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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5439 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก งานสารบรรณ ส่วนบริหารงานกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-2584007

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560

ขอน้อมเกล้าฯกล่าวอาลัยส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชสู่สวรรคาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
			 ในใจ ประชาราษฎร์		
พนา ธ คุ้มครอง				
พระองค์ ทรงประดิษฐ์			
แนวใหม่ พระองค์ชี้				
			 เรียนรู้ มิเต็มแก้ว		
ธ สอน ให้ปวงชน				
พอเพียง เปล่งเสียงสั้น			
รู้รัก สามัคคี						
			 เจ็ดสิบปี ที่ครองราชย์		
พระองค์ ดุจเทพไท้				
พระเนตร ธ กว้างไกล			
ร่มเย็น ทุกเขตคาม				
			 บัดนี้ มิมีแล้ว			
ร�่ำไห้ ทั้งแผ่นดิน					
สถิต ในใจราษฎร์				
น้อมเกล้า ส่งราชา				

ธ คือปราชญ์ และโพธิ์ทอง
ทรงปกป้อง ผองนที
รังสฤษฎ์ ทฤษฎี
ธรรมวิถี ทวีผล
พากเพียรแล้ว แคล้วทุกข์ทน
ฝึกกมล เป็นคนดี
ก้องสนั่น ปฐพี
กานต์วจี ที่รวมใจ
เพื่อปวงราษฎร์ ปราศเงื่อนไข
ชาตะใหม่ ในสยาม
เลื่องลือไกล ในพระนาม
คราท�ำตาม รามบดินทร์
พระองค์แก้ว ปรมินทร์
ก�ำสรวลสิ้น รินทั่วหล้า
แม้นิราศ ปราศกายา
คืนสู่ฟ้า เทวาลัย ...เทอญ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ พิศมัย จารุจิตติพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มศว ประจ�ำปีพุทธศักราช 2560
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน
พฤหัสบดีที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ยอดเงินร่วมท�ำบุญทั้งสิ้น
2,699,373 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
บาทถ้วน)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
มาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรม ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ 081-489-5501
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พลับพลึง คงชนะ ที่
ได้รับโล่ห์รางวัล “วัฒนคุณากร ปี 2560” ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ. ดร. สุทธิวรรณ พีระศักดิ์โสภณ ในการ
มอบกระดาษจ�ำนวน 20 รีม ทีเ่ หลือจากงานวิจยั ส่วนตัวให้แก่ชมรมฯ เพือ่
ผลิตจดหมายข่าว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คุณอุปถัมภ์ พรรณสังข์ ประธาน
สาขา 2 กลุ่มเขต 2 ของคณะกรรมการการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ได้มาพบคณะกรรมการฯ และกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
และได้รับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมฯ
ชมรมฯ ขอขอบคุณ รศ. ดร. อรลักษณา แพรัตกุล ที่ได้
บรรยายเรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ชมรมฯ จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ คณะกรรมการฯ 55 คน สมาชิกชมรมฯ 29
คน บุคลากรส�ำนักหอสมุดกลาง 5 คน และน้องใหม่วัยเกษียณ 18 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 107 คน ชมรมฯ ยินดี ต้อนรับน้องใหม่ทุกคน เข้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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ร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ขอขอบคุณ วิทยากร
อ.สง่า ดามาพงษ์ และคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดงานนี้ให้มี
บรรยากาศของความอบอุ่น สบายๆ เป็นกันเอง สนุกสนาน เช่นทุกปีที่
ผ่านมา
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐินวัดแดนสงบอาสภาราม
จ.นครราชสีมา เป็นเงิน 4,590 บาท
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
หอประชุมใหญ่ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ เป็น
เงิน 21,500 บาท (ชมรมฯ 5,000 บาท)
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี วัด
มงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) เพื่อช่วยการศึกษาสงเคราะห์เด็กด้อย
โอกาส เป็นเงิน 50,100 บาท (ชมรมฯ 2,800 บาท)
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ร่วมท�ำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560 ณ วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 44,600 บาท
วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ร่วมท�ำบุญร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดิน
หนองแสง) จ.จันทบุรี จ�ำนวน 9,000 บาท (ขมรมฯ 2,000 บาท)
ขออนุโมทนา สาธุ ในกุศลจิตที่ได้ที่ได้ท�ำบุญร่วมกัน
เมื่อวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560 ชมรมฯ จัดไปทอดกฐิน
พระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. นครศรีธรรมราช มี
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สมาชิกร่วมเดินทางไปร่วมบุญ 32 คน เดินทางด้วยรถตู้จ�ำนวน 4 คัน
วันแรก : รถออกจาก มศว 06.00 น โดยแยกออกเป็นสองเส้น
ทาง เพือ่ แวะรับสมาชิกทีถ่ นนสิรนิ ธรและถนนพระราม 2 นัดพบกันทีแ่ ถว
มหาชัย ออกเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ ท้องฟ้าใสสว่าง น�ำพวงมาลัย
ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้กราบที่แท่นด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบูรพกษัตริยแ์ ห่งสยาม 7 พระองค์ ชมรมฯ ได้รว่ ม
บ�ำรุงสถานที่ 500 บาท ออกจากอุทยานฯ แล้วแวะเข้าสวนสนปฏิพัทธ์
รับประทานอาหารว่าง ข้าวต้มมัดจากโพธาราม และวุ้นเย็นชื่นใจ เดิน
ทางไปรับประทานทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นซ้งทับสะแก (แม่ครัวมาชืน่ ชม
ให้ฟังว่า พวกเราเป็น สว (สวยทุกวัน) ที่มีชีวิตชีวามาก รถวิ่งยาวไปถึง
พุมเรียง เพื่อกระจายรายได้ซื้อผ้าไหม ของที่ระลึกตามความสนใจ ออก
เดินทางต่อไปยังสุราษฎ์ธานี รับประทานอาหารค�่ำที่ร้านลัคกี้ อิ่มอร่อย
สบายใจ แล้วเข้าที่พักโรงแรม Hop Inn
วันที่สอง : ดื่มกาแฟที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้ว ไปรับประทาน
อาหารเช้าแต่เตี้ยมร้านเจ็กบั๊ก ตามค�ำแนะน�ำของคนในพื้นที่ เนื่องจากมี
กรุป๊ ทัวร์เข้าสองกลุม่ จึงค่อนข้างโกลาหลกันพอสมควรในการสัง่ อาหารเพิม่
แต่ทุกอย่างก็ยุติลงด้วยความอิ่มโดยทั่วกัน ระยะทางจาก จ. สุราษฎ์ธานี
ไปยัง จ. นครศรีธรรมราช จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงยังเร็วเกินไป
ส�ำหรับอาหารกลางวัน เมื่อใกล้ถึงสิชล จึงใช้กูเกิ้ลเปิดหาว่าจะแวะเที่ยว
ทีไ่ หนก่อนดี พบว่ามีอทุ ยานแห่งชาติสขี่ ดี อยูใ่ นเส้นทางจึงแวะเข้าอุทยานฯ
เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่น มีน�้ำตกเล็กๆ ที่เหมาะกับการลงเล่น มีทางเดินที่
ชมธรรมชาติทเี่ ดินหามุมถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน ท�ำให้ใช้เวลามากกว่าที่
ก�ำหนดไปเล็กน้อย รับประทานอาหารกลางวันทีค่ รัวศรีนคร ทีไ่ ด้สงั่ อาหาร
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไว้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วเข้าโรงแรม Hop Inn นครศรีธรรมราช เปลี่ยน
เสื้อผ้าเพื่อไปร่วมฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มเวลา 15.30 น หลัง
จากฉลองผ้ากฐินพระราชทานแล้ว เป็นการแห่ผ้าพระบฏ บูชาองค์พระ
ธาตุ สมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมเข้าแถวช่วยกันจับผ้าทีม่ คี วามยาวประมาณ
180 เมตร เข้าไปในบริเวณวัด ต้องถอดรองเท้าวางไว้ข้างนอก ระยะทาง
ไม่ไกลมากแต่เมื่อเข้าไปในบริเวณฐานพระเจดีย์ทางแคบ อากาศร้อน แต่
ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจมากจึงสามารถน�ำผ้าพระบฏวางพาดบนราวรอบฐาน
พระเจดีย์ได้อย่างเรียบร้อย แล้วเดินกลับมารับประทานอาหารเย็นที่ศาลา
ที่มีอาหารมากมายเต็มโต๊ะ คุณหมุย มาให้การต้อนรับ เพราะคุ้นเคยกัน
ตอนไปเที่ยวชิมทุเรียนป่าละอู และช่วยจัดการจองร้านโรตีบังบ่าว เลี้ยง
โรตีนานาชนิด เพื่อฉลองวันเกิดเป่าเทียนโรตี ให้กับสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
ที่เกิดเดือนตุลาคม คือ รศ.มาลี บานชื่น และ คุณประสพสุข อินทศร
ร้องเพลง Happy Birthday กันชื่นมื่น แล้วจึงกลับที่พัก
วันที่สาม : วันนี้ต่ืนแต่เช้า แต่งตัวไปร่วมงานทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน รับประทานอาหารเช้าที่วัดเข้าไปนั่งคอยในพระอุโบสถ ลง
ไปเวียนโบสถ์บริวารกฐิน พิธีการเริ่มเวลา 10.30 น และเสร็จเมื่อเวลา
ประมาณ 11.15 น รับประทานอาหารกลางวันทีว่ ดั เสร็จแล้วออกเดินทาง
ตั้งใจจะไปพระต�ำหนักสมเด็จพระเทพฯ ที่คุณสัมพันธ์ ทองสมัคร สร้าง
ถวาย แต่การสือ่ สารทีไ่ ม่ชดั เจนกับน้องๆ ขับรถท�ำให้ไปที่ อ.ปากพนัง ต้อง
ขับรถกลับมาที่ อ.พรหมคีรี ท�ำให้ใช้เวลาไปมาก อย่างไรก็ดีได้กลับมาเข้า
ชมพระต�ำหนักเมืองนคร และออกเดินทางจาก จ. นครศรีธรรมราช ไป
ยังกุยบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ถึงโรงแรมกุยบุรีเกือบสี่ทุ่ม
ทานข้าวต้มรอบดึก แล้วแยกย้ายกันเข้าห้องพัก
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วันที่สี่ : เช้านี้นอนตื่นกันสบายๆ บางคนตื่นมาคอยดูพระอาทิตย์
แต่เช้า ถ่ายรูปออกมาสวยงามมาก รับประทานอาหารเช้าแล้วนั่งคุยกัน
จนได้เวลานัดหมาย 10.00 น ออกจากที่พัก แวะวัดกุยบุรี ไหว้พระ วัด
สวยงาม สะอาด ปลูกดอกดาวเรืองเป็นทุ่งสวยงาม รับประทานอาหาร
กลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชากังราว ชะอ�ำ และแวะดื่มน�้ำชา กาแฟ กัน
ที่ร้านนันทวัน เนื่องจากสืบทราบมาภายหลังว่า วันที่ 21 ตุลาคม เป็น
วันเกิดพี่ต๊ะ สมาชิกท่องเที่ยวที่แน่นเหนียวของพวกเรา จึงฉลอง Happy
Birthday กันอีกรอบ ได้เวลาพอสมควรแล้ว ขึ้นรถกลับเข้ากรุงเทพฯ ถึง
มศว เวลาประมาณ 18.00 น.
การเดินทางไปร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครัง้ นีน้ บั เป็นการไป
ท�ำบุญร่วมกันที่มีความสุข สนุกสนานของคณะเดินทาง ชมรมฯ ขอบคุณ
อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ผู้ประสานงานให้ชมรมฯ กับมหาวิทยาลัย คุณหมอ
วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ดูแลเรื่องอาหารให้ชมรมฯ ด้วยความตั้งใจทุกมื้อ
ผศ.เกษร เจริญรักษ์ทที่ ำ� น�ำ้ วุน้ ไปให้ และท�ำบัญชีคา่ ใช้จา่ ยการเดินทาง คุณ
ลักขณา แซ่ลู้ ที่ช่วยประสานงานร้านอาหารครัวนครที่ทุกคนชื่นชม แถม
มีอาหารว่าง บ่ะจ่าง เมืองนครฯที่อร่อยมากให้กลับมาทานระหว่างทาง
คุณหมุย ที่พาไปเลี้ยงโรตีบังบ่าว น�ำขนมทองม้วน ขนมตาล มาฝาก
ให้พวกเรารับประทานอร่อยทุกอย่างค่ะ รศ.สนอง โลหิตวิเศษ ที่เป็น
ช่างภาพ คอยเก็บภาพสวยๆ ให้ทุกคน คุณประสพสุข อินทศร ที่ใช้กูเกิ้ล
ค้นที่เที่ยว และอาหารกลางวันอย่างจริงจัง และสมาชิกที่ร่วมเดินทาง
ทุกคนที่ท�ำให้เรามีความสุขร่วมกัน
ชมรมฯ ก� ำ หนดจั ด งานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต แด่ ค ณาจารย์ อ าวุ โ ส
ข้าราชการ ที่มีอายุครบ 84 ปี ในปี2560 จ�ำนวน 22 คน ใน
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น.
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องแปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา บัวศรี
2. รองศาสตราจารย์ชวี เกาชวัต
3. รองศาสตราจารย์ปราณี วานิชเจริญธรรม
4. รองศาสตราจารย์ประสงค์ รายณสุข
5. รองศาสตราจารย์ประสงค์ เอมรัฐ
6. รองศาสตราจารย์โมรี ชื่นส�ำราญ
7. รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร
8. รองศาสตราจารย์สุเทพ บรรลือสินธุ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี มุขธระโกษา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ก้านสังวร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์ รัตนวรางค์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัตน์ นวลแสง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี โทณานนท์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชญ์ ทับเที่ยง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน คลังช�ำนาญ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมา วรยิ่งยง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ จ�ำปาทอง
19. อาจารย์ดวงกมล ขาวละเอียด
20. อาจารย์สมหมาย ขจรทรัพย์
21. อาจารย์สงวน มีระหงษ์
22. อาจารย์สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
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ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพนิ ทองธานีอา่ นค�ำประพันธ์แด่ อาจารย์อาวุโส
10.00 - 10.15 น. การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ
10.15 - 10.30 น มอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่อาจารย์อาวุโส
10.40 - 11.00 น. ผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวขอบคุณ
11.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและ สันทนาการ
ขอเรียนเชิญสมาชิกและผูค้ นุ้ เคยกับคณาจารย์อาวุโสทีม่ อี ายุครบ 84
ปี เข้าร่วมงาน ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท (ยกเว้นคณาจารย์ 22
ท่าน)
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สะเพียรชัย ในการ
สูญเสีย ศ. ดร. พจน์ สะเพียรชัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และจะ
บรรจุไว้ 100 วัน
ชมรมฯขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ภาคบงกช ในการสูญเสีย
ผศ ฉันทนา ภาคบงกช และได้ฌาปนกิจกิจ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ เมรุวัดศรีสุทธาวาส
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ก�ำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ
รศ. วลัย อินทรัมพรรย์ ณ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ เวลา 16.00 น
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ			
2. อ. พัธนี โชติกเสถียร						
3. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์					
4. ผศ. ดร. วชิรญา บัวศรี						
5. ว่าที่ ร้อยตรี อ. ดร. มนัส บุญประกอบ			
6. คุณระยอง ตันสกุล							
7. คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร					
8. รศ. วีนัส ปัทมภาสพงษ์						
9. ผศ. สมรรถชัย น้อยศิริ						
10. อ. รังสี เกษมสุข							
11. อ. พิมพวรรณ ณ พัทลุง						
12. อ. สาโรช เมาลานนท์						
13. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส						
14. ผศ. ดร. จินดา แต้มบรรจง				
15. ผศ. นลินี โพธิทัต							
16. รศ. ดร. ประสงค์ รายณสุข				
17. รศ. มาลี บานชื่น							
18. ผศ. สุพีร์ ลิ่มไทย							
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1 อ. นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
2. อ. สาโรช เมาลานนท์
3. อ. บุณฑริกา วิศวสมภพ
4. อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์
5. อ. สมบุญ ปิยะสันธ์ชาติ
6. อ. สุพัตรา พรหมเรนทร์
7. ผศ. รังสี เกษมสุข
8. ผศ. พินิจ เทพสาธร
9. คุณสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต
10. คุณรินนา วุฒิกูล
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน  
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

1. ผศ. ดร. ศีลา จายนียโยธิน			
3. รศ. ดร. สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ		
5. อ. จรัญ สงวนสัจพงษ์ 			
7. รศ. วรรณี ชาลี 					
9. ผศ. อารยา นันทจิต 				
11. เภสัชกรหญิงสุวณี กาญจนลักษณ
13. คุณสาทร สงขกุล					
15. ผศ. ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์			
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี			
19. รศ. สุมาลี เหลืองสกุล			
21. ผศ. จารุวรรณ ไวยเจตน์			
23. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์			
25. คุณรัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ			
27. อ. บังอร ทิพยสูตร					
29. ผศ. วิพุธ โสภวงศ์				
31. ผศ. กัลยาณี กาญจนดุล			
33. คุณสมใจนึก วรรณพิณ			
35. รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์		
37. ผศ. จรินทร์ ประสงค์สม			
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ประพันธ์

2. ผศ. ฉวีวรรณ ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์ นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
10. ผศ. บังอร เสตนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์ แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ ธรรมา
22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ มิลินทสูต
26. คุณรัตนา พุกพูน
28. คุณเทียนทอง ชินะผา
30. อ. เมตต์ แย้มวงษ์
32. ผศ. ปราโมทย์ ฉลูกัลป์
34. ผศ. ดร. วีระ สุภากิจ
36. ผศ. อัมพร เมฆานันท์
38. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

รศ. สุนทร จันทร์ตรี				
ผศ. ผุสดี ศรีเขียว				
คุณสัณหกช สัมมาชีพ			
ผศ. จงรักษ์ พงษ์โสภณ			
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ			
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร			
อ. เกื้อกูล ไสยสมบัติ				
ผศ. จินดา เภาพิจิตร				
อ. ดร. นิยดา จิตต์จรัส			
อ. พัธนี โชติกเสถียร				
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 		
คุณพิมศรี เปานิล 				
อ. อรรณพ โพธิสุข				
คุณวินันท์นุช พิชญวรเศรษฐ์

71. คุณลักขณนาจ มารควัฒน์		
73. อ. สุพัตรา พรหมเรนทร์

http://seniorclub.swu.ac.th

40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.

ผศ. บุญศรี ไพรัตน์
คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
คุณสมพงษ์ สุขีเกต
คุณยุพิน องคานนท์
ผศ. อนงค์ สินธุประมา
ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน
คุณอาภา มหาผล
อ. รัฐ สาเรือง
รศ. ศรีภูมิ อัครมาส
อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส
อ. วัฒนา ศรีสมบัติ
คุณสุธิดา สุอังคะวาทิน
อ.สมเกียรติ สายวงศ์

70. คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
72. ผศ. รังสี เกษมสุข
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ข้าพเจ้า
ใคร่จะได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลได้ชักชวนให้
แต่ละคนปฏิบตั ิ คงจะได้ตระหนักอยูแ่ ล้วทัว่ กันว่า การใช้จา่ ยโดยประหยัด
นัน้ จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พนู สุขของผูป้ ระหยัดเองและครอบครัว
ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผล
ดีไม่เฉพาะผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย...”
กระแสพระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๒
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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560

บอกเล่าเก้าสิบ : พระมหากษัตริย์ของแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์รูปงามที่สุด		
พูดได้หลายภาษา				
แต่งกายดีที่สุด					
มีอารมณ์ขัน						
รักเดียวใจเดียว				
รักภาษาไทย					
รักชาติที่สุด						
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สุด
เป็นผู้มีศีลมั่นคง				
http://seniorclub.swu.ac.th

เป็นนักเรียนนอก
เป็นสุภาพบุรุษ
กิริยามารยาทดีเยี่ยม
โรแมนติคมาก
รักการศึกษา
รักสัตว์
รักประชาชนที่สุด
บ�ำเพ็ญทานยิ่งกว่าผู้ใดทั้งสิ้น
มีสมาธิในการท�ำงานอย่างยิ่ง
15
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รู้ธรรมลึกซึ้งที่สุด				 มีความเมตตาที่สุด
มีความกรุณาที่สุด				 มีความเสียสละที่สุด
มีความเพียรที่สุด				 มีความอดทนที่สุด
มีความกตัญญูที่สุด			 มีสตปัญญาลึกซึ้งที่สุด
มีความรู้มากที่สุด				 ฉลาดที่สุด
เป็นนักปราชญ์					 เป็นครู
เป็นศิลปิน						 เป็นจิตรกร
เป็นนักเขียน					 เป็นนักแปล
เป็นนักประดิษฐ์				 เป็นนักพัฒนา
เป็นนักส�ำรวจ					 เป็นนักเดินทาง
เป็นนักกีฬา						 เก่งวิทยาศาสตร์
เก่งวิศวะ							 เก่งเทคโนโลยี่
เก่งสื่อสาร						 เก่งอักษรศาสตร์
เก่งเศรษฐศาสตร์				 เก่งภูมิศาสตร์
เก่งกฎหมาย					 เก่งการทหาร
เก่งเกษตร						 เก่งเรื่องป่า
เก่งเรื่องดินที่สุด				 เก่งเรื่องน�้ำที่สุด
เก่งเรื่องฝนที่สุด				 เก่งถ่ายรูปที่สุด
เก่งดนตรีที่สุด			 ท�ำประโยชน์ให้ประเทศไทยมากที่สุด
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สดุดีพ่อของแผ่นดินร�ำลึกถึงในหลวงภูมิพล รัชกาลที่ 9
					 ธ อุทิศ พระชนม์ให้ ไทยทั้งผอง
			 ได้ปรองดอง สวัสดิ์สุข ทุกแห่งหน
			 พระคุ้มเกล้า เราไว้ ไม่อับจน
			 อุ่นกมล ทรงเป็น เช่นหลักชัย
			 ที่ใดเดือด เหือดร้อน ทรงผ่อนช่วย
			 ร่มเย็นด้วย บารมี ที่ยิ่งใหญ่
			 เสด็จทั่ว ทิวเขา ล�ำเนาไพร
			 กันดารไกล ทุกเขต ธ เมตตา
http://seniorclub.swu.ac.th
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					 ทรงเป็นเจ้า แห่งช่าง สร้างสรรค์ศิลป์
			 บรรเจิดจินตนาการ งานล�้ำค่า
			 ทรงมากมี ศรีศักดิ์ นักกีฬา
			 น�ำประชามีน�้ำใจ ภัยกัน
			 ทรงเป็นคีตกวี ศรีสง่า
			 กล่อมโลกหล้า เปรียบประเลง เพลงสวรรค์
			 วิศวกร สร้างชาติ องอาจครัน
			 พาไทยนั้น พัฒนา ก้าวหน้าไป
					 ทรงเป็นครู ผู้รักศิษย์ ประสิทธิประสาท
			 ให้ทวยราษฎร์ รู้ทาง สว่างไสว
			 ศาสนูปถัมภก ยกจิตใจ
			 พ้นทุกภัย ด้วยความดี ที่มั่นคง
			 ทรงเป็นยอด กสิกร สอนสั่งพร้อม
			 สิ่งแวดล้อม รักษา ค่าสูงส่ง
			 ทรงเป็นปราชญ์ เศรษฐกิจ ลิขิตลง
			 ไทยยืนยง หยัดอยู่ รู้พอเพียง
					 ทรงเป็นธรรมิกราช เหมือนวาดหวัง
			 เพราะทรงฟัง ประชารับ สรรพเสียง
			 ทรงเป็นจอมทัพไทย ผู้ไกรเกรียง
			 เป็นอย่างเยี่ยง บุรุษเลิศ เทิดธรณิน
			 ช่วยประเทศ ชาติไว้ ไม่สูญสิ้น
			 ธ ทรงเป็น ความหวัง พลังแผ่นดิน
			 รวมชีวิน รวมแรงใจ ไทยทุกคน
18
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กาพย์ยานี 11
			 หนึ่งเอยหนึ่งในหล้า			
		 สิบเอยสิบชาติชนม์				
			 ร้อยเอยร้อยดวงจินต์			
		 พันเอยพันทรมาน				
			 หมื่นเอยหมื่นค�ำครวญ			
		 แสนเอยแสนจาบัลย์				
			 เจ็ดสิบล้านไทยร้อง			
		 สูญเสียพระภูมี					
			 กราบซบกับภพพื้น			
		 อื้ออึงถึงเมืองแมน				
			 หัวใจไทยทั้งชาติ				
		 ท�ำดีถวายพระองค์				
http://seniorclub.swu.ac.th

พระมิ่งฟ้าภูมิพล
จนใจหามาเทียมทาน
จะขาดสิ้นสุดร้าวราน
ปานหมกไหม้ในโลกันตร์
คร�่ำโหยหวนสู่สวรรค์
รันทดเศร้าเหงาฤดี
น�้ำตานองท่วมธรณี
ชีวีพร้อมยอมตายแทน
เสียงสะอื้นระงมแดน
แผ่นดินดุจลั่นทรุดลง
สนองพระราชประสงค์
รักมั่นคงนิรันดร์
19

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2560

โคลงสี่สุภาพ (กระทู้)
			 อาวรณ์ ข่มเทวษค้อม			
		 ส่งเสด็จ พระภูมี				
		 ด้วยรัก หล่อหลอมฤดี			
		 สมัครสมาน ทั่วหล้า			
			 ถวายชีพ ตามต่อไท้			
		 เพื่อ ชาติพร้อมปฏิญาณ			
		 แผ่นดิน พระบริบาล			
		 เพื่อพระเกียรติยศ ก้อง 			

อัญชลี
สู่ฟ้า
ดุจหนึ่ง เดียวเนอ
ถิ่นเหย้าเหล่าสยาม
ปณิธาน
ปกป้อง
เจ็ดทศ-วรรษเอย
ยิ่งฟ้ายืนยง

ธ สถิตในใจนิจนิรันทร์
ประพันธ์โดย ก้องภพ รื่นศิริ
ผู้ชนะการประกวดบทกวีภูมิพลมหาราช รางวัลที่ 1
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเซีย
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ทิพยอ�ำนาจในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาจไม่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป แต่เป็นความจริงซึ่งบังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อ
พสกนิกรทั้งหลายจะได้รู้จะได้ทราบว่า พระประมุขของเรานั้น ใช่ว่าจะ
เรืองพระบรมเดชานุภาพ เฉพาะแต่ทางโลกก็หาไม่ แต่ในทางธรรมก็ทรง
บรรลุภูมิธรรมอันสูงยิ่ง
สมแล้วที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เป็นหลักชัยที่ค�้ำชูท�ำนุ
บ�ำรุงพระธรรมค�ำสอนของ พระผู้มีพระภาคเจ้า ในพระราชอาณาจักร
ตลอดระยะเวลาอันช้านาน
เมื่อแรกเริ่มครองราชย์ ก็ทรงประกาศเป็นพระปฐมบรมราชโองการ
อันยังก้องกังวานทั่วผืนฟ้าแผ่นดิน สิ้นถึงทุกวันนี้ว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
นับเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ หมดจด
งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด พระราชกรณียกิจมากหลาย กว่า
ครึง่ ศตวรรษล้วนเป็นบทพิสจู น์อนั ปราศจากความสงสัยใดๆ ว่าทรงตัง้ อยูใ่ น
ธรรม ทรงเคารพธรรม ทรงถือธรรมเป็นใหญ่ ทรงประพฤติปฏิบัติธรรม
และธรรมทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม
ทรงละ ทรงวาง ความสุขสบายส่วนพระองค์เป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานกว่าค่อนศตวรรษ เพื่อประโยชน์และความสุขของพสกนิกร
สมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังมีชีวิตอยู่ได้
กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น ทรงตรากตร�ำพระราชกรณียกิจเพื่อ
พสกนิกรของพระองค์อย่างหนักหนาสาหัส ถึงขนาดอาบพระเสโทต่างน�้ำ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพราะเหตุที่ทรงประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่าง เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเช่นนี้ ได้เปิดหนทาง
อันกว้างใหญ่ ให้ทรงค้นและพบพระเถรานุเถระที่ทรงภูมิธรรมขั้นสูง ได้
ศึกษาและรับแนวทางปฏิบัติอันถูกต้อง ในการถึงซึ่งวิชชาในพระพุทธ
ศาสนา กระแสพระราชด�ำรัสหลายครั้ง หลายหนที่ทรงรับสั่งกับพระมหา
เถระที่ทรงธรรม ทรงวินัย ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า
ภูมิธรรมในพระองค์นั้นได้บรรลุมรรคผลที่สูงมาก ทรงแจ่มแจ้ง
ทั้งในทางปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธอย่างยากที่พุทธศาสนิกชนคนใดจะ
ก้าวไปถึง
มีผู้กล่าวว่า ภูมิธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา
นัน้ มิได้ยอ่ หย่อนไปกว่า พระเจ้าพิมพิสารในครัง้ พุทธกาล และมิได้นอ้ ยไป
กว่าพระเจ้าอโศกมหาราชในยุคหลังพุทธกาล 300 ปี นั้นเลย กล่าวได้ว่า
พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นก็ไม่เคยแสดงทิพยอ�ำนาจในพระองค์
ให้ปรