู้
ทางศาสนาแก่ผู้ไม่รู้ ดังเช่น การท�ำเครื่องปั้นดินเผาในโครงการศิลปาชีพ
มีพระราชด�ำริให้น�ำเรื่องจากนิทานชาดกมาเขียนภาพบนเครื่องปั้นดินเผา
และทรงอธิบายให้ผู้ท�ำทราบด้วยว่า ภาพนั้นๆ มาจากนิทานชาดกเรื่อง
อะไร มีความหมายถึงอะไร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดให้ราษฎรรู้หนังสือ
จริยธรรมและธรรมะด้วย ในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แปรพระราชฐานบางครัง้ เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับทีว่ งั ไกลกังวล
หัวหิน พระองค์โปรดให้จดั การเรียนการสอนบางวิชาส�ำหรับราษฎรทัง้ เด็ก
และผู้ใหญ่ โปรดให้แทรกความรู้เบื้องต้นทางพุทธศาสนาและจริยศึกษา
เช่นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ การปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดี ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความรักชาติรกั ถิน่ ก�ำเนิดของตน ทรงเลือกรายชือ่ หนังสือที่
ใช้สอนทางด้านศาสนาและจริยธรรม ทีอ่ า่ นเข้าใจง่ายและเพลิดเพลินเพือ่
ใช้สอน เช่น หนังสือพุทธประวัติประกอบภาพ หนังสือชุดกฎแห่งกรรม
“ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” โลกกว้าง ไผ่แดง ฯลฯ เป็นต้น
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ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการ ในองค์สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กล่าวถึงน�้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า
“...ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ทจี่ ะทรงพระส�ำราญด้วยการทรงบันทึก
เทปพระสุรเสียงของพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ผู้เจ็บป่วย คนแก่ ผู้
มีทุกข์ ซึ่งเรื่องนี้ทราบด้วยตนเองเมื่อขึ้นไปเฝ้าฯ คุณข้าหลวงบอกว่า วัน
นี้เฝ้าฯไม่ได้ เพราะปิดพระทวารแล้วประทับอยู่พระองค์เดียว ทรงเทป
อยู่ ซึ่งจับเวลาแล้วทรงเทปอยู่ประมาณ 2 ชั่วโมง คือ แทนที่จะทรงพระ
ส�ำราญตามอย่างคนธรรมดา แต่กลับพระราชทานเวลาให้กบั สิง่ เหล่านี.้ ..”
เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มี พ ระราชหฤทั ย ฝั ก ใฝ่ ใ นพระบวรพุ ท ธศาสนา และทรงตระหนั ก ว่ า
พระบวรพุทธศาสนาเป็นโอสถอันประเสริฐทีส่ ดุ ในการช่วยบรรเทาทุกข์รอ้ น
ของมนุษย์ จึงทรงสนับสนุนและเผยแพร่พระราชทานแสงสว่างแห่งปัญญา
แก่ผู้อ่ืน ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยเมตตากรุณาต่อปวงชนเป็นเนืองนิตย์ ดัง
พระราชกรณียกิจที่เสนอมาข้างต้น
ทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถนอกจาก มีพระราชกรณียกิจ
มุ่งช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัยที่ยึดมั่นในองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้ว พระองค์
ยังทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระบวรพุทธศาสนา
หลายด้าน เช่น ทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้กล่าวถึงพระราชจริยวัตรของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านนี้ว่า ถ้าทรงทราบว่ามี
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พระสงฆ์อาพาธ จะมีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องออกไปดูแลการรักษาพยาบาล และจัดหาภัตตาหารถวาย ตัวอย่าง
เช่น เมื่อทรงทราบว่ามีพระสงฆ์ในต่างจังหวัดรูปหนึ่งอาพาธแขนขาขาด
เพราะถูกไฟฟ้าช็อต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้เป็นคนไข้ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานพระราชทรัพย์และจ้างผู้ดูแล รวม
