คำ�ขวัญชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”
ชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2535
ปท.ศรีนครินทรวิโรฒ

½èÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸์ : ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸Ø์ÊÕ´Ò
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์àÅÔÈ ªÙ¹Ò¤ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì¸Ò´ÒÈÑ¡´Ôì ÇªÔÃ»ÃÕªÒ¾§Éì
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ลาชโรจน์ อาจารย์สุจิตต์ รักษ์เผ่า อาจารย์พิมพวรรณ ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุธรรมรักษ์ ¹ÒÂ·Ã§ÂÈ ¢Ñ¹ºØµÃÈÃÕ ¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡
¼ÅÔµâ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì ส่วนบริหารงานกลาง ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
â·Ã. 02-664-1000 µèÍ 15610, 15659

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560

สังคมในแวดวง มศว ..............................................................
ข่าวชมรมฯ ...............................................................................
ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ........................................................

5
6
14

สมาชิกใหม่ชมรมฯ ..................................................................

14

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม ............................

15

๗๐ พลังความดีที่พ่อให้ .........................................................

17

บอกเล่าเก้าสิบ : แสงแห่งพระบารมี ......................................

18

ไฟปัญญา
.....................................................................

19

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน .........................................................

22

114 จุด “ถวายดอกไม้จันทน์” ในกรุงเทพ-ปริมณฑล ........

27

เจริญ ช. ด�ำรง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมฯ ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สารบัญ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
			 ส่งเสด็จพระสู่ฟ้า		
		 เปล่าเปลี่ยวแสนเดียวดาย		
		 น�้ำตาอาบแทบวาย			
		 ทุกหย่อมย่านเรือนเหย้า		
			 ข้าพระพุทธเจ้า		
		 ยามกินยามนอน			
		 โดดเดี่ยวเดียวดาย			
		 ปวงเทพเทินพา			

ใจหาย
โศกเศร้า
หนาวสั่น เหน็บเอย
อาบน�้ำตานอง
แสนเศร้าอาวรณ์
กล�้ำกลืน น�้ำตา
แทบวายชีวา
สุขาวดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
			 13 ตุลาโลกสิ้น			
		 เดือนดับด้วยอาดูร				
		 วังเวงวิปโยคพูน				
		 รอยพระบาทล้นเกล้า			
			 เหมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยง		
		 ใจสลายสุดสายใย				
		 วังเวงสุดห่างไกล				
		 เหลือซากใจขาดวิ้น				
2

แสงสูรย์
โศกเศร้า
พ่อจาก ลูกเอย
ปกป้องผองไทย
กลางใจ
ขาดดิ้น
สุดโลก นี้เอย
ร�่ำไห้ขวัญหาย
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			 โอ้เหตุมีเรื่องเศร้า			
		 พระเสด็จสรวงไอศูรย์			
		 ทิ้งปวงราษฎร์เพิ่มพูน			
		 รอยบาทพระเลิศหล้า			
			 พระโพธิสัตว์เสด็จด้าว		
		 ปลดทุกข์ทั่วเขตคาม				
		 ไขประทีปตื่นตาม				
		 ใจสงบทุกย่างก้าว				

อาดูร
สู่ฟ้า
ว้าเหว่ วังเวง
ปกเกล้าชาวสยาม
แดนสยาม
ถิ่นด้าว
พุทธพจน์ ตรัสเอย
สติพร้อมคลองธรรม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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ปิยมหาราชาศิรวาท
23 ตุลาคม 2560
			 พระปิยมหาราชเจ้า		
		 พระพุทธเจ้าหลวงนาม		
		 พระสถิตทั่วเขตคาม			
		 พระพิทักษ์ไทยทั่วหน้า		
			 ปวงข้าฯ ส�ำนึกน้อม		
		 ขอถวายอาศิรวาท			
		 ทรงทราบภักดีราช			
		 แม้นผ่านนานปีเข้า			

จอมสยาม
เลิศหล้า
อยู่ทั่ว ไทยเอย
ตราบฟ้าดินสลาย
บรมนาถ
อยู่เกล้า
พระทิพย ญาณเทอญ
ซาบซึ้งพระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

มศว ก�ำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ 11 - 12 ตุลาคม
2560 ณ หอประชุมใหญ่ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
08.00-09.00 น. โหมโรงเช้า บรรเลงเพลงสาธุการ โหมโรงเทศน์
09.15 น. 1) เทศน์คาถาพัน 2) กัณฑ์ทศพร 3) กัณฑ์หิมพานต์
4) กัณฑ์ทานกัณฑ์ 5) กัณฑ์วนปเวสน์ (วนประเวศน์) 6) กัณฑ์ชูชก
7) กัณฑ์จุลพน
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2560
08.30 น. 8) กัณฑ์มหาพน 9) กัณฑ์กุมาร 10) กัณฑ์มัทรี
11) กัณฑ์สักกบรรพ 12) กัณฑ์มหาราช 13) กัณฑ์ฉกษัตริย์ 14) กัณฑ์
นครกัณฑ์
มศว ก�ำหนดเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปีพุทธศักราช
2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 20-21 ตุลาคม 2560
ท่ า นผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาสามารถร่ ว มท� ำ บุ ญ ถวายวั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ธนาคารกรุง
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร ชื่อบัญชี เงินบริจาค
สมทบกฐินพระราชทาน มศว ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมื่อวันที่ 9-14 กันยายน 2560 ชมรมฯ จัดทริป ฉงชิ่ง อี้ซาง
ล่องแม่น�้ำแยงซีเกียง เสินหนงเจี้ย มีสมาชิกร่วมเดินทาง 29 คน
วันแรก : นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองด้วยวีซา่ หมูค่ ณะ ขึน้ รถบัสทีน่ งั่ กันสบายๆ ไป
รับประทานอาหารกลางวันที่เสริฟจนล้นโต๊ะทุกมื้อ แล้วไปดูศูนย์การค้า
ถนนเจี่ยฝ่างเปย ที่กว้างขวางมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ กลางเล็กกระจายอยู่
ในบริเวณนี้ พวกเราไม่ได้หาซือ้ อะไร นอกจากถ่ายรูปกันเป็นกลุม่ ๆ ต่อจาก
นั้นไปชม หงหยาตัง อาคารที่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณย้อนยุค มี
อาหารสดและแห้งจ�ำหน่ายเช่น หมาล่า สมุนไพรชนิดหนึง่ ทีน่ ำ� มาประกอบ
อาหารมีรสเผ็ด ร้านขายสินค้าที่ระลึก โรงแรม มุมถ่ายรูป มองเห็นแม่น�้ำ
เจียหลิงที่กว้างใหญ่สวยงาม กว่าจะรวมพลได้ก็ใช้เวลาพอสมควร แวะรับ
ประทานอาหารเย็น แล้วไปลงเรือส�ำราญ New Century Legend ที่จอด
ลอยล�ำคอยอยู่กลางแม่น�้ำ พวกเราค่อยๆ จับจูงกันเดินลงเรือ ผ่านเข้าเรือ
ตามค�ำแนะน�ำของไกด์ทไี่ ด้อธิบายกระบวนการและขัน้ ตอนไว้กอ่ นแล้วในรถ
จึงไม่ประสบปัญหาแต่ประการใด เรือส�ำราญระดับ 5 ดาวล�ำนี้ใหม่เอี่ยม
ห้องนอน ห้องน�ำ้ ระเบียงห้องเปิดกว้าง จะนัง่ นอนดูทวิ ทัศน์กไ็ ด้เห็นภาพมุม
กว้างสวยงาม เวลานัน้ บนฝัง่ เริม่ เปิดไฟตามตึกสูง เรืออาหารติดไฟหลากสี
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สวยงาม เปลี่ยนจาก เขียว เหลือง ม่วงส้มไปเรื่อยๆ ชวนกันชี้ชมถ่ายรูป
กระเป๋ามาส่งให้ถึงห้องเรียบร้อย นัดกันไปที่ชั้น 5 ที่จัดกิจกรรมต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วโดยกัปตันเรือ หัวหน้าห้องอาหาร ฝ่ายต้อนรับ และหัวหน้าลูกเรือ
เมื่อกลุ่มแรกขึ้นมาไม่มีใครถือเสื้อชูชีพจากในห้องมาด้วย กลุ่มที่ขึ้นมา
ภายหลังเล่าว่าถูกเคาะห้องและให้น�ำเสื้อชูชีพติดมือมาด้วยมาดูการสาธิต
การใช้เสือ้ ชูชพี เพือ่ ความปลอดภัย มีเลีย้ งรับรองอาหารว่างง่ายๆ พวกเรา
นั่งกันสักพักก็แยกย้ายกลับห้องพักชั้น 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย ในห้องพัก
จะมีโปรแกรมของกิจกรรมในเรือของวันรุง่ ขึน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เลือกตาม
ความสนใจ
วันที่สอง : ไกด์แจ้งว่าห้องอาหารจะเปิดเวลา 07.00-08.30 น
และให้นงั่ โต๊ะทีจ่ ดั ไว้ให้ชอื่ แกรนด์ทวั ร์ 3 โต๊ะ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย
พอสมควร ช่วงเช้าวันนี้ ก่อนอาหารเช้ามีสอนไท้เก็ก หลังอาหารเช้ามีการ
สาธิตและการบรรยายการฝัง่ เข็มรักษาโรค การสอนผูกผ้าพันคอแบบต่าง ๆ
หลายคนได้วิชานี้มาสอนกันต่อนับว่ามีประโยชน์มาก ห้องฉายภาพยนตร์
มีภาพยนตร์ฉายให้ดู ใครจะว่ายน�้ำ หรือท�ำสปาต้องเสียเงินเพิ่ม สมาชิก
แยกย้ายกันท�ำกิจกรรมตามความสนใจ หากันไม่พบว่าไปท�ำอะไรเพราะไม่
สามารถใช้โทรศัพท์ได้ จนได้เวลาอาหารกลางวันระหว่าง 11.30-13.00 น.
จึงมาพบกันและเล่าสูก่ นั ฟังว่าไปท�ำกิจกรรมใด ตอนบ่ายไกด์อธิบายว่าก่อน
ทีเ่ ราจะขึน้ จากเรือทุกครัง้ ต้องรับป้ายทีร่ ะบุเลขห้องคล้องคอไว้ ห้ามท�ำหาย
คืนบัตรเมื่อขึ้นจากเรือ จะขึ้นจากเรือเป็นกลุ่มๆ เพื่อเดินไปชมความงาม
ของเจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น�้ำแยง
ซีเกียง สร้างขึ้นในสมัยยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านสี่ โครงสร้างลักษณะ
คล้ายเจดีย์ ท�ำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูตอก มี 12 ชั้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1
ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ก่อนออกเดินไกด์ได้อธิบายระยะทางในการ
เดิน และการเดินขึ้นเจดีย์ว่าต้องขึ้นบันไดที่ละ 1 คน ขึ้นแล้วถอยลงไม่ได้
ต้องเดินขึ้นไปจนถึงชั้น 12 แล้วเดินลงมาอีกด้านหนึ่ง ขอให้ท่านประมาณ
ก�ำลังของตนเอง โดยหารู้ไม่ว่า สว ของชมรมฯ นั้นไม่ธรรมดา จับมือกัน
ไปบ้าง ปล่อยมือบ้าง หลายๆ คนขึ้นถึงชั้น 12 แล้วคุยว่าไม่ได้ล�ำบากหรือ
เหน็ดเหนือ่ ยจนเกินก�ำลัง ขอแสดงความชืน่ ชมมา ณ ทีน่ ี้ กว่าจะกลับลงเรือ
พระอาทิตย์กำ� ลังจะลับเหลีย่ มเขาสวยงามอร่ามด้วยแสงสีสม้ ถ่ายรูปออกมา
ได้สวยงาม ได้เวลาอาหารเย็น สมาชิกบางคนขึ้นไปนั่งฟังเพลงที่ชั้น 5 ชม
การแสดง ใครเหนือ่ ยก็กลับเข้าห้องพักผ่อน วันนีอ้ ากาศดีไม่มฝี นปรอย จึง
