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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

    ส่งเสด็จพระสู่ฟ้ำ  ใจหำย

  เปล่ำเปลี่ยวแสนเดียวดำย  โศกเศร้ำ

  น�้ำตำอำบแทบวำย   หนำวสั่น เหน็บเอย

  ทุกหย่อมย่ำนเรือนเหย้ำ  อำบน�้ำตำนอง

    ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แสนเศร้ำอำวรณ์

  ยำมกินยำมนอน   กล�้ำกลืน น�้ำตำ

  โดดเดี่ยวเดียวดำย   แทบวำยชีวำ

  ปวงเทพเทินพำ   สุขำวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

    13 ตุลำโลกสิ้น   แสงสูรย์

  เดือนดับด้วยอำดูร    โศกเศร้ำ

  วังเวงวิปโยคพูน    พ่อจำก ลูกเอย

  รอยพระบำทล้นเกล้ำ   ปกป้องผองไทย

    เหมือนสำยฟ้ำฟำดเปรี้ยง  กลำงใจ

  ใจสลำยสุดสำยใย    ขำดดิ้น

  วังเวงสุดห่ำงไกล    สุดโลก นี้เอย

  เหลือซำกใจขำดวิ้น    ร�่ำไห้ขวัญหำย
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    โอ้เหตุมีเรื่องเศร้ำ   อำดูร

  พระเสด็จสรวงไอศูรย์   สู่ฟ้ำ

  ทิ้งปวงรำษฎร์เพิ่มพูน   ว้ำเหว่ วังเวง

  รอยบำทพระเลิศหล้ำ   ปกเกล้ำชำวสยำม

    พระโพธิสัตว์เสด็จด้ำว  แดนสยำม

  ปลดทุกข์ทั่วเขตคำม    ถิ่นด้ำว

  ไขประทีปตื่นตำม    พุทธพจน์ ตรัสเอย

  ใจสงบทุกย่ำงก้ำว    สติพร้อมคลองธรรม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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ปิยมหาราชาศิรวาท

23 ตุลาคม 2560

    พระปิยมหำรำชเจ้ำ  จอมสยำม

  พระพุทธเจ้ำหลวงนำม  เลิศหล้ำ

  พระสถิตทั่วเขตคำม   อยู่ทั่ว ไทยเอย

  พระพิทักษ์ไทยทั่วหน้ำ  ตรำบฟ้ำดินสลำย

    ปวงข้ำฯ ส�ำนึกน้อม  บรมนำถ

  ขอถวำยอำศิรวำท   อยู่เกล้ำ

  ทรงทรำบภักดีรำช   พระทิพย ญำณเทอญ

  แม้นผ่ำนนำนปีเข้ำ   ซำบซึ้งพระบำรมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  มศว ก�ำหนดจัดโครงกำรเทศน์มหำชำติถวำยเป็นพระรำชกศุล แด่ 

พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช วนัที ่11 - 12 ตุลำคม 

2560 ณ หอประชุมใหญ่  ห้อง 101 อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

 08.00-09.00 น. โหมโรงเช้ำ บรรเลงเพลงสำธุกำร โหมโรงเทศน์  

 09.15 น. 1) เทศน์คำถำพัน 2) กัณฑ์ทศพร 3) กัณฑ์หิมพำนต์ 

4) กัณฑ์ทำนกัณฑ์ 5) กัณฑ์วนปเวสน์ (วนประเวศน์) 6) กัณฑ์ชูชก 

7) กัณฑ์จุลพน 

 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2560

 08.30 น. 8) กัณฑ์มหำพน 9) กัณฑ์กุมำร 10) กัณฑ์มัทรี 

11) กัณฑ์สักกบรรพ 12) กัณฑ์มหำรำช 13) กัณฑ์ฉกษัตริย์ 14) กัณฑ์

นครกัณฑ์

  มศว ก�ำหนดเชิญผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปีพุทธศักรำช 

2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันพฤหัสบดีที่ 20-21 ตุลาคม 2560

 ท่ำนผู ้ มีจิตศรัทธำสำมำรถร ่วมท�ำบุญถวำยวัดพระมหำธำตุ

วรมหำวิหำร ผ่ำนบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ธนำคำรกรุง

ไทย จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ มศว ประสำนมิตร ชื่อบัญชี เงินบริจำค

สมทบกฐินพระรำชทำน มศว ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ ก�ำหนดกำรประชุมประจ�ำเดือน 

พฤศจิกำยน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องประชุมสภำ 1 

สมำชกิท่ำนใดทีส่นใจเข้ำร่วมประชมุ โปรดแจ้ง คณุนงลักษณ์ พจนำกรรักษ์ 

081-489-5501 

  เมื่อวันที่ 9-14 กันยำยน 2560 ชมรมฯ จัดทริป ฉงชิ่ง อี้ซำง 

ล่องแม่น�้ำแยงซีเกียง เสินหนงเจี้ย มีสมำชิกร่วมเดินทำง 29 คน

 วันแรก : นัดพบกันที่สนำมบินดอนเมือง ออกเดินทำงสู่เมืองฉงชิ่ง 

ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยวีซ่ำหมู่คณะ ขึน้รถบัสทีน่ัง่กนัสบำยๆ ไป

รับประทำนอำหำรกลำงวันที่เสริฟจนล้นโต๊ะทุกม้ือ แล้วไปดูศูนย์กำรค้ำ

ถนนเจี่ยฝ่ำงเปย ที่กว้ำงขวำงมีห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ กลำงเล็กกระจำยอยู่ 

ในบริเวณนี ้พวกเรำไม่ได้หำซ้ืออะไร นอกจำกถ่ำยรูปกนัเป็นกลุ่มๆ ต่อจำก

นั้นไปชม หงหยำตัง อำคำรที่ก่อสร้ำงตกแต่งในรูปแบบโบรำณย้อนยุค มี

อำหำรสดและแห้งจ�ำหน่ำยเช่น หมำล่ำ สมุนไพรชนดิหนึง่ทีน่�ำมำประกอบ

อำหำรมีรสเผ็ด ร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึก โรงแรม มุมถ่ำยรูป มองเห็นแม่น�้ำ

เจียหลิงที่กว้ำงใหญ่สวยงำม กว่ำจะรวมพลได้ก็ใช้เวลำพอสมควร แวะรับ

ประทำนอำหำรเย็น แล้วไปลงเรือส�ำรำญ New Century Legend ที่จอด

ลอยล�ำคอยอยู่กลำงแม่น�้ำ พวกเรำค่อยๆ จับจูงกันเดินลงเรือ ผ่ำนเข้ำเรือ

ตำมค�ำแนะน�ำของไกด์ทีไ่ด้อธบิำยกระบวนกำรและข้ันตอนไว้ก่อนแล้วในรถ 

จึงไม่ประสบปัญหำแต่ประกำรใด เรือส�ำรำญระดับ 5 ดำวล�ำนี้ใหม่เอี่ยม 

ห้องนอน ห้องน�ำ้ ระเบียงห้องเปิดกว้ำง จะนัง่นอนดทูวิทศัน์กไ็ด้เหน็ภำพมุม

กว้ำงสวยงำม เวลำนัน้บนฝ่ังเร่ิมเปิดไฟตำมตึกสูง เรืออำหำรติดไฟหลำกสี 
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สวยงำม เปลี่ยนจำก เขียว เหลือง ม่วงส้มไปเรื่อยๆ ชวนกันชี้ชมถ่ำยรูป 

กระเป๋ำมำส่งให้ถึงห้องเรียบร้อย นัดกันไปที่ชั้น 5 ที่จัดกิจกรรมต้อนรับ 

นกัท่องเทีย่วโดยกปัตันเรือ หวัหน้ำห้องอำหำร ฝ่ำยต้อนรับ และหวัหน้ำลูกเรือ 

เม่ือกลุ่มแรกขึ้นมำไม่มีใครถือเส้ือชูชีพจำกในห้องมำด้วย กลุ่มที่ข้ึนมำ 

ภำยหลังเล่ำว่ำถูกเคำะห้องและให้น�ำเส้ือชูชีพติดมือมำด้วยมำดูกำรสำธิต

กำรใช้เส้ือชชูพี เพือ่ควำมปลอดภัย มีเล้ียงรับรองอำหำรว่ำงง่ำยๆ พวกเรำ

นั่งกันสักพักก็แยกย้ำยกลับห้องพักชั้น 4 พักผ่อนตำมอัธยำศัย ในห้องพัก 

จะมีโปรแกรมของกจิกรรมในเรือของวันรุ่งขึน้ ให้นกัท่องเทีย่วได้เลือกตำม

ควำมสนใจ

 วันที่สอง : ไกด์แจ้งว่ำห้องอำหำรจะเปิดเวลำ 07.00-08.30 น 

และให้นัง่โต๊ะทีจ่ดัไว้ให้ชือ่แกรนด์ทวัร์ 3 โต๊ะ มีอำหำรให้เลือกหลำกหลำย

พอสมควร ช่วงเช้ำวันนี้ ก่อนอำหำรเช้ำมีสอนไท้เก็ก หลังอำหำรเช้ำมีกำร

สำธติและกำรบรรยำยกำรฝ่ังเข็มรักษำโรค กำรสอนผกูผ้ำพันคอแบบต่ำง ๆ  

หลำยคนได้วิชำนี้มำสอนกันต่อนับว่ำมีประโยชน์มำก ห้องฉำยภำพยนตร์

มีภำพยนตร์ฉำยให้ดู ใครจะว่ำยน�้ำ หรือท�ำสปำต้องเสียเงินเพิ่ม สมำชิก

แยกย้ำยกนัท�ำกจิกรรมตำมควำมสนใจ หำกนัไม่พบว่ำไปท�ำอะไรเพรำะไม่

สำมำรถใช้โทรศัพท์ได้ จนได้เวลำอำหำรกลำงวนัระหว่ำง 11.30-13.00 น. 

จงึมำพบกนัและเล่ำสู่กนัฟังว่ำไปท�ำกจิกรรมใด ตอนบ่ำยไกด์อธบิำยว่ำก่อน

ทีเ่รำจะขึน้จำกเรือทกุคร้ังต้องรับป้ำยทีร่ะบุเลขห้องคล้องคอไว้ ห้ำมท�ำหำย 

คืนบัตรเมื่อขึ้นจำกเรือ จะขึ้นจำกเรือเป็นกลุ่มๆ เพื่อเดินไปชมควำมงำม

ของเจดีย์สือเป่ำไจ้ ตั้งอยู่ติดขนำบเขำหวี้อิ้น ทำงทิศเหนือของแม่น�้ำแยง

ซีเกียง สร้ำงขึ้นในสมัยยุครำชวงศ์หมิง สมัยปีว่ำนส่ี โครงสร้ำงลักษณะ

คล้ำยเจดีย์ ท�ำจำกไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูตอก มี 12 ชั้น 
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สูงประมำณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่ำเป็น 1 

ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ก่อนออกเดินไกด์ได้อธิบำยระยะทำงในกำร

เดิน และกำรเดินขึ้นเจดีย์ว่ำต้องขึ้นบันไดที่ละ 1 คน ขึ้นแล้วถอยลงไม่ได้ 

ต้องเดินขึ้นไปจนถึงชั้น 12 แล้วเดินลงมำอีกด้ำนหนึ่ง ขอให้ท่ำนประมำณ

ก�ำลังของตนเอง โดยหำรู้ไม่ว่ำ สว ของชมรมฯ นั้นไม่ธรรมดำ จับมือกัน

ไปบ้ำง ปล่อยมือบ้ำง หลำยๆ คนขึ้นถึงชั้น 12 แล้วคุยว่ำไม่ได้ล�ำบำกหรือ

เหน็ดเหนือ่ยจนเกนิก�ำลัง ขอแสดงควำมชืน่ชมมำ ณ ทีน่ี ้กว่ำจะกลับลงเรือ

พระอำทติย์ก�ำลังจะลับเหล่ียมเขำสวยงำมอร่ำมด้วยแสงสีส้มถ่ำยรูปออกมำ

ได้สวยงำม ได้เวลำอำหำรเย็น สมำชิกบำงคนขึ้นไปนั่งฟังเพลงที่ชั้น 5 ชม

กำรแสดง ใครเหนือ่ยกก็ลับเข้ำห้องพกัผ่อน วันนีอ้ำกำศดไีม่มีฝนปรอย จงึ

ขึ้นไปชื่นชมธรรมชำติยำมค�่ำคืนสองฝั่งแม่น�้ำบนดำดฟ้ำเรือชั้น 6 ได้สบำย

 วันท่ีสาม : ทำนอำหำรเช้ำแล้ว มีกำรบรรยำยในห้องฉำยภำพยนตร์

ของต้นก�ำเนิดแม่น�้ำแยงซีเกียง ควำมยำวของแม่น�้ำประมำณ 6,000 ไมล์ 

ไหลออกปำกอ่ำวที่เซ้ียงไฮ้ กำรเกิดอุทกภัยน�้ำท่วมท�ำให้ผู้คนได้รับควำม

เดือดร้อน พืชผลทำงกำรเกษตรเสียหำย รัฐบำลจึงมองหำสถำนที่สร้ำง

เขื่อน กำรสร้ำงเขื่อนท�ำให้ภูมิประเทศสองฝั่งแม่น�้ำเปล่ียนแปลงไปอย่ำง

มำก ปัญหำของกำรอพยพผูค้นทีอ่ยูเ่หนอืเข่ือนมำกกว่ำหนึง่ล้ำนคน ต้องใช้

เวลำมำกและเงินจ�ำนวนมำก ระหว่ำงเวลำประมำณ 10.00-11.45 น เรือ

จะแล่นผ่ำนช่องแคบฉวีถงัเสีย และช่องแคบจูเสีย นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จงึ

ขึน้ไปดบูนชัน้ดำดฟ้ำเรือ ถ่ำยรูปกนัอย่ำงสนกุสนำน ยอดเขำสูงทีเ่ขียวชอุม่ 

เป็นป่ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีถึง 12 เนินเขำ รวมกันเรียกว่ำ เขำเทพธิดำ

ดอย ชื่นชมธรรมชำติกันเต็มอิ่มแล้วจึงลงมำรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เสร็จแล้วเตรียมตัวเดินออกจำกเรือไปลงเรือล�ำเล็กที่จอดคอยอยู่เป็นระยะ
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ทำงไกลพอสมควร เพื่อไปชื่นชมควำมงำมของ เสิ่นหนี่วซี ตั้งอยู่ริมฝั่งใต้

ของแม่น�้ำแยงซีเกียง มีแหล่งก�ำเนิดที่นครฉงชิ่ง อ�ำเภออู่ซัน เรือล�ำเล็ก 

ท�ำเหมือนกันทุกล�ำสวยงำม หลังคำเป็นกระจก เพื่อให้สำมำรถมองเห็น

ทวิทศัน์ข้ำงบนได้ จะเหน็ถงึกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรท่องเทีย่วของจนี 

เรือทกุล�ำมีเลขประจ�ำเรือและไกด์ประจ�ำเรือ ทศันยีภำพสองข้ำงทำงทีล่่อง

เรือเงียบสงบ พันธ์ไม้นำนำชนิด มีเรื่องเล่ำกันว่ำ ธำรน�้ำแห่งนี้มีนำงฟ้ำลง

มำเล่นน�้ำกัน และตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ำมเทือกเขำนำงฟ้ำ จึงได้ถูกขนำนนำมว่ำ 

“ธำรน�ำ้นำงฟ้ำ” (เสินหนิว่ซี) ใช้เวลำประมำณสองชัว่โมงกว่ำ ขึน้เรือใหญ่ 

เรือแล่นผ่ำนช่องแคบซีหลงิเสีย ทีมี่ควำมยำวถงึ 76 กโิลเมตร รับประทำน

อำหำรเย็นแล้วชมกำรแสดงของผู้ท�ำงำนบนเรือเป็นกำรอ�ำลำนักท่องเที่ยว 

และประกำศว่ำคืนนี้เวลำประมำณเที่ยงคืนเรือจะเข้ำสู่ ชิบล็อก 5 ประตู 

เพื่อน�ำเรือลงสู่ใต้เขื่อน หลำยคนคอยดู เห็นควำมยิ่งใหญ่อลังกำรของกำร

ใช้เทคโนโลยใีนกำรท�ำงำนเปิดปิดประตูน�ำ้ ควำมแขง็แรงของประตูน�ำ้ กำร

ท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด

 วันที่สี ่: รับประทำนอำหำรเช้ำแล้ว ขึ้นจำกเรือ ชมเขื่อน ซำนเสีย

ต้ำป้ำ ทีเ่ป็นอภิมหำโปรเจ็คทีไ่ด้รับกำรบันทกึลงกนิเนสบุ๊ค ทีน่่ำภำคภูมิใจ

ของจนี กำรออกแบบเข่ือนทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชำวจนี มีควำมยำว

ทั้งหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบำยน�้ำของเขื่อนยำว 

483 เมตร มีประตูให้เรือผ่ำน 5 ล�ำดบัชัน้ สำมำรถรับแรงสัน่สะเทอืนจำก

แผ่นดนิไหว 7 ริกเตอร์ กำรเข้ำถงึสันเข่ือนท�ำบันไดเล่ือนหลำยร้อยข้ัน เพือ่

ควำมสะดวกของนักท่องเที่ยว ได้เห็นภูมิทัศน์ได้โดยรอบ น่ำชื่นชมเป็นอัน

มำก ชมเขื่อนแล้วนั่งรถมำลงเรือแล่นต่อไปอีกประมำณ 1 ชั่วโมง จึงขึ้น

เรือนั่งรถบัสที่มำรออยู่แล้ว แวะรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ล่ำช้ำไปพอ



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10

สมควร เดินทำงต่อไปยัง เสินหนงเจี้ย เส้นทำงช่วงแรกถนนก�ำลังท�ำ แต่

เม่ือผ่ำนช่วงท�ำถนนไปแล้วทวิทศัน์สวยงำม ผ่ำนอโุมงค์ทีเ่จำะผ่ำนภเูขำนบั

ไม่ถ้วน ป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ มีล�ำธำรน้อยใหญ่ น�้ำตก อำกำศสดชื่น ทำน

อำหำรค�่ำที่โรงแรมที่พัก ห้องพักสะอำดสู้ห้องพักในเรือไม่ได้ ท�ำให้คิดถึง

ห้องพักในเรือ ที่เป็นปัญหำกับสมำชิกมำกคือ กลิ่นบุหรี่ที่สูบบุหรี่กันไปทั่ว 

ห้องอำหำร ห้องนอน ทำงเดิน ท�ำให้ท้อใจและเจ็บป่วยหลังกำรเดินทำง

กันหลำยคน

 วันท่ีห้า : เช้ำนีอ้ำกำศค่อนข้ำงเยน็ต้องใส่เส้ือหนำว หลังรับประทำน

อำหำรเช้ำแล้วนั่งรถข้ึนไป อุทยำนเสินหนงต่ิง แล้วไปเปล่ียนข้ึนรถของ

อุทยำนข้ึนไปยัง “เขตป่ำเสินหนงเจ้ีย” ต้องถือว่ำคณะของเรำโชดดีมำก 

ต้ังแต่เดนิทำงมำมีเพยีงวันแรกวันเดยีวทีมี่ฝนปรอยๆ หลังจำกนัน้ทกุวันฟ้ำ

โปร่งสดใส กำรนัง่รถข้ึนมำบนเขตอทุยำนจึงเหน็ถงึควำมสวยงำมของภูเขำ 

ทะเลเฆม ท้องฟ้ำใสกระจ่ำง มองไปทำงไหนก็เพลินเพลินควรค่ำแก่กำร

จดจ�ำ ถ่ำยรูปกนัอย่ำงเต็มที ่สถำนทีน้ี่จึงเป็นทีน่ยิมทีช่ำวจีนจะเดนิทำงมำ

พักผ่อนและท่องเที่ยว เรำเห็นนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติน้อยมำก ลงมำรับ

ประทำนอำหำรกลำงวัน แล้วจึงเดินทำงไปชมน�้ำตกที่สวยงำม เข้ำชมอุท

ยำนเสินหนงติ่ง เขตป่ำเสินหนงเจียที่น่ำสนใจมำก ซึ่งเป็นสถำนที่รวบรวม

สมุนไพรนำนำชนิด

 วันที่หก : วันนี้เป็นวันเดินทำงจริง ๆ  ออกเดินทำงจำกโรงแรมโดย

ขอให้ให้จัดอำหำรเช้ำให้ใส่กล่อง แต่กลับใส่ถุงมำปนเปกันไปหมด ต้อง

ทำนไข่ต้มเป็นหลัก ใครมีอะไรพอทำนได้ก็ได้มำทำนกันตอนนี้ เดินทำง

เข้ำเมืองอี๋ชำง เพื่อไปขึ้นรถไฟควำมเร็วสูง คณะฯ มำถึงสถำนีรถไฟได้เร็ว 

จึงมีเวลำนั่งทำนบะหม่ีใส่น�้ำร้อนกันเป็นกำรเปล่ียนบรรยำกำศ ขึ้นรถไฟ
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เรียบร้อย เสริฟอำหำรกลำงบนรถไฟ รสชำติพอรับประทำนได้ ถึงอู่ฮั่น 

รถบัสทีค่อยอยูพ่ำไปส่งสนำมบินทีใ่หญ่โตเพิง่เสร้ำงเสร็จ และถงึสนำมบิน

ดอนเมืองโดยสวสัดภิำพ ทริปนีโ้ดยสรุปสนกุสนำนเหน็ธรรมชำติทีส่วยงำม

และได้มีควำมสุขร่วมกัน

 ขอบคุณ แกรนด์ทัวร์ฯ น้องป๋วย คุณบัญชำ ที่ช่วยดูแลอ�ำนวยควำม

สะดวกกบัคณะฯ ตลอดกำรเดนิทำง คณุเกรียงไกร ไกด์อำรมณ์ดทีีข่ยนัขันแข็ง 

และตั้งใจท�ำงำนอย่ำงดี ประทับใจ

  เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2560 ชมรมฯ ร่วมกับยำอุ่นรัก และ

โครงกำรฝันฝ่ำฝน จัดสัมมนำในหัวข้อ “สูงวัยดูแลง่ำยๆ” ระหว่ำง

เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 8 ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ค่ำลงทะเบียน 299 บำท เพื่อน�ำเงินรำยได้จัดซื้อเสื้อ

ฝน ยำรักษำไข้หวัด และอุปกรณ์กำรเรียน ในกำรนี้มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

35 คน และชมรมฯ ร่วมบริจำค 1,000 บำท

  ชมรมฯ ก�ำหนดงำนวันรับน้องใหม่วัยเกษยีณ ในวันพฤหัสบดท่ีี 

5 ตลุาคม 2560 ณ ห้องประชมุแปดเหล่ียม อำคำรวิจัยและกำรศกึษำ 

ต่อเนื่องฯ ระหว่ำงเวลำ 09.00-14.00 น มีก�ำหนดกำรดังนี้

 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (300 บำท) น้องใหม่ไม่ต้องช�าระเงิน 

รับประทำนอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม

 09.30-09.50 น. ประธำนชมรมฯ กล่ำวต้อนรับน้องใหม่

 10.00-12.00 น. ฟังกำรบรรยำยเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า ชลอ 

ชราด้วยอาหาร” โดย อำจำรย์สง่ำ ดำมำพงษ์

 12.00-13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน และร ้องเพลง

คำรำโอเกะ
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  วันที่ 12 ตุลำคม 2560 ชมรมฯ จะเข้ำร่วมฟังเทศน์มหำชำติที่ 

มศว จดัถวำยเป็นพระรำชกศุล แด่พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพล

อดุลยเดช โดยเป็นเจ้ำภำพกัณฑ์กุมำร เวลำ 09.30 - 10,30 น สมำชิกที่

ต้องกำรร่วมท�ำบุญ โดยโอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีเลขที่ 

032 400924 9 หรือ ธนำคำรกรุงไทย บัญชีเลขที่ 015 1 51428 3 ชื่อ

บัญชี นำงสำวอุมำพร นำคะวัจนะ โทร 09 0917 3993

  สมำชิกชมรมฯ จะเดินทำงไปร่วมทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน 

ประจ�ำปีพุทธศักรำช 2560 ณ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ระหว่ำงวันที ่19 -22 ตุลำคม 2560 ก�ำหนดกำรเดนิทำง 

ไปร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปี 2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560

 06.00 น. ออกเดินจำก มศว (รถตู้ 4 คัน รถจอดหน้ำลำนเสำธง)

 10.00 น. ชมอุทยำนรำชภักดิ์

 12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ร้ำนซ้ง ทับสะแก 

 16.30 น. ชมผ้ำไหม และสินค้ำ อ.พุ่มเรียง 

 18.00 น. เข้ำพักที่โรงแรม Hop Inn สุรำษฎร์ธำนี

 19.00 น รับประทำนอำหำรเย็นร้ำน Lucky

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560

 07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ

 08.00 น ออกเดินทำงไปนครศรีธรรมรำช

 11.30 น. ถึงนครศรีธรรมรำช

 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันร้ำนครัวนคร 

 13.30 น. ชมวังสมเด็จพระเทพฯ ที่ คุณสัมพันธ์ ทองสมัครสร้ำงถวำย 

 15.00 น. เข้ำพักที่โรงแรม Hop Inn นครศรีธรรมรำช เปลี่ยนเครื่องแต่งกำย

ผ้ำถุงสีด�ำ เสื้อขำว

 16.00 น. ร่วมงำนสมโภชผ้ำพระกฐินพระรำชทำน และแห่ผ้ำขึ้นพระธำตุ
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 21.00 น กลับที่พัก

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560

 07.00 น. ออกจำกที่พักไปทำนอำหำรเช้ำที่วัดพระธำตุฯ แต่งกำย ชุดสีด�ำไทย

จิตลดำ หรือชุดสีด�ำ

 08,30 - 11.00 น. ร ่วมงำนถวำยผ ้ำพระกฐินพระรำชทำนที่ วัด 

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันที่วัดพระธำตุฯ

 12.30 น ออกเดินทำงไปกุยบุรี

 18.00 น. เข้ำที่พักกุยบุรี รีสอร์ท

 19.00 น. รับประทำนอำหำรค�่ำ

วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560

 07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่พัก 

 10.00 น ออกจำกที่พัก

 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

 14.00 น เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ

 18.00 น. ถึงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสวัสดิภำพ

 สมำชกิทีต้่องกำรร่วมท�ำบุญกฐินพระรำชทำนฯ โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ บัญชีเลขที่ 032 400924 9 หรือ ธนำคำรกรุงไทย 

บัญชีเลขที่ 015 1 51428 3 ชื่อบัญชี นำงสำวอุมำพร นำคะวัจนะ โทร 

09 0917 3993

  ตำมที่ชมรมฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงำน 

พระบรมศพมำตั้งแต่เดือนกรกฎำคม เป็นต้นมำนั้น บัดนี้ได้ดอกไม้จันทน์ 

ประมำณ 1,000 ดอก และได้จัดใส่ถุงไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ถุง 

ละ 5 ดอก โดยแยกเป็นดอกดำรำรัตน์ดอกชบำ และดอกกุหลำบ ท่ำน

ใดที่ต้องกำรไปใช้ในงำนพระบรมศพ ขอเชิญน�ำไปได้ตำมควำมต้องกำร 

ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 ตุลาคม 2560 
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1. ศ. ปำนสิริ พันธุ์สุวรรณ      1,000 บำท

2. รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์       1,000 บำท

3. รศ. ลัดดำวัลย์ เกษมเนตร      1,000 บำท

4. รศ. สุภำพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์    2,000 บำท

5. รศ. อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์      1,000 บำท

6. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์       2,000 บำท

7. ผศ. เกษร เจริญรักษ์       1,000 บำท

8. อ. นิ่มนวล สกุลพำนิช      1,000 บำท

9. อ. สมพร ต่อประดิษฐ์       2,000 บำท

10. คุณประสำน สร้อยธุหร�่ำ      1,000 บำท

11. ผศ. พลับพลึง คงชนะ       1,000 บำท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

     1. คุณประสำน  สร้อยธุหร�่ำ

     2. คุณจ�ำรูญ  เลียบใย

     3. คุณเกศินี  สุขบุญนิวำทย์

     4. คุณลักขณนำจ   มำรควัฒน์

     5. อ. สุมณฑำ  ศิริเพิ่มพูลธรรม
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม

 กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน	 โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน				 	 	 	 สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
	 ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้า		 พึ่งพาธรรมน�าให้สุขเกษมศรี
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี	 	 	 	 มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพำณิชย์  2. อ. ดร. วัลลภำ  ไทยจินดำ

3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ   4. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกำ

5. รศ. อัจฉรำ  สุขำรมณ์   6. รศ. ภำณี  วัฒนโอฬำร

7. คุณมำลี  อิ่มสมบัติ    8. อ. งำมจิตร  ถวัลยวิชชจิต

9. คุณอัจฉรำ  พันธ์ศรีมังกร  10. ศ. ศรียำ  นิยมธรรม

11. ผศ. ทิพำพร  เผ่ำนิ่มมงคล  12. ผศ. ยุพำ  ไวรักษ์สัตว์

13. คุณพวง  อินสุข    14. อ. ลจิตร์  แผ้วสกุล

15. รศ. นิภำ  นิธยำยน   16. คุณอนันต์  ยศนำม

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

19. รศ. วันเพ็ญ  พิศำลพงษ์  20. ผศ. ดร. ฉันทนำ  ภำคบงกช  

21. ผศ. วนิดำ  ตรำชู    22. ผศ. จันทิมำ  พรหมโชติกุล 

23. ผศ. พริ้มเพรำ  ผลเจริญสุข  24. ผศ. ดร. วิลำสลักษณ์  ชัววัลลี

25. ผศ. สุนันท์  เสนำขันธ์  26. ผศ. ดร. อนันต์  พู่พิทยำสถำพร

27. คุณวิภำ  คณำวงศ์   28. รศ. นภำพร  มัธยมำงกูร

29. คุณนวพร  ปำนอ�ำพัน  30. ดร. เสำวนิต  รังสิยำนนท์

31. ผศ. นิตยำ  วังกังวำน   32. ผศ. ดร. ดิลก  ดิลกำนนท์

33. ผศ. เนื้อทิพย์  ลืออ�ำรุง  34. รศ. จิรำภรณ์  บุญส่ง

35. รศ. ดร. ชำตรี  เมืองนำโพธิ์  36. อ. จิรฐำ  ชิตประสงค์

37. คุณกฤษณำ  สังคริโมกข์  38. ผศ. อำภรณ์  จ�ำปำทอง
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39. รศ. โช  สำลีฉัน    40. คุณสำรินำ  ทองแสง 

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

43. คุณเกศณี  ชยำวิวัฒนำวงศ์  44. อ. วรนำฎ  จิ๋วสวัสดิ์

45. ผศ. ทัศนียำ  สุปรีชำกร  46. ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม

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

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

51. คุณอังคณำ  โกสีย์สวัสดิ์  52. คุณพัชรินทร์  เต็กอ�ำนวย

53. คุณอำรมณ์  สิทธิสำร   54. รศ. จิตรพี  ชวำลำวัณย์ 

55. ผศ. ทศวร  มณีศรีข�ำ   56. ศ. ปำนสิริ  พันธุ์สุวรรณ

57. รศ. มำลี  บำนชื่น    58. อ. อรพรรณ  วีระวงศ์ พลันเท็นคำ
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ 

 “...กำรท�ำงำนใดๆ ไม่ว่ำ เล็ก ใหญ่ ง่ำย ยำก ถ้ำย่อหย่อนจำกควำม

เพยีรแล้ว ยำกทีจ่ะให้ส�ำเร็จเรียบร้อยทนัเวลำได้ กำรฝึกฝนควำมเพียร ถงึ

หำกแรกๆ จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยล�ำบำก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว ก็

จะกลับเป็นพลังอย่ำงส�ำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ท�ำงำนอย่ำงจริงจัง ด้วย

ใจร่ำเริง...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๒



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

บอกเล่าเก้าสิบ : แสงแห่งพระบารมี

 บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน) เชิญชวนชำวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่ง

ถวำยอำลัย และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ถวำยแด่

พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดยุเดช ผูเ้ป็นพ่อของแผ่นดนิ ใน

วันศกุร์ท่ี 13 ตลุาคม 2560 เวลา 15.52 น. สำมำรถรับชมรำยกำร

พิเศษ และร่วมพิธีพร้อมกันทั้งประเทศผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ 9 MCOT 

HD หมำยเลข 30 สถำนวิีทย ุอสมท เครือข่ำยทัว่ประเทศ และส่ือในเครือ 

อสมท 

 ในวันนัน้ทกุคนจะพร้อมใจถวำยอำลัยและแสดงควำมจงรักภักดตีรำบ

นิรันดร์ ให้แสงแห่งพระบำรมีของพ่อส่องสว่ำงงดงำมทั้งแผ่นดินสยำม
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ไฟปัญญา

เจริญ ช. ด�ารง 1

 คุณเจริญ ช. ด�ำรง ส่งจดหมำยถึง คุณอัตถ์ และคุณเปลว สีเงิน” 

ดังนี้ ขออภัยที่ผมรบกวนบ่อยหน่อยในช่วงเวลำนี้ (ช่วงเวลำของกำรสนอง

พระเดชพระคุณของในหลวง ร. 9) จำกกำรทีเ่หน็ข่ำวร�ำพันสรรเสริญพระ

เดชพระคุณมหำศำลของพระองค์อย่ำงทีจ่ะหำพระมหำกษตัริย์องค์ใดเสมอ

เหมือนมิได้ในรอบ 100-200-1.000 ปีจำกทั้งคนไทยและเทศ

 ผมเป็นนักศึกษำประวัติศำสตร์ไทย (สมัครเล่น) ได้เขียนประวัติของ

พระเจ้ำตำกสินไว้จ�ำนวนหนึง่ มีควำมประทบัใจเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ 

อยูเ่ล่มหนึง่ทีก่ล่ำวถงึ ดวงพระจิต (พระจริยวัตรของสมเดจ็พระเจ้ำตำกสิน 

หรือญำณทิพย์ไขปัญหำ หน้ำ 136-138 กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ที่พระองค์ 

(ในหลวง) เสด็จฯ ไปวัดอรุณฯ ไปที่ วิหำรน้อย ซ่ึงเคยเป็นที่ประทับ
 1 ไทยโพสต์. 20 กันยายน 2560. “คอลัมภ์ : ถูกทุกข้อ อัตถ์ อัตนัย” หน้า 5.
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บรรทมของพระเจ้ำตำกสินมหำรำช สมเด็จ ร. 9 ทรงถำมหำ “ตะเกียง

ของพระเจ้ำตำกสินซ่ึงจุดมำนำนกว่ำ 200 ปีแล้ว และแสงสว่ำงของตะเกยีง

ยังประทับพระรำชหฤทัยพระองค์อยู่จนบัดนี้ ตะเกียงนั้นอยู่ที่ไหน? ...”

 เมื่อ พ.ศ. 2553 พระองค์เสด็จฯ พร้อมด้วยข้ำรำชบริพำรจำก โรง

พยำบำลศิริรำช ถึงอุโบสถหลังเล็กของวัดอรุณฯ ทรงถำมหำตะเกียงของ

พระเจ้ำตำกสิน ซึ่งทรงจุดมำนำนกว่ำ 200 ปีแล้ว แสงสว่ำงยังอยู่ในพระ

รำชหฤทัยของพระองค์ ยังอยู่ไหม? พระเณร ตอบไม่ได้ ...

 นี่คือจุดเด่นที่ชำวไทยควรร�ำลึกเป็น จิตตำนุสรณ์ เป็นคุณธรรมที่หำ

ได้ยำกของควำมเป็นมนุษย์ (คน) ของพระองค์ พระเณรตอบไม่ได้ นำย

ทวน สมรูปด ี(คนดแูลพระวิหำรหลังนัน้ถกูตำมตัวมำ) อกึอกัอยูค่รู่หนึง่แล้ว

กโ็พล่งพดูตอบพระองค์ไปว่ำ “ตะเกยีงนัน้กค็อื ไฟทีส่มเดจ็พระเจ้ำตำกสิน

มหำรำชจุดไว้ 200 ปีมำแล้ว ไม่เคยมอดเลย คือแสงสว่ำงที่จะท�ำให้บ้ำน

เมืองพ้นจำกควำมมืด คือไฟปัญญำ ที่อยู่ในใจของพระองค์นั่นเอง”

 สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงแย้มพระสรวลทีมุ่มพระโอษฐ์ พร้อมกบัเสียง

ปรบมือของข้ำรำชบริพำรที่ตำมเสด็จ ...

 คุณอัตถ์และคุณเปลวครับ ผมน�ำเรื่องนี้มำฝำกก็เพรำะอยำกจะเห็น

ชำวไทยหนัไปมองด้ำนพระจริยวัตรของสมเดจ็ ร. 9 คอืควำมรู้สึกถงึบุญคณุ 

และกำรตอบแทนคุณ (กตเวท)ี ของพระองค์ ซ่ึงน่ำทีจ่ะเป็นแบบอย่ำงของ

คนไทย คนเชื้อสำยไทย และคนที่มำอำศัยแผ่นดินไทย น่ำจะต้องมีควำม 

“ตระหนกั” ไม่คิดท�ำต่อประเทศนีอ้ย่ำง นกักำรค้ำ ผูม้ำอำศยัเพ่ือแสวงหำ

ประโยชน์เท่ำนั้น

 โดยเฉพำะผู้คนที่มำอยู่เพื่อท�ำกำรค้ำ ขำยแรงงำน เลี้ยงชีพอย่ำงที่

เรำเคยรู้และเห็น นักกำรเมืองชั่วๆ ท�ำกับประเทศของเรำ ทั้งเมื่อก่อนนั้น
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และสมัยนี้เท่ำนั้น

 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (ร. 9) ทรงได้รับ “ปลำนิล” มำจำกสมเด็จ

พระจักรพรรดิ อำกิฮิโต มำเลี้ยง 30 ตัว เลี้ยงไปเลี้ยงมำเหลือ 10 ตัว 

ทรงเอำพระรำชหฤทัยใส่อย่ำงทรงเลี้ยงพระรำชโอรส - ธิดำ ปลำนิลเพิ่ม

จ�ำนวนมำกขึ้น ... แพร่ขยำยไปทั่วประเทศ

 ขณะนีค้นไทยกินปลำนลิ ปลำทบัทมิ เป็นอำหำรว่ำงกันเกลือ่น ส่วน

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของเรำ ไม่เสวยปลำนิล ปลำทับทิม เพรำะ “กินมัน

ได้ยังไง เลี้ยงเหมือนลูก ...!!!”

 นี่คือน�้ำพระรำชหฤทัยของมหำอัครบุรุษโลก ที่คนไทย คนเชื้อสำย

ไทย ควรมีและต้องมีใช่ไหม

 จำกข้อควำมที่ส่งมำรบกวนดังกล่ำว ... คุณอัตถ์ ได้แสดงควำมเห็น

ไว้อย่ำน่ำฟังดังนี้ 

 ได้ควำมรู้เยอะเลยครับ ส่ิงที่ในหลวง ร. 9 พระรำชทำนแก่คน

ไทยนั้น นับกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆ พระองค์ท่ำนทรงเป็นทั้งพระรำชำ เป็น

ครูบำอำจำรย์ และเป็นพ่อแม่ของคนไทยทั้งชำติ ฉะนั้น คนไทยทั้งมวล

ต้องตระหนัก และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ แค่ทุกคนท�ำตำมพ่อสอน 

ประเทศก็เจริญรุดหน้ำไปไกลแล้ว ... 
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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน 2

 ในที่สุดวันที่คนไทยไม่อยำกให้มำถึง ก�ำลังใกล้เข้ำมำ วันที่ 26 

ตุลำคม 2560 วันพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช มหติลำธเิบศรรำมำธบิด ีจักรีนฤบดนิทร 

สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 

 เม่ือส�ำนกัพระรำชวังออกแถลงกำรณ์ว่ำจะเปิดให้ประชำชนเข้ำถวำย

บังคมพระบรมศพในวันที่ 30 กันยำยน 2560 เป็นวันสุดท้ำยเพื่อเตรียม

กำรพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงนั้น ผู้คนจำกทั่วสำรทิศต่ำงมุ่งสู่พระบรม

มหำรำชวัง บรรยำกำศของบริเวณโดยรอบพระบรมมหำรำชวังเป็นเสมอืน

เหตุกำรณ์ในเดือนตุลำคม 2559 ครั้งพระองค์ท่ำนเพิ่งสวรรคต ผู้คนเข้ำ

แถวยำวสุดลูกหูลูกตำ และเม่ือดูจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศ แถวจะซ้อน

 2 ข้าราชการบำานาญ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มศว
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หลำยชั้นอีกด้วย ข้ำพเจ้ำคิดหนัก เพรำะต้ังใจว่ำจะเข้ำไปถวำยบังคม

พระบรมศพก่อนจะมีพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงอีกสักคร้ัง ด้วยส�ำนึกใน

พระมหำกรุณำธคุิณและถวำยควำมอำลัย แต่จำกข้อมูลทีไ่ด้ พบว่ำจะต้อง

ใช้เวลำนับตั้งแต่เริ่มเข้ำแถวจนได้ถวำยบังคมพระบรมศพประมำณ 8-10 

ชัว่โมง ข้ำพเจ้ำจงึพยำยำมหำทำงทีจ่ะใช้เวลำน้อยทีส่ดุ เนือ่งจำกมีปัญหำ

ข้อเข่า

  ควำมมุ่งม่ันทีจ่ะขอกรำบพระบรมศพเป็นคร้ังสุดท้ำย ส่งผลให้ทกุอย่ำง 

เป็นไปได้ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำกำรเข้ำถวำยบังคมแต่เช้ำตรู่ น่ำจะใช้เวลำน้อย 

เนือ่งจำกจะมีจ�ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำแถวน้อยกว่ำตอนสำยๆ เพือ่นคนหนึง่

สำมำรถจองห้องพักที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ได้ 2 ห้องทั้งๆ ที่โรงแรมถูก

จองเต็มอตัรำจนถงึวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพเลยทเีดยีว ข้ำพเจ้ำและ

เพื่อนๆ รวม 5 คนจึงลำกกระเป๋ำใบน้อยเข้ำโรงแรมในวันที่ 19 กันยำยน 

2560 เวลำประมำณ 18.00 น. และรีบเข้ำนอนรำว 22.00 น. 

 วันที่ 20 กันยำยน 2560 เวลำ 02.00 น. พวกเรำตื่นนอนโดยไม่มี

ควำมรู้สึกง่วงนอนเลยแม้จะนอนน้อย ออกจำกโรงแรมประมำณ 02.30 น. 

ด้วยควำมรู้สึกต่ืนเต้นอย่ำงบอกไม่ถูก เม่ือลงมำถึงห้องล๊อบบ้ีของโรงแรม 

ข้ำพเจ้ำแปลกใจมำกที่พบว่ำผู้คนแต่งด�ำเดินขวักไขว่เต็มไปหมด และเมื่อ

ออกจำกประตูโรงแรม ข้ำพเจ้ำถึงกับตกตะลึง เร่ิมเข้ำใจว่ำ ท�ำไมต้อง

ตื่นตีสอง ทั้งๆที่ประตูพระบรมมหำรำชวังจะเปิดตั้งเวลำ 04.00 น. ผู้คน

จ�ำนวนมำกมำยมหำศำลเดินบนถนน ทั้งลูกเล็กเด็กแดง นักเรียน คนวัย

กลำงคน คนสูงวยั คนเฒ่ำคนชรำ บ้ำงนัง่บ้ำงนอนอยูบ่นทำงเท้ำ มีเส่ือหรือ

ผ้ำใบปูรองเพือ่ป้องกนัชดุด�ำทีส่วยเป็นพิเศษส�ำหรับกำรเข้ำถวำยบังคมพระ

มหำกษัตริย์ผูเ้ป็นทีรั่กยิง่ของพวกเขำจะเป้ือน บ้ำงใช้พดัช่วยบรรเทำควำม
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อบอ้ำวของอำกำศและไล่ยุง ข้ำพเจ้ำและเพื่อนๆ เดินตำมผู้คนที่มุ่งหน้ำ

ไปทิศเดียวกัน คือทิศทำงที่จะไปสู่ท้ำยขบวน เพื่อเข้ำแถวรอเข้ำพระบรม

มหำรำชวัง พวกเรำเดินไปเร่ือยๆ อย่ำงไม่เห็นว่ีแววว่ำจะถึงปลำยแถว 

ข้ำพเจ้ำเดนิตำมกลุ่มนกัเรียนประถมศกึษำจำกนครสวรรค์ทีข้ึ่นรถมำต้ังแต่

เทีย่งคนืของคืนก่อน หลับมำในรถ นกัเรียนอ้วนคนหนึง่อยูช่ัน้ประถมปีที ่2 

ท่ำทำงเพิ่งตื่นนอน เดินไปตำมทำง พลำงมีรุ่นพี่จูงมือน้องไว้ ไม่ปล่อยมือ 

สอบถำมได้ควำมว่ำพี่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลน้อง จับมือกันเป็นคู่ๆ พวก

เรำช่วยก�ำชับให้ดูแลกันดีๆ เพรำะเกรงจะพลัดหลง น่ำชื่นชมครูอำจำรย์

ที่รับภำระพำลูกศิษย์ตัวน้อยๆ เข้ำมำถวำยบังคมพระบรมศพเป็นอย่ำงยิ่ง 

ถือว่ำเป็นเป็นประสบกำรณ์สูงค่ำของนักเรียน อย่ำงน้อยพวกหนูๆ เหล่ำ

นั้นจะได้ส�ำนึกว่ำ พวกเขำเกิดในสมัยรัชกำลที่ 9 และได้มีโอกำสเข้ำถวำย

บังคมพระองค์ท่ำนด้วย 

 พวกเรำเดินประมำณคร่ึงชั่วโมง ก็พบหำงแถวอยู ่บริเวณหน้ำ

กระทรวงมหำดไทย จิตอำสำให้เรำนั่งรอ อธิบำยว่ำควรนั่งเอำแรง เพรำะ

จะต้องรออย่ำงน้อยหนึง่ชัว่โมงจึงจะเร่ิมเดนิ ธรุกจิอ�ำนวยควำมสะดวกเร่ิม

ปฏิบัติกำร มีคนขำยผ้ำใบปูนัง่ขนำดนัง่ได้ 2-3 คน รำคำผนืละ 20 กำแฟ

ร้อนแบบทรีอนิวนัแก้วละ 5 บำท ทกุอย่ำงถกูอย่ำงไม่น่ำเชือ่ จติอำสำแจก

พัดและน�้ำเย็น ขณะนั้นท้องฟ้ำยังมืดสนิท ผู้คนจับกลุ่มนั่งคุยกัน หรือเล่น

ไลน์ รอเวลำส�ำคัญ โดยมีทหำรต�ำรวจ จิตอำสำ คอยดูแลอ�ำนวยควำม

สะดวก ตลอดจนจดัระเบียบประชำชนทีห่ล่ังไหลมำต่อแถวอย่ำงไม่ขำดสำย 

 เวลำประมำณ 04.00 น. พวกเรำได้รับสัญญำณให้เตรียมตัวออก

เดิน นับว่ำทำงกำรมีกำรวำงแผนที่ดีมำก ทำงที่ไปสู่พระบรมมหำรำชวัง

ไปได้หลำยทำง แรกทีเดียวข้ำพเจ้ำคิดว่ำต้องคอยนำนเพรำะต้องมำต่อ
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แถวยำวมำก แต่กำรไม่เป็นดังที่คิด มีจุดตั้งต้นกำรตรวจตรำหลำยจุดก่อน

จะไปรวมตัวกนัท่ีสนำมหลวง เจ้ำหน้ำทีต่รวจบัตรประชำชน ให้ประชำชน

ผ่ำนเครื่องสแกนตรวจวัตถุระเบิด และให้เดินตำมเป็นขบวน แถวของเรำ

ผ่ำนกระทรวงกลำโหม ผ่ำนร้ัววัดพระศรีรัตนศำสดำรำม และพระบรม

มหำรำชวัง ยำมรำตรีวัดพระแก้วและวังหลวงงำมจับจิต ข้ำพเจ้ำกรำบ

พร้อมร�ำพงึในใจด้วยควำมอิม่เอบิใจระคนก�ำสรดว่ำ ก�ำลังจะได้เข้ำไปถวำย

บังคมพระบรมศพอกีคร้ังและคร้ังนีจ้ะเป็นคร้ังสุดท้ำยแล้ว พวกเรำเดนิบ้ำง 

หยุดบ้ำง เคียงบ่ำเคียงไหล่กันไปริมถนน ไม่มีเก้ำอี้ให้นั่งพัก ไม่มีที่หลบ

แดดหลบฝน โชคดีที่ยังเช้ำมืดมำกและฝนไม่ตก ไม่ร้อน เร่ิมมีลมอ่อนๆ 

พดัด้วยซ�ำ้ (ตอนบ่ำยของวันนัน้ ฝนตกหนกั ข้ำพเจ้ำนกึภำพแล้วให้สงสำร

ประชำชนผู้จงรักภักดีที่เข้ำแถวเข้ำวังหลวงยิ่งนัก) บำงคนเริ่มถอดรองเท้ำ

แล้วเดนิเท้ำเปล่ำ แต่บำงคนใส่รองเท้ำแตะมำจำกบ้ำน และสำมำรถใส่ได้

ถึงในพระบรมมหำรำชวังเลยทีเดียวโดยไม่มีปัญหำแต่ประกำรใด ผิดจำก

เมื่อครั้งที่เปิดให้เข้ำถวำยบังคมพระบรมศพในตอนต้น สันนิษฐำนว่ำผู้คน

เหล่ำนั้นไม่ได้มำเข้ำถวำยบังคมเป็นคร้ังแรกเพรำะมีข้อมูลเชิงลึก เม่ือถึง

บริเวณรอบสนำมหลวง จึงเร่ิมมีเต็นท์ มีรถสุขำของกทม. ประชำชนเข้ำแถว

ข้ำงสนำมหลวงที่วกไปเวียนมำ 3 แถว กว่ำพวกเรำจะเข้ำแถวตรง เรียง

หน้ำกระดำน 4 คน มีเก้ำอี้ให้นั่งเป็นระเบียบ ประมำณเวลำ 06.00 น. 

นับว่ำเร็วมำก พวกเรำได้เข้ำถวำยบังคม และออกจำกพระที่นั่งดุสิตมหำ

ปรำสำททีป่ระดษิฐำนพระบรมศพของพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดชฯ

เวลำประมำณ 07.20 น.รวมใช้เวลำทั้งหมดประมำณ 5 ชั่วโมง

 ภำพพระบรมโกศที่ปรำกฏเบ้ืองหน้ำข้ำพเจ้ำในพระที่นั่งดุสิตมหำ

ปรำสำท จะประทบัในควำมทรงจ�ำของข้ำพเจ้ำชัว่ชวิีต ข้ำพเจ้ำน้อมกรำบ
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ถวำยบังคมเป็นครั้งสุดท้ำย สมดังที่ตั้งใจไว้ ด้วยเวลำที่ได้รับอนุญำตเพียง

น้อยนิด ข้ำพเจ้ำมองไปยังพระบรมโกศอย่ำงไม่วำงตำ พร้อมอธิษฐำน

จิตส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกรชำวไทยอย่ำง

หำที่สุดไม่ได้ ข้ำพเจ้ำรู้สึกใจหำย น�้ำตำซึม อดคิดไม่ได้ว่ำ อีกไม่นำน

พระองค์ท่ำนจะจำกพวกเรำไปจริงๆ แม้แต่พระบรมศพของพระองค ์

ก็จะไม่ประดิษฐำนอยู่ ณ พระที่นั่งองค์นี้อีกแล้ว และที่ประทับใจไม่รู้ลืม 

อีกประกำรคือบรรยำกำศกำรเข้ำถวำยบังคมพระบรมศพคร้ังนี้ ภำพที่

ประสบด้วยตนเอง ภำพของควำมจงรักควำมภักดขีองปวงรำษฎร์ทีเ่ดนิทำง

มำจำกทกุพืน้ทีข่องประเทศไทยหรือผูท้ีต้ั่งใจมำจำกต่ำงประเทศ แม้จะต้อง

นั่งรถเข็นมำ ต้องจูงลูกจูงหลำนมำ พ่อแม่อุ้มลูกน้อยแนบอกมีย่ำยำยสับ

เปล่ียนกนัอุม้เพรำะระยะทำงสู่วังหลวงยำวไกลนกั หนุม่สำว นสิิตนกัศึกษำ 

นักเรียน ทุกเพศทุกวัย ทุกคนมำด้วยควำมรู้สึกเดียวกันคือต้องกำรมำ 

กรำบถวำยบังคมลำผูเ้ป็นทีรั่กของคนทัง้แผ่นดนิด้วยตนเอง เป็นควำมรู้สึกที ่

สื่อถึงกันได้และยำกที่จะบรรยำย 

 พระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำนจะอยู ่ในควำมทรงจ�ำของ

ข้ำพเจ้ำตรำบนิรันดร
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114 จุด “ถวายดอกไม้จันทน์” ในกรุงเทพ-ปริมณฑล

 114 สถำนที่ถวำยดอกไม้จันทน์พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในพระ

รำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลำคม 2560

พระเมรุมาศจ�าลอง 9 แห่ง

 1. พระลำนพระรำชวังดุสิต เขตดุสิต

 2. กองสลำกเดิม เขตพระนคร

 3. สวนนำครำภิรมย์ เขตพระนคร

 4. ลำนปฐมบรมรำชำนุสรณ์ รัชกำลที่ 1 สะพำนพุทธ เขตพระนคร

 5. ลำนคนเมือง เขตพระนคร

 6. สนำมกีฬำธูปเตมีย์ จ.ปทุมธำนี

 7. พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 8. ไบเทค บำงนำ เขตบำงนำ

 9. สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เขตลำดกระบัง

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 42 ซุ้ม

 1. สวนสันติชัยปรำกำร เขตพระนคร

 2. ฐำนทัพเรือกรุงเทพ เขตบำงกอกน้อย

 3. โรงพยำบำลศิริรำช เขตบำงกอกน้อย

 4. เชิงสะพำนพระรำม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบำงพลัด

 5. ลำนเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

 6. กองบัญชำกำรกองทัพบก เขตพระนคร

 7. ลำนหน้ำสนำมศุภชลำศัย เขตปทุมวัน

 8. วัดเทพศิรินทรำวำส รำชวรวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 9. วัดบวรนิเวศวิหำร เขตพระนคร
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 10. ลำนหน้ำอินดอร์สเตเดียม หัวหมำก เขตบำงกะปิ

 11. ลำนหน้ำศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง

 12. ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติฯ บำงมด เขตทุ่งครุ

 13. สวนหลวง ร. 9 เขตประเวศ

 14. ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 6 สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

 15. ลำนหน้ำธนำคำรกสิกรไทย ส�ำนักงำนใหญ่ เขตรำษฎร์บูรณะ

 16. ลำนหน้ำศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอซ์แลนด์ เขตคันนำยำว

 17. ช่องทำงคู่ขนำนขำออกบริเวณหน้ำโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม เขต

บำงกอกน้อย

 18. หน้ำหอสมุดเมือง เขตพระนคร

 19. วงเวียนอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย เขตพระนคร

 20. หน้ำบริษัทเทเวศน์ประกันภัย เขตพระนคร

 21. หน้ำทำงเข้ำซอยวัดปรินำยก เขตพระนคร

 22. บริเวณส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร

 23. แยก จ.ป.ร. เขตพระนคร

 24. บริเวณแยกมัฆวำน เขตพระนคร

 25. บริษัทกำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำนักงำนหลำนหลวง เขต

ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 26. มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กระทรวงกำรพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 27. บ้ำนมนังคศิลำ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 28. สถำนีรถไฟหัวล�ำโพง เขตปทุมวัน

 29. เซ็นทรัลพำร์ค เซ็นทรัลพระรำม 2 เขตบำงขุนเทียน

 30. สวนจตุจักร เขตจตุจักร

 31. ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

 32. กองบัญชำกำรกองทัพไทย เขตหลักสี่



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 

http://seniorclub.swu.ac.th 29

 33. ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ศรีสมำน จังหวัดนนทบุรี

 34. วัดอรุณรำชวรำรำม เขตบำงกอกน้อย

 35. วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม เขตพระนคร

 36. วัดบุรณะศิริมำตยำรำม เขตพระนคร

 37. วัดอินทรวิหำร เขตพระนคร

 38. วัดมหรรณพำรำม เขตพระนคร

 39. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำมรำชวรวิหำร เขตดุสิต

 40. วัดรำชำธิวำสรำชวรวิหำร เขตดุสิต

 41. วัดเทวรำชกุญชรรำชวรวิหำร เขตดุสิต

 42. วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร เขตดุสิต

วัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต (62 แห่ง)

 1. วัดมกุฏกษัตริยำรำมรำชวรวิหำร เขตพระนคร

 2. วัดตรีทศเทพวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร

 3. วัดสังเวชวิศยำรำม เขตพระนคร

 4. วัดบุรณศิริมำตยำรำม เขตพระนคร

 5. วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม เขตพระนคร

 6. วัดสุคันธำรำม เขตดุสิต

 7. วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต

 8. วัดแก้วฟ้ำจุฬำมณี เขตดุสิต

 9. วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต

 10. วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 11. วัดสุนทรธรรมทำน เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 12. วัดโสมนัสรำชวรวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

 13. วัดชัยชนะสงครำม (วัดตึก) เขตสัมพันธวงศ์

 14. วัดจักรวรรดิรำชำวำสวรมหำวิหำร เขตสัมพันธวงศ์

 15. วัดอำวุธวิกสิตำรำม เขตบำงพลัด
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 16. วัดภำณุรังษี เขตบำงพลัด

 17. วัดดวงแข เขตปทุมวัน

 18. วัดปทุมวนำรำม เขตปทุมวัน

 19. วัดเวฬุรำชิน เขตธนบุรี

 20. วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร เขตธนบุรี

 21. **ลำนจอดรถหน้ำสวนป่ำเบญจกิติ เขตคลองเตย

 22. วัดพิชยญำติกำรำมวรวิหำร เขตคลองสำน

 23. วัดพระยำสุเรนทร์ เขตคลองสำมวำ

 24. วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม(บำงชัน) เขตคันนำยำว

 25. วัดเสมียนนำรีพระอำรำมหลวง เขตจตุจักร

 26. วัดรำชโอรส เขตจอมทอง

 27. วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง

 28. วัดพรหมวงศำรำม เขตดินแดง

 29. วัดรัชฎำธิษฐำนรำชวรวิหำร เขตตลิ่งชัน

 30. วัดปุรณำวำส เขตทวีวัฒนำ

 31. วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ

 32. วัดเจ้ำอำม เขตบำงกอกน้อย

 33. วัดสังข์กระจำยวรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่

 34. วัดเทพลีลำ เขตบำงกะปิ

 35. วัดสะแกงำม เขตบำงขุนเทียน

 36. วัดพระศรีมหำธำตุ เขตบำงเขน

 37. วัดรำชสิงขร เขตบำงคอแหลม

 38. วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบำงแค

 39. วัดมัชฌันติกำรำม เขตบำงซื่อ

 40. วัดบำงนำในพระอำรำมหลวง เขตบำงนำ

 41. วัดบำงบอน เขตบำงบอน
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 42. วัดหัวล�ำโพงพระอำรำมหลวง เขตบำงรัก

 43. วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

 44. วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ

 45. วัดไผ่ตัน เขตพญำไท

 46. วัดวชิรธรรมสำธิตวรวิหำร เขตพระโขนง

 47. วัดปำกน�้ำภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ

 48. วัดบ�ำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี

 49. วัดปริวำสรำชสงครำม เขตยำนนำวำ

 50. วัดดิสหงษำรำม เขตรำชเทวี

 51. วัดรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ

 52. วัดลำนนำบุญ เขตลำดกระบัง

 53. วัดสำครสุ่นประชำสวรรค์ เขตลำดพร้ำว

 54. วัดบึงทองหลำง เขตวังทองหลำง

 55. วัดธำตุทองพระอำรำมหลวง เขตวัฒนำ

 56. วัดยำงพระอำรำมหลวง เขตสวนหลวง

 57. วัดลำดบัวขำว(รำชโยธำ) เขตสะพำนสูง

 58. วัดยำนนำวำ เขตสำทร

 59. วัดอยู่ดีบ�ำรุงธรรม(ออเงิน) เขตสำยไหม

 60. วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

 61. วัดหนองจอก เขตหนองจอก

 62. วัดหลักสี่พระอำรำมหลวง เขตหลักสี่

 63. วัดพระรำมเก้ำกำญจนำภิเษก เขตห้วยขวำง



จดหมายข่าว ปีที่ 23  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

	 เพียงเห็นเชือกฉุดชักราชรถ

โศกก�าสรดน�้าตาหลั่งไปทั้งหล้า

แม้ท�าได้ใจทุกดวงปวงประชา

อยากชักฉุดหยุดเวลาด้วยอาลัย

อภิชาติ ด�าดี