เป็นเงินเดือนละ 7,500บาท และทรงมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นช่วย
ติดตามดูแลต่อไป
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถมี พ ระราชศรั ท ธา
พระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เดือนละประมาณสองหมืน่
บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าเลือด ถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ และพระราชทาน
พระราชทรัพย์ไปยังโรงพยาบาลอื่นด้วย เช่น โรงพยาบาลโรคทรวงอก
โปรดเกล้าฯให้สอบถามว่าโรงพยาบาลโรคทรวงอกมีพระสงฆ์อาพาธกี่รูป
เมื่อทรงทราบก็จะถวายปัจจัยเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือพระราชทานแก่
โรงพยาบาลเพื่อให้บริการอ�ำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ผู้มารับบริการ
เป็นต้น
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาค�ำ นางสนองพระโอษฐ์ ได้เล่าเพิ่มเติมว่า
“...ตามปกติแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดูแล
เอาพระราชหฤทัยใส่พระอริยเจ้าที่ทรงเคารพนับถือ ทรงส่งคนไปดูแล ไป
ถวายภัตตาหารเป็นประจ�ำ  ถ้าหากว่าองค์ใดอาพาธก็จะทรงเอาพระราช
หฤทัยใส่มากยิง่ ขึน้ ทรงจัดรายการอาหารทีจ่ ะน�ำไปถวายด้วยพระองค์เอง
ทรงเขียนเมนู ด้วยลายพระหัตถ์ว่า อาพาธด้วยโรคนี้ หมอให้ฉันอะไรได้
บ้าง วันนี้จะน�ำอะไรไปถวายมื้อเช้า มื้อเพล เมื่อผู้น�ำอาหารไปถวายพระ
กลับมาแล้ว ก็จะทรงซักถามว่าพระอริยเจ้าองค์นั้นๆ ฉันมากน้อยเพียงใด
24

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2560

ถ้าฉันไม่ได้ วันรุ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนเมนูไปใหม่เรื่อยๆ ทรงห่วงใยในพระองค์
นั้นยิ่งกว่าพระองค์เอง...”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงอุปถัมภ์บำ� รุงพระภิกษุ
สงฆ์เป็นประจ�ำ ดังทีท่ า่ นผูห้ ญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ได้บรรยายไว้ในหนังสือ
“เป็น อยู่ คือ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ตอนหนึ่งดังนี้
“...ปัจจุบนั กิจวัตรทีท่ รงปฏิบตั ปิ ระจ�ำถ้าไม่ตดิ พระราชกิจใดๆ ทุกวัน
จันทร์ เวลาประมาณ 19.00 น. จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สังฆทานพระสงฆ์ จ�ำนวน 15 รูป บนพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
ในแต่ละครั้งนั้นจะทรงนิมนต์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เป็นองค์ประธานด้วย เสมอ นอกนั้นก็ให้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่น ๆ
หมุน เวียนกันไป
นอกจากนั้น ในทุกวันพุธ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
ภัตตาหารคาวหวานและมอบให้เจ้าหน้าที่ (นายอุทัย สุวรรณจินดา เป็น
หัวหน้าปฏิบัติงานโดยเฉพาะ) น�ำไปพระราชทานเลี้ยงเพลแด่พระสงฆ์
สามเณรทัง้ วัดตามวัดทีเ่ ห็นว่าอยูใ่ นถิน่ ขาดแคลนและพระสงฆ์ทบี่ ณ
ิ ฑบาต
ได้ภัตตาหารไม่พอฉัน จนทางวัดต้องตั้งโรงครัวขึ้นไปประกอบอาหาร
ถวายพระ การพระราชทานถวายภัตตาหารตามวัดที่ขาดแคลนนี้มีทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดใกล้เคียง ซึง่ ได้ทรงปฏิบตั เิ ป็นเวลาหลาย
ปีติดต่อกันมา
ทุกวันศุกร์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายสังฆทาน
แห้งแด่พระสงฆ์สามเณรทั้งวัดตามวัดที่ทรงเห็นว่าขาดแคลนมาก แล้วยัง
พระราชทานปัจจัยเป็นประจ�ำทุกครั้งอีกด้วย เพื่อใช้เป็นค่าซื้ออาหารเพิ่ม
เติม...”