ขึ้นไปชื่นชมธรรมชาติยามค�่ำคืนสองฝั่งแม่น�้ำบนดาดฟ้าเรือชั้น 6 ได้สบาย
วันทีส่ าม : ทานอาหารเช้าแล้ว มีการบรรยายในห้องฉายภาพยนตร์
ของต้นก�ำเนิดแม่น�้ำแยงซีเกียง ความยาวของแม่น�้ำประมาณ 6,000 ไมล์
ไหลออกปากอ่าวที่เซี้ยงไฮ้ การเกิดอุทกภัยน�้ำท่วมท�ำให้ผู้คนได้รับความ
เดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย รัฐบาลจึงมองหาสถานที่สร้าง
เขื่อน การสร้างเขื่อนท�ำให้ภูมิประเทศสองฝั่งแม่น�้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ปัญหาของการอพยพผูค้ นทีอ่ ยูเ่ หนือเขือ่ นมากกว่าหนึง่ ล้านคน ต้องใช้
เวลามากและเงินจ�ำนวนมาก ระหว่างเวลาประมาณ 10.00-11.45 น เรือ
จะแล่นผ่านช่องแคบฉวีถงั เสีย และช่องแคบจูเสีย นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จงึ
ขึน้ ไปดูบนชัน้ ดาดฟ้าเรือ ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน ยอดเขาสูงทีเ่ ขียวชอุม่
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีถึง 12 เนินเขา รวมกันเรียกว่า เขาเทพธิดา
ดอย ชื่นชมธรรมชาติกันเต็มอิ่มแล้วจึงลงมารับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จแล้วเตรียมตัวเดินออกจากเรือไปลงเรือล�ำเล็กที่จอดคอยอยู่เป็นระยะ
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ทางไกลพอสมควร เพื่อไปชื่นชมความงามของ เสิ่นหนี่วซี ตั้งอยู่ริมฝั่งใต้
ของแม่น�้ำแยงซีเกียง มีแหล่งก�ำเนิดที่นครฉงชิ่ง อ�ำเภออู่ซัน เรือล�ำเล็ก
ท�ำเหมือนกันทุกล�ำสวยงาม หลังคาเป็นกระจก เพื่อให้สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ขา้ งบนได้ จะเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของการท่องเทีย่ วของจีน
เรือทุกล�ำมีเลขประจ�ำเรือและไกด์ประจ�ำเรือ ทัศนียภาพสองข้างทางทีล่ อ่ ง
เรือเงียบสงบ พันธ์ไม้นานาชนิด มีเรื่องเล่ากันว่า ธารน�้ำแห่งนี้มีนางฟ้าลง
มาเล่นน�้ำกัน และตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า
“ธารน�ำ้ นางฟ้า” (เสินหนิว่ ซี) ใช้เวลาประมาณสองชัว่ โมงกว่า ขึน้ เรือใหญ่
เรือแล่นผ่านช่องแคบซีหลิงเสีย ทีม่ คี วามยาวถึง 76 กิโลเมตร รับประทาน
อาหารเย็นแล้วชมการแสดงของผู้ท�ำงานบนเรือเป็นการอ�ำลานักท่องเที่ยว
และประกาศว่าคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนเรือจะเข้าสู่ ชิบล็อก 5 ประตู
เพื่อน�ำเรือลงสู่ใต้เขื่อน หลายคนคอยดู เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของการ
ใช้เทคโนโลยีในการท�ำงานเปิดปิดประตูนำ�้ ความแข็งแรงของประตูนำ�้ การ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
วันที่สี่ : รับประทานอาหารเช้าแล้ว ขึ้นจากเรือ ชมเขื่อน ซานเสีย
ต้าป้า ทีเ่ ป็นอภิมหาโปรเจ็คทีไ่ ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุค๊ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ
ของจีน การออกแบบเขือ่ นทัง้ หมด ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาว
ทั้งหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน�้ำของเขื่อนยาว
483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ล�ำดับชัน้ สามารถรับแรงสัน่ สะเทือนจาก
แผ่นดินไหว 7 ริกเตอร์ การเข้าถึงสันเขือ่ นท�ำบันไดเลือ่ นหลายร้อยขัน้ เพือ่
ความสะดวกของนักท่องเที่ยว ได้เห็นภูมิทัศน์ได้โดยรอบ น่าชื่นชมเป็นอัน
มาก ชมเขื่อนแล้วนั่งรถมาลงเรือแล่นต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง จึงขึ้น
เรือนั่งรถบัสที่มารออยู่แล้ว แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ล่าช้าไปพอ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมควร เดินทางต่อไปยัง เสินหนงเจี้ย เส้นทางช่วงแรกถนนก�ำลังท�ำ แต่
เมือ่ ผ่านช่วงท�ำถนนไปแล้วทิวทัศน์สวยงาม ผ่านอุโมงค์ทเี่ จาะผ่านภูเขานับ
ไม่ถ้วน ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีล�ำธารน้อยใหญ่ น�้ำตก อากาศสดชื่น ทาน
อาหารค�่ำที่โรงแรมที่พัก ห้องพักสะอาดสู้ห้องพักในเรือไม่ได้ ท�ำให้คิดถึง
ห้องพักในเรือ ที่เป็นปัญหากับสมาชิกมากคือ กลิ่นบุหรี่ที่สูบบุหรี่กันไปทั่ว
ห้องอาหาร ห้องนอน ทางเดิน ท�ำให้ท้อใจและเจ็บป่วยหลังการเดินทาง
กันหลายคน
วันทีห่ า้ : เช้านีอ้ ากาศค่อนข้างเย็นต้องใส่เสือ้ หนาว หลังรับประทาน
อาหารเช้าแล้วนั่งรถขึ้นไป อุทยานเสินหนงติ่ง แล้วไปเปลี่ยนขึ้นรถของ
อุทยานขึ้นไปยัง “เขตป่าเสินหนงเจี้ย” ต้องถือว่าคณะของเราโชดดีมาก
ตัง้ แต่เดินทางมามีเพียงวันแรกวันเดียวทีม่ ฝี นปรอยๆ หลังจากนัน้ ทุกวันฟ้า
โปร่งสดใส การนัง่ รถขึน้ มาบนเขตอุทยานจึงเห็นถึงความสวยงามของภูเขา
ทะเลเฆม ท้องฟ้าใสกระจ่าง มองไปทางไหนก็เพลินเพลินควรค่าแก่การ
จดจ�ำ ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่ สถานทีน่ จี้ งึ เป็นทีน่ ยิ มทีช่ าวจีนจะเดินทางมา
พักผ่อนและท่องเที่ยว เราเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยมาก ลงมารับ
ประทานอาหารกลางวัน แล้วจึงเดินทางไปชมน�้ำตกที่สวยงาม เข้าชมอุท
ยานเสินหนงติ่ง เขตป่าเสินหนงเจียที่น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวม
สมุนไพรนานาชนิด
วันที่หก : วันนี้เป็นวันเดินทางจริง ๆ ออกเดินทางจากโรงแรมโดย
ขอให้ให้จัดอาหารเช้าให้ใส่กล่อง แต่กลับใส่ถุงมาปนเปกันไปหมด ต้อง
ทานไข่ต้มเป็นหลัก ใครมีอะไรพอทานได้ก็ได้มาทานกันตอนนี้ เดินทาง
เข้าเมืองอี๋ชาง เพื่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูง คณะฯ มาถึงสถานีรถไฟได้เร็ว
จึงมีเวลานั่งทานบะหมี่ใส่น�้ำร้อนกันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นรถไฟ
10

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2560

เรียบร้อย เสริฟอาหารกลางบนรถไฟ รสชาติพอรับประทานได้ ถึงอู่ฮั่น
รถบัสทีค่ อยอยูพ่ าไปส่งสนามบินทีใ่ หญ่โตเพิง่ เสร้างเสร็จ และถึงสนามบิน
ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ ทริปนีโ้ ดยสรุปสนุกสนานเห็นธรรมชาติทสี่ วยงาม
และได้มีความสุขร่วมกัน
ขอบคุณ แกรนด์ทัวร์ฯ น้องป๋วย คุณบัญชา ที่ช่วยดูแลอ�ำนวยความ
สะดวกกับคณะฯ ตลอดการเดินทาง คุณเกรียงไกร ไกด์อารมณ์ดที ขี่ ยันขันแข็ง
และตั้งใจท�ำงานอย่างดี ประทับใจ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ชมรมฯ ร่วมกับยาอุ่นรัก และ
โครงการฝันฝ่าฝน จัดสัมมนาในหัวข้อ “สูงวัยดูแลง่ายๆ” ระหว่าง
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 8 ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ค่าลงทะเบียน 299 บาท เพื่อน�ำเงินรายได้จัดซื้อเสื้อ
ฝน ยารักษาไข้หวัด และอุปกรณ์การเรียน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
35 คน และชมรมฯ ร่วมบริจาค 1,000 บาท
ชมรมฯ ก�ำหนดงานวันรับน้องใหม่วยั เกษียณ ในวันพฤหัสบดีที่
5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแปดเหลีย่ ม อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น มีก�ำหนดการดังนี้
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 “กินอยู่อย่างสง่า ชลอ
ชราด้วยอาหาร” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
12.00-13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น และร้ อ งเพลง
คาราโอเกะ
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วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ชมรมฯ จะเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติที่
มศว จัดถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช โดยเป็นเจ้าภาพกัณฑ์กุมาร เวลา 09.30 - 10,30 น สมาชิกที่
ต้องการร่วมท�ำบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่
032 400924 9 หรือ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 015 1 51428 3 ชื่อ
บัญชี นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร 09 0917 3993
สมาชิกชมรมฯ จะเดินทางไปร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 -22 ตุลาคม 2560 ก�ำหนดการเดินทาง
ไปร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560
06.00 น. ออกเดินจาก มศว (รถตู้ 4 คัน รถจอดหน้าลานเสาธง)
10.00 น. ชมอุทยานราชภักดิ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซ้ง ทับสะแก
16.30 น. ชมผ้าไหม และสินค้า อ.พุ่มเรียง
18.00 น. เข้าพักที่โรงแรม Hop Inn สุราษฎร์ธานี
19.00 น รับประทานอาหารเย็นร้าน Lucky
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น ออกเดินทางไปนครศรีธรรมราช
11.30 น. ถึงนครศรีธรรมราช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านครัวนคร
13.30 น. ชมวังสมเด็จพระเทพฯ ที่ คุณสัมพันธ์ ทองสมัครสร้างถวาย
15.00 น. เข้าพักที่โรงแรม Hop Inn นครศรีธรรมราช เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ผ้าถุงสีด�ำ เสื้อขาว
16.00 น. ร่วมงานสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ
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21.00 น กลับที่พัก
วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
07.00 น. ออกจากที่พักไปทานอาหารเช้าที่วัดพระธาตุฯ แต่งกาย ชุดสีด�ำไทย
จิตลดา หรือชุดสีด�ำ
08,30 - 11.00 น. ร่ ว มงานถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทานที่ วั ด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดพระธาตุฯ
12.30 น ออกเดินทางไปกุยบุรี
18.00 น. เข้าที่พักกุยบุรี รีสอร์ท
19.00 น. รับประทานอาหารค�่ำ
วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่พัก
10.00 น ออกจากที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น เดินทางเข้ากรุงเทพฯ
18.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสวัสดิภาพ

สมาชิกทีต่ อ้ งการร่วมท�ำบุญกฐินพระราชทานฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 032 400924 9 หรือ ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเลขที่ 015 1 51428 3 ชื่อบัญชี นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร
09 0917 3993
ตามที่ชมรมฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงาน
พระบรมศพมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมานั้น บัดนี้ได้ดอกไม้จันทน์
ประมาณ 1,000 ดอก และได้จัดใส่ถุงไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ถุง
ละ 5 ดอก โดยแยกเป็นดอกดารารัตน์ดอกชบา และดอกกุหลาบ ท่าน
ใดที่ต้องการไปใช้ในงานพระบรมศพ ขอเชิญน�ำไปได้ตามความต้องการ
ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 ตุลาคม 2560
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ศ. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ						
2. รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์							
3. รศ. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร						
4. รศ. สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์				
5. รศ. อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์						
6. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์							
7. ผศ. เกษร เจริญรักษ์							
8. อ. นิ่มนวล สกุลพานิช						
9. อ. สมพร ต่อประดิษฐ์ 						
10. คุณประสาน สร้อยธุหร�่ำ						
11. ผศ. พลับพลึง คงชนะ 						
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณประสาน สร้อยธุหร�่ำ
คุณจ�ำรูญ เลียบใย
คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
คุณลักขณนาจ มารควัฒน์
อ. สุมณฑา ศิริเพิ่มพูลธรรม
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน  
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์		
3. ผศ. เตือนใจ เฉลิมกิจ			
5. รศ. อัจฉรา สุขารมณ์			
7. คุณมาลี อิ่มสมบัติ				
9. คุณอัจฉรา พันธ์ศรีมังกร		
11. ผศ. ทิพาพร เผ่านิ่มมงคล		
13. คุณพวง อินสุข				
15. รศ. นิภา นิธยายน			
17. รศ. ประสงค์ เอมรัฐ			
19. รศ. วันเพ็ญ พิศาลพงษ์		
21. ผศ. วนิดา ตราชู				
23. ผศ. พริ้มเพรา ผลเจริญสุข
25. ผศ. สุนันท์ เสนาขันธ์		
27. คุณวิภา คณาวงศ์			
29. คุณนวพร ปานอ�ำพัน		
31. ผศ. นิตยา วังกังวาน 		
33. ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง		
35. รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์		
37. คุณกฤษณา สังคริโมกข์		

2. อ. ดร. วัลลภา ไทยจินดา
4. ผศ. กอบรัตน์ เรืองผกา
6. รศ. ภาณี วัฒนโอฬาร
8. อ. งามจิตร ถวัลยวิชชจิต
10. ศ. ศรียา นิยมธรรม
12. ผศ. ยุพา ไวรักษ์สัตว์
14. อ. ลจิตร์ แผ้วสกุล
16. คุณอนันต์ ยศนาม
18. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์
20. ผศ. ดร. ฉันทนา ภาคบงกช
22. ผศ. จันทิมา พรหมโชติกุล
24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
26. ผศ. ดร. อนันต์ พู่พิทยาสถาพร
28. รศ. นภาพร มัธยมางกูร
30. ดร. เสาวนิต รังสิยานนท์
32. ผศ. ดร. ดิลก ดิลกานนท์
34. รศ. จิราภรณ์ บุญส่ง
36. อ. จิรฐา ชิตประสงค์
38. ผศ. อาภรณ์ จ�ำปาทอง

http://seniorclub.swu.ac.th
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
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รศ. โช สาลีฉัน				
รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์		
คุณเกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ์		
ผศ. ทัศนียา สุปรีชากร		
ผศ. สมรรถชัย น้อยศิริ		
รศ. ดร. พิสมัย จารุจิตติพันธ์
คุณอังคณา โกสีย์สวัสดิ์		
คุณอารมณ์ สิทธิสาร			
ผศ. ทศวร มณีศรีข�ำ			
รศ. มาลี บานชื่น				

40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.

คุณสารินา ทองแสง
รศ. ดร. สุนิตดา เทศนิยม
อ. วรนาฎ จิ๋วสวัสดิ์
ผศ. ดร. สุนันท์ ศลโกสุม
อ. ดร. มนัส บุญประกอบ
อ. ฉวีวรรณ กองชุ่ม
คุณพัชรินทร์ เต็กอ�ำนวย
รศ. จิตรพี ชวาลาวัณย์
ศ. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
อ. อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...การท�ำงานใดๆ ไม่ว่า เล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความ
เพียรแล้ว ยากทีจ่ ะให้สำ� เร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึง
หากแรกๆ จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยล�ำบาก แต่พอได้เพียรจนเป็นนิสัยแล้ว ก็
จะกลับเป็นพลังอย่างส�ำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนให้ท�ำงานอย่างจริงจัง ด้วย
ใจร่าเริง...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๒

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : แสงแห่งพระบารมี
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่ง
ถวายอาลัย และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช ผูเ้ ป็นพ่อของแผ่นดิน ใน
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. สามารถรับชมรายการ
พิเศษ และร่วมพิธีพร้อมกันทั้งประเทศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ 9 MCOT
HD หมายเลข 30 สถานีวทิ ยุ อสมท เครือข่ายทัว่ ประเทศ และสือ่ ในเครือ
อสมท
ในวันนัน้ ทุกคนจะพร้อมใจถวายอาลัยและแสดงความจงรักภักดีตราบ
นิรันดร์ ให้แสงแห่งพระบารมีของพ่อส่องสว่างงดงามทั้งแผ่นดินสยาม
18
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ไฟปัญญา
เจริญ ช. ด�ำรง

1

คุณเจริญ ช. ด�ำรง ส่งจดหมายถึง คุณอัตถ์ และคุณเปลว สีเงิน”
ดังนี้ ขออภัยที่ผมรบกวนบ่อยหน่อยในช่วงเวลานี้ (ช่วงเวลาของการสนอง
พระเดชพระคุณของในหลวง ร. 9) จากการทีเ่ ห็นข่าวร�ำพันสรรเสริญพระ
เดชพระคุณมหาศาลของพระองค์อย่างทีจ่ ะหาพระมหากษัตริยอ์ งค์ใดเสมอ
เหมือนมิได้ในรอบ 100-200-1.000 ปีจากทั้งคนไทยและเทศ
ผมเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ไทย (สมัครเล่น) ได้เขียนประวัติของ
พระเจ้าตากสินไว้จำ� นวนหนึง่ มีความประทับใจเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
อยูเ่ ล่มหนึง่ ทีก่ ล่าวถึง ดวงพระจิต (พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
หรือญาณทิพย์ไขปัญหา หน้า 136-138 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระองค์
(ในหลวง) เสด็จฯ ไปวัดอรุณฯ ไปที่ วิหารน้อย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ
1 ไทยโพสต์. 20 กันยายน 2560. “คอลัมภ์ : ถูกทุกข้อ อัตถ์ อัตนัย” หน้า 5.
http://seniorclub.swu.ac.th
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บรรทมของพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จ ร. 9 ทรงถามหา “ตะเกียง
ของพระเจ้าตากสินซึง่ จุดมานานกว่า 200 ปีแล้ว และแสงสว่างของตะเกียง
ยังประทับพระราชหฤทัยพระองค์อยู่จนบัดนี้ ตะเกียงนั้นอยู่ที่ไหน? ...”
เมื่อ พ.ศ. 2553 พระองค์เสด็จฯ พร้อมด้วยข้าราชบริพารจาก โรง
พยาบาลศิริราช ถึงอุโบสถหลังเล็กของวัดอรุณฯ ทรงถามหาตะเกียงของ
พระเจ้าตากสิน ซึ่งทรงจุดมานานกว่า 200 ปีแล้ว แสงสว่างยังอยู่ในพระ
ราชหฤทัยของพระองค์ ยังอยู่ไหม? พระเณร ตอบไม่ได้ ...
นี่คือจุดเด่นที่ชาวไทยควรร�ำลึกเป็น จิตตานุสรณ์ เป็นคุณธรรมที่หา
ได้ยากของความเป็นมนุษย์ (คน) ของพระองค์ พระเณรตอบไม่ได้ นาย
ทวน สมรูปดี (คนดูแลพระวิหารหลังนัน้ ถูกตามตัวมา) อึกอักอยูค่ รูห่ นึง่ แล้ว
ก็โพล่งพูดตอบพระองค์ไปว่า “ตะเกียงนัน้ ก็คอื ไฟทีส่ มเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชจุดไว้ 200 ปีมาแล้ว ไม่เคยมอดเลย คือแสงสว่างที่จะท�ำให้บ้าน
เมืองพ้นจากความมืด คือไฟปัญญา ที่อยู่ในใจของพระองค์นั่นเอง”
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแย้มพระสรวลทีม่ มุ พระโอษฐ์ พร้อมกับเสียง
ปรบมือของข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ ...
คุณอัตถ์และคุณเปลวครับ ผมน�ำเรื่องนี้มาฝากก็เพราะอยากจะเห็น
ชาวไทยหันไปมองด้านพระจริยวัตรของสมเด็จ ร. 9 คือความรูส้ กึ ถึงบุญคุณ
และการตอบแทนคุณ (กตเวที) ของพระองค์ ซึง่ น่าทีจ่ ะเป็นแบบอย่างของ
คนไทย คนเชื้อสายไทย และคนที่มาอาศัยแผ่นดินไทย น่าจะต้องมีความ
“ตระหนัก” ไม่คดิ ท�ำต่อประเทศนีอ้ ย่าง นักการค้า ผูม้ าอาศัยเพือ่ แสวงหา
ประโยชน์เท่านั้น
โดยเฉพาะผู้คนที่มาอยู่เพื่อท�ำการค้า ขายแรงงาน เลี้ยงชีพอย่างที่
เราเคยรู้และเห็น นักการเมืองชั่วๆ ท�ำกับประเทศของเรา ทั้งเมื่อก่อนนั้น
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และสมัยนี้เท่านั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร. 9) ทรงได้รับ “ปลานิล” มาจากสมเด็จ
พระจักรพรรดิ อากิฮิโต มาเลี้ยง 30 ตัว เลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลือ 10 ตัว
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างทรงเลี้ยงพระราชโอรส - ธิดา ปลานิลเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึ้น ... แพร่ขยายไปทั่วประเทศ
ขณะนีค้ นไทยกินปลานิล ปลาทับทิม เป็นอาหารว่างกันเกลือ่ น ส่วน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ไม่เสวยปลานิล ปลาทับทิม เพราะ “กินมัน
ได้ยังไง เลี้ยงเหมือนลูก ...!!!”
นี่คือน�้ำพระราชหฤทัยของมหาอัครบุรุษโลก ที่คนไทย คนเชื้อสาย
ไทย ควรมีและต้องมีใช่ไหม
จากข้อความที่ส่งมารบกวนดังกล่าว ... คุณอัตถ์ ได้แสดงความเห็น
ไว้อย่าน่าฟังดังนี้
ได้ความรู้เยอะเลยครับ สิ่งที่ในหลวง ร. 9 พระราชทานแก่คน
ไทยนั้น นับกันไม่จบไม่สิ้นจริงๆ พระองค์ท่านทรงเป็นทั้งพระราชา เป็น
ครูบาอาจารย์ และเป็นพ่อแม่ของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้น คนไทยทั้งมวล
ต้องตระหนัก และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แค่ทุกคนท�ำตามพ่อสอน
ประเทศก็เจริญรุดหน้าไปไกลแล้ว ...
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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน

2

ในที่สุดวันที่คนไทยไม่อยากให้มาถึง ก�ำลังใกล้เข้ามา วันที่ 26
ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมือ่ ส�ำนักพระราชวังออกแถลงการณ์วา่ จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวาย
บังคมพระบรมศพในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ายเพื่อเตรียม
การพระราชพิธีถวายพระเพลิงนั้น ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างมุ่งสู่พระบรม
มหาราชวัง บรรยากาศของบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเป็นเสมือน
เหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 2559 ครั้งพระองค์ท่านเพิ่งสวรรคต ผู้คนเข้า
แถวยาวสุดลูกหูลูกตา และเมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศ แถวจะซ้อน
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หลายชั้นอีกด้วย ข้าพเจ้าคิดหนัก เพราะตั้งใจว่าจะเข้าไปถวายบังคม
พระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงอีกสักครั้ง ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายความอาลัย แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้ พบว่าจะต้อง
ใช้เวลานับตั้งแต่เริ่มเข้าแถวจนได้ถวายบังคมพระบรมศพประมาณ 8-10
ชัว่ โมง ข้าพเจ้าจึงพยายามหาทางทีจ่ ะใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีปญ
ั หา
ข้อเข่า
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขอกราบพระบรมศพเป็นครัง้ สุดท้าย ส่งผลให้ทกุ อย่าง
เป็นไปได้ ข้าพเจ้าคิดว่าการเข้าถวายบังคมแต่เช้าตรู่ น่าจะใช้เวลาน้อย
เนือ่ งจากจะมีจำ� นวนประชาชนทีเ่ ข้าแถวน้อยกว่าตอนสายๆ เพือ่ นคนหนึง่
สามารถจองห้องพักที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ได้ 2 ห้องทั้งๆ ที่โรงแรมถูก
จองเต็มอัตราจนถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพเลยทีเดียว ข้าพเจ้าและ
เพื่อนๆ รวม 5 คนจึงลากกระเป๋าใบน้อยเข้าโรงแรมในวันที่ 19 กันยายน
2560 เวลาประมาณ 18.00 น. และรีบเข้านอนราว 22.00 น.
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 02.00 น. พวกเราตื่นนอนโดยไม่มี
ความรูส้ กึ ง่วงนอนเลยแม้จะนอนน้อย ออกจากโรงแรมประมาณ 02.30 น.
ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เมื่อลงมาถึงห้องล๊อบบี้ของโรงแรม
ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่พบว่าผู้คนแต่งด�ำเดินขวักไขว่เต็มไปหมด และเมื่อ
ออกจากประตูโรงแรม ข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึง เริ่มเข้าใจว่า ท�ำไมต้อง
ตื่นตีสอง ทั้งๆที่ประตูพระบรมมหาราชวังจะเปิดตั้งเวลา 04.00 น. ผู้คน
จ�ำนวนมากมายมหาศาลเดินบนถนน ทั้งลูกเล็กเด็กแดง นักเรียน คนวัย
กลางคน คนสูงวัย คนเฒ่าคนชรา บ้างนัง่ บ้างนอนอยูบ่ นทางเท้า มีเสือ่ หรือ
ผ้าใบปูรองเพือ่ ป้องกันชุดด�ำทีส่ วยเป็นพิเศษส�ำหรับการเข้าถวายบังคมพระ
มหากษัตริยผ์ เู้ ป็นทีร่ กั ยิง่ ของพวกเขาจะเปือ้ น บ้างใช้พดั ช่วยบรรเทาความ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อบอ้าวของอากาศและไล่ยุง ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ เดินตามผู้คนที่มุ่งหน้า
ไปทิศเดียวกัน คือทิศทางที่จะไปสู่ท้ายขบวน เพื่อเข้าแถวรอเข้าพระบรม
มหาราชวัง พวกเราเดินไปเรื่อยๆ อย่างไม่เห็นวี่แววว่าจะถึงปลายแถว
ข้าพเจ้าเดินตามกลุม่ นักเรียนประถมศึกษาจากนครสวรรค์ทขี่ นึ้ รถมาตัง้ แต่
เทีย่ งคืนของคืนก่อน หลับมาในรถ นักเรียนอ้วนคนหนึง่ อยูช่ นั้ ประถมปีที่ 2
ท่าทางเพิ่งตื่นนอน เดินไปตามทาง พลางมีรุ่นพี่จูงมือน้องไว้ ไม่ปล่อยมือ
สอบถามได้ความว่าพี่ได้รับมอบหมายให้ดูแลน้อง จับมือกันเป็นคู่ๆ พวก
เราช่วยก�ำชับให้ดูแลกันดีๆ เพราะเกรงจะพลัดหลง น่าชื่นชมครูอาจารย์
ที่รับภาระพาลูกศิษย์ตัวน้อยๆ เข้ามาถวายบังคมพระบรมศพเป็นอย่างยิ่ง
ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์สูงค่าของนักเรียน อย่างน้อยพวกหนูๆ เหล่า
นั้นจะได้ส�ำนึกว่า พวกเขาเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 และได้มีโอกาสเข้าถวาย
บังคมพระองค์ท่านด้วย
พวกเราเดิ น ประมาณครึ่ ง ชั่ ว โมง ก็ พ บหางแถวอยู ่ บ ริ เ วณหน้ า
กระทรวงมหาดไทย จิตอาสาให้เรานั่งรอ อธิบายว่าควรนั่งเอาแรง เพราะ
จะต้องรออย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมงจึงจะเริม่ เดิน ธุรกิจอ�ำนวยความสะดวกเริม่
ปฏิบตั กิ าร มีคนขายผ้าใบปูนงั่ ขนาดนัง่ ได้ 2-3 คน ราคาผืนละ 20 กาแฟ
ร้อนแบบทรีอนิ วันแก้วละ 5 บาท ทุกอย่างถูกอย่างไม่นา่ เชือ่ จิตอาสาแจก
พัดและน�้ำเย็น ขณะนั้นท้องฟ้ายังมืดสนิท ผู้คนจับกลุ่มนั่งคุยกัน หรือเล่น
ไลน์ รอเวลาส�ำคัญ โดยมีทหารต�ำรวจ จิตอาสา คอยดูแลอ�ำนวยความ
สะดวก ตลอดจนจัดระเบียบประชาชนทีห่ ลัง่ ไหลมาต่อแถวอย่างไม่ขาดสาย
เวลาประมาณ 04.00 น. พวกเราได้รับสัญญาณให้เตรียมตัวออก
เดิน นับว่าทางการมีการวางแผนที่ดีมาก ทางที่ไปสู่พระบรมมหาราชวัง
ไปได้หลายทาง แรกทีเดียวข้าพเจ้าคิดว่าต้องคอยนานเพราะต้องมาต่อ
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แถวยาวมาก แต่การไม่เป็นดังที่คิด มีจุดตั้งต้นการตรวจตราหลายจุดก่อน
จะไปรวมตัวกันทีส่ นามหลวง เจ้าหน้าทีต่ รวจบัตรประชาชน ให้ประชาชน
ผ่านเครื่องสแกนตรวจวัตถุระเบิด และให้เดินตามเป็นขบวน แถวของเรา
ผ่านกระทรวงกลาโหม ผ่านรั้ววัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรม
มหาราชวัง ยามราตรีวัดพระแก้วและวังหลวงงามจับจิต ข้าพเจ้ากราบ
พร้อมร�ำพึงในใจด้วยความอิม่ เอิบใจระคนก�ำสรดว่า ก�ำลังจะได้เข้าไปถวาย
บังคมพระบรมศพอีกครัง้ และครัง้ นีจ้ ะเป็นครัง้ สุดท้ายแล้ว พวกเราเดินบ้าง
หยุดบ้าง เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปริมถนน ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งพัก ไม่มีที่หลบ
แดดหลบฝน โชคดีที่ยังเช้ามืดมากและฝนไม่ตก ไม่ร้อน เริ่มมีลมอ่อนๆ
พัดด้วยซ�ำ้ (ตอนบ่ายของวันนัน้ ฝนตกหนัก ข้าพเจ้านึกภาพแล้วให้สงสาร
ประชาชนผู้จงรักภักดีที่เข้าแถวเข้าวังหลวงยิ่งนัก) บางคนเริ่มถอดรองเท้า
แล้วเดินเท้าเปล่า แต่บางคนใส่รองเท้าแตะมาจากบ้าน และสามารถใส่ได้
ถึงในพระบรมมหาราชวังเลยทีเดียวโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด ผิดจาก
เมื่อครั้งที่เปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพในตอนต้น สันนิษฐานว่าผู้คน
เหล่านั้นไม่ได้มาเข้าถวายบังคมเป็นครั้งแรกเพราะมีข้อมูลเชิงลึก เมื่อถึง
บริเวณรอบสนามหลวง จึงเริม่ มีเต็นท์ มีรถสุขาของกทม. ประชาชนเข้าแถว
ข้างสนามหลวงที่วกไปเวียนมา 3 แถว กว่าพวกเราจะเข้าแถวตรง เรียง
หน้ากระดาน 4 คน มีเก้าอี้ให้นั่งเป็นระเบียบ ประมาณเวลา 06.00 น.
นับว่าเร็วมาก พวกเราได้เข้าถวายบังคม และออกจากพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาททีป่ ระดิษฐานพระบรมศพของพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
เวลาประมาณ 07.20 น.รวมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 ชั่วโมง
ภาพพระบรมโกศที่ปรากฏเบื้องหน้าข้าพเจ้าในพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท จะประทับในความทรงจ�ำของข้าพเจ้าชัว่ ชีวติ ข้าพเจ้าน้อมกราบ
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ถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้าย สมดังที่ตั้งใจไว้ ด้วยเวลาที่ได้รับอนุญาตเพียง
น้อยนิด ข้าพเจ้ามองไปยังพระบรมโกศอย่างไม่วางตา พร้อมอธิษฐาน
จิตส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
หาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้ารู้สึกใจหาย น�้ำตาซึม อดคิดไม่ได้ว่า อีกไม่นาน
พระองค์ท่านจะจากพวกเราไปจริงๆ แม้แต่พระบรมศพของพระองค์
ก็จะไม่ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งองค์นี้อีกแล้ว และที่ประทับใจไม่รู้ลืม
อีกประการคือบรรยากาศการเข้าถวายบังคมพระบรมศพครั้งนี้ ภาพที่
ประสบด้วยตนเอง ภาพของความจงรักความภักดีของปวงราษฎร์ทเี่ ดินทาง
มาจากทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทยหรือผูท้ ตี่ งั้ ใจมาจากต่างประเทศ แม้จะต้อง
นั่งรถเข็นมา ต้องจูงลูกจูงหลานมา พ่อแม่อุ้มลูกน้อยแนบอกมีย่ายายสับ
เปลีย่ นกันอุม้ เพราะระยะทางสูว่ งั หลวงยาวไกลนัก หนุม่ สาว นิสติ นักศึกษา
นักเรียน ทุกเพศทุกวัย ทุกคนมาด้วยความรู้สึกเดียวกันคือต้องการมา
กราบถวายบังคมลาผูเ้ ป็นทีร่ กั ของคนทัง้ แผ่นดินด้วยตนเอง เป็นความรูส้ กึ ที่
สื่อถึงกันได้และยากที่จะบรรยาย
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะอยู่ในความทรงจ�ำของ
ข้าพเจ้าตราบนิรันดร
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114 จุด “ถวายดอกไม้จันทน์” ในกรุงเทพ-ปริมณฑล
114 สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560
พระเมรุมาศจ�ำลอง 9 แห่ง
1. พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต
2. กองสลากเดิม เขตพระนคร
3. สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร
4. ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ เขตพระนคร
5. ลานคนเมือง เขตพระนคร
6. สนามกีฬาธูปเตมีย์ จ.ปทุมธานี
7. พุทธมณฑล จ.นครปฐม
8. ไบเทค บางนา เขตบางนา
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 42 ซุ้ม
1. สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร
2. ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย
3. โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
4. เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด
5. ลานเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
6. กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร
7. ลานหน้าสนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน
8. วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
9. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
http://seniorclub.swu.ac.th
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10. ลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เขตบางกะปิ
11. ลานหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง
12. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางมด เขตทุ่งครุ
13. สวนหลวง ร. 9 เขตประเวศ
14. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
15. ลานหน้าธนาคารกสิกรไทย ส�ำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ
16. ลานหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เขตคันนายาว
17. ช่องทางคู่ขนานขาออกบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขต
บางกอกน้อย
18. หน้าหอสมุดเมือง เขตพระนคร
19. วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เขตพระนคร
20. หน้าบริษัทเทเวศน์ประกันภัย เขตพระนคร
21. หน้าทางเข้าซอยวัดปรินายก เขตพระนคร
22. บริเวณส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร
23. แยก จ.ป.ร. เขตพระนคร
24. บริเวณแยกมัฆวาน เขตพระนคร
25. บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานหลานหลวง เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
26. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
27. บ้านมนังคศิลา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
28. สถานีรถไฟหัวล�ำโพง เขตปทุมวัน
29. เซ็นทรัลพาร์ค เซ็นทรัลพระราม 2 เขตบางขุนเทียน
30. สวนจตุจักร เขตจตุจักร
31. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
32. กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่
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33. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี
34. วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกน้อย
35. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
36. วัดบุรณะศิริมาตยาราม เขตพระนคร
37. วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร
38. วัดมหรรณพาราม เขตพระนคร
39. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต
40. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต
41. วัดเทวราชกุญชรราชวรวิหาร เขตดุสิต
42. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตดุสิต
วัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต (62 แห่ง)
1. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร
2. วัดตรีทศเทพวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร
3. วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร
4. วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร
5. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
6. วัดสุคันธาราม เขตดุสิต
7. วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต
8. วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต
9. วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต
10. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
11. วัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
12. วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
13. วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) เขตสัมพันธวงศ์
14. วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เขตสัมพันธวงศ์
15. วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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วัดภาณุรังษี เขตบางพลัด
วัดดวงแข เขตปทุมวัน
วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน
วัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
**ลานจอดรถหน้าสวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(บางชัน) เขตคันนายาว
วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง เขตจตุจักร
วัดราชโอรส เขตจอมทอง
วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง
วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน
วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย
วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่
วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ
วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน
วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม
วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค
วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ
วัดบางนาในพระอารามหลวง เขตบางนา
วัดบางบอน เขตบางบอน
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

วัดหัวล�ำโพงพระอารามหลวง เขตบางรัก
วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ
วัดไผ่ตัน เขตพญาไท
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง
วัดปากน�้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
วัดบ�ำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี
วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา
วัดดิสหงษาราม เขตราชเทวี
วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
วัดลานนาบุญ เขตลาดกระบัง
วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์ เขตลาดพร้าว
วัดบึงทองหลาง เขตวังทองหลาง
วัดธาตุทองพระอารามหลวง เขตวัฒนา
วัดยางพระอารามหลวง เขตสวนหลวง
วัดลาดบัวขาว(ราชโยธา) เขตสะพานสูง
วัดยานนาวา เขตสาทร
วัดอยู่ดีบ�ำรุงธรรม(ออเงิน) เขตสายไหม
วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม
วัดหนองจอก เขตหนองจอก
วัดหลักสี่พระอารามหลวง เขตหลักสี่
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง
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เพียงเห็นเชือกฉุดชักราชรถ
โศกก�ำสรดน�้ำตาหลั่งไปทั้งหล้า
แม้ท�ำได้ใจทุกดวงปวงประชา
อยากชักฉุดหยุดเวลาด้วยอาลัย
อภิชาติ ด�ำดี
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