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ทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้ทรงอุปถัมภ์บำ� รุงสถาบัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
สถาบันแม่ชีไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับ “สถาบันแม่ชี
ไทย” ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงตระหนักว่า สถาบันแม่ชีไทยเป็น
สถาบันของสตรีกลุ่มใหญ่ที่มุ่งรักษาศีลบ�ำเพ็ญธรรม มุ่งหาความรู้ในพระ
ธรรมตามหลักพระบวรพุทธศาสนา และเป็นสถาบันที่ช่วยท�ำงานให้แก่
สังคมในด้านการเผยแผ่ศาสนาเพือ่ ประโยชน์สขุ แก่คนหมูม่ าก ดังพระราช
ด�ำรัสทีพ่ ระราชทานในพิธเี ปิดการประชุมใหญ่ของสถาบันแม่ชไี ทย ณ ห้อง
ประชุมสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่
6 เมษายน พุทธศักราช 2515 ตอนหนึ่งว่า
“...ผู้เป็นแม่ชี คือผู้ที่ประสงค์หาความรู้ในพระธรรม เพื่อความสงบ
และพ้นจากความทุกข์ คนเราเมื่อไม่อยากมีทุกข์ก็ควรเข้าใจด้วยว่าคนอื่น
เขาก็อยากพ้นทุกข์ เช่นเดียวกับเราเหมือนกัน ดังนั้น แม่ชีทั้งหลายควรจะ
ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยให้ผอู้ นื่ พ้นทุกข์เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เช่น ไปรับการอบรมวิธี
เลี้ยงเด็กและการพยาบาล สอนหนังสือตามสถานที่เลี้ยงเด็กก�ำพร้า แม่ชี
ทีม่ ฐี านะก็ควรช่วยรับเลีย้ งเด็กจากครอบครัวทีม่ ลี กู มาก หรือโดยสงเคราะห์
ในด้านอื่น ๆ ตามความสามารถ ศาสนาพุทธสอนเราไม่ให้เบียดเบียนผู้
อื่น แต่ให้มีความเมตตากรุณา ฉะนั้น เราจึงควรเห็นอกเห็นใจอดทนต่อ
ความนึกคิดของผู้อื่น แม้ว่าจะขัดต่อความนึกคิดของเราก็ตาม ไม่ยึดแต่
ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง กระท�ำตนให้เป็นผู้ที่มีความคิดแตกฉาน ดัง
ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ให้อยู่อย่างฉลาด ด้วยปัญญาพินิจพิจารณา
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ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบก่อนที่จะกระท�ำอะไร เช่นนี้จึงจะได้ชื่อ
ว่า เป็นผู้ยึดมั่นในพระธรรมของพระพุทธเจ้า...”
มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
นอกจากทรงรับสถาบันแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงรับ “มูลนิธิส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยไว้
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ดว้ ย เพือ่ เป็นการส่งเสริมการเผยแผ่ศลี ธรรมแก่เด็ก
เยาวชน นักเรียน นิสติ และนักศึกษา เพราะศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ตัง้ อยูภ่ ายในวัดและอาราธนาพระสงฆ์มาเป็นครูอบรมศีลธรรม ทัง้
ยังช่วยสอนวิชาสามัญบางวิชาทีไ่ ม่ขดั ต่อพระธรรมวินยั เพือ่ ให้วดั และพระ
สงฆ์ได้มีส่วนช่วยเหลือการศึกษาของประชาชนในชาติดังเช่นโบราณกาล
ที่ผ่านมา โดยได้พระราชทานทุนทรัพย์สมทบเป็นบางส่วน นับได้ว่าทรง
อุปถัมภ์พระบวรพุทธศาสนาและช่วยในการส่งเสริมการเผยแพร่ศีลธรรม
ส่วนหนึ่ง เพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยด้วย
ทรงอุปถัมภ์บำ� รุงวัดและโบราณสถานในพระบวรพุทธศาสนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การสงวนรักษา ฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระ
ราชทรัพย์อุปถัมภ์บ�ำรุงอารามในภูมิภาคต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดโดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรและนมัสการพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นที่
เคารพของประชาชนในถิ่นนั้น หากทรงพบวัดใดทรุดโทรมก็พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนั้นอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชด�ำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอด
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระเนตรโบราณสถานทีเ่ ป็นวัดส�ำคัญในอดีต ด้วยทรงตระหนักในพระราช
หฤทัยว่า วัดคือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางใน การประกอบกิจกรรมต่างๆของ
ประชาชน เป็นทีศ่ กึ ษา และเผยแผ่ธรรมะท�ำให้ผคู้ นอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
แม้ในปัจจุบันวัดก็ยังคงความส�ำคัญต่อชุมชนและจิตใจคนมิได้เสื่อมคลาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดส่งเสริมให้มีการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ที่ เ คยรุ ่ ง เรื อ งในอดี ต ให้ ค งไว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์และศาสนา มีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์เป็นกอง
ทุนเพื่อการท�ำนุบ�ำรุงวัดต่างๆ เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัด
นนทบุรี วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพระราชศรัทธา
อุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรวัดที่เป็นโบราณส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์อยู่เนืองๆ เช่น โบราณสถานวัดส้ม วัดหัสดาวาส วัดไชย
รัตนาราม วัดพนัญเชิง วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
พระราชจริยวัตรทีท่ รงบ�ำเพ็ญเป็นการส่วนพระองค์เพือ่ อุปถัมภ์บำ� รุง
วัดในพระบวรพุทธศาสนา ยังมีอีกเป็นอเนกประการ ดังข้อมูลที่ปรากฏใน
หนังสือ “เป็น อยู่ คือ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่ง
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เรียบเรียง ไว้ดังต่อไปนี้
“...ส่วนในยามปกติ ระหว่างที่เสวยพระกระยาหารจะมีผู้ถวาย
รายงานถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนา เพราะไม่ว่า
จะประทับอยู่ ณ ที่แห่งใด ย่อมทรงเอาพระทัยใส่วัดและพระสงฆ์อยู่เป็น
กิจวัตร วัดใดที่เก่าช�ำรุดหรือมีภาระที่ต้องจ่ายค่าน�้ำ  ค่าไฟ จนสุดก�ำลัง
จ่าย ก็จะพระราชทานเงินช่วยเหลือ วัดใดที่อัตคัดน�้ำก็จะพระราชทาน
รถขนน�้ำไปใส่ถังไว้ และเพิ่มจ�ำนวนถังให้มากขึ้นจนกว่าจะถึงฤดูกาลมีน�้ำ
ฝน หากทรงทราบว่า มีพระสงฆ์รปู ใดทีอ่ าพาธก็จะทรงรับอยูใ่ นพระราชา
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นุเคราะห์ทั้งสิ้น ทรงแสดงความห่วงใย ตลอดจนพระราชทานปัจจัยตาม
วัดที่ทรงเห็นว่ายากจนอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลาที่เนิ่นนานมาแล้ว...”
พระราชกรณียกิจดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีแ้ สดงให้เห็นประจักษ์ในความ
สนพระราชหฤทัยอุปถัมภ์บ�ำรุง วัดวาอารามและท�ำนุบ�ำรุงโบราณสถาน
ทางพระพุทธศาสนา การที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองอยูเ่ สมอ
ย่อมส่งผลให้การบูรณะปฏิสงั ขรณ์สงิ่ ก่อสร้างทางด้านศาสนาและโบราณคดี
ได้รบั ความสนใจจากรัฐบาลยิง่ ขึน้ อนุสรณ์สถานเหล่านีก้ จ็ ะด�ำรงคงอยูเ่ ป็น
เครื่องหมายแสดงถึงประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของ
ชาติไทยและพระบวรพุทธศาสนา และการที่พระราชทานพระราชทรัพย์
อุปถัมภ์บ�ำรุงวัดต่างๆนั้น ก็เป็นการส่งเสริมบ�ำรุงพระบวรพุทธศาสนาของ
ชาติให้มั่นคงสืบไป
ทรงอุปถัมภ์บ�ำรุงศาสนาอื่น
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ นอกจากทรงเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอแล้ว ยังทรง
อุปถัมภ์บ�ำรุงศาสนาอื่นๆ ด้วยตามควรแก่กรณี เพราะทรงถือว่าศาสนา
ทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรมที่สอนให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเช่น
เดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระอุตสาหะ
บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุปถัมภ์บ�ำรุงศาสนาอื่น เจริญรอยตามพระ
ยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงอุปถัมภ์องค์การศาสนา
และศาสนิกชนของศาสนาที่ตั้งมั่นอยู่แล้วในประเทศไทย พระองค์มักจะ
เสด็จพระราชด�ำเนินหรือโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวไปในงาน
พิธีทางศาสนาต่างๆ โดยมิได้ทรงเลือกว่าเป็นงานพิธีของศาสนาใด เช่น
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วันที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น
ปอลที่ 2 ได้ เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้เข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงรับเสด็จ
สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาด้วยความเคารพยกย่อง
อย่างสมพระเกียรติ ยังความชืน่ ชมยินดีมาสูค่ ริสตศาสนิกชนโรมันคาทอลิก
ในประเทศไทยเป็นอันมาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดโดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานไปเยี่ยมราษฎรทุกภาคของประเทศ
การเสด็จพระราชด�ำเนินไปในภาคใต้ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มี
ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างออกไปตามหลักการปฏิบตั ิทางศาสนา พระองค์
ก็ทรงพระอุตสาหะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยม
ราษฎรมิได้เว้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนานั้นๆ เสมอมา
ด้วยทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าทุกคนล้วนเป็นคนไทย เช่น เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมมัสยิดตามที่อิหม่ามประจ�ำมัสยิดนั้นๆ กราบ
บังคมทูลเชิญ เป็นต้น
(จากหนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินนี าถ พระราชกรณียกิจด้านการ
ศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข” โดย กระทรวงศึกษาธิการ)
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับทุน ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มมี ติพจิ ารณา
จัดสรรทุนและคัดเลือกนิสติ รับทุนการศึกษาและได้ดำ� เนินการคัดเลือกนิสติ
รับทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ�ำภาคเรียนที่ 1/2560
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพีรัชชัยย์ ช่วงสม ชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
2. นางสาวจันทร์จริ า สมมุง่ ชัน้ ปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
3. นายโสภาคย์ สุพร  ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ รวมเป็นเงิน 26,000 บาท
4. นายรังสิมันต์ ป้องกัน ชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
5. นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
6. นางสาวอลิสา ชัยบัง  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก
สถิติ รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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7. นายชนพ ดอนนาสี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
8. นางสาวกนิษฐา อาจหินกอง ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกภาษาไทย รวมเป็นเงิน 17,000 บาท
9. นางสาวสุนทรีย์ เสนาะวาที ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศศึกษา รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
10. นางสาวบริมาส แมลงภูร่ อ่ น ชัน้ ปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
วิชาเอกพยาบาลศาสตร์ รวมเป็นเงิน 32,000 บาท
ประกาศ  ณ  วันที่   เมษายน  พ.ศ.  2560
อาจารย์สาโรช   เมาลานนท์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง  ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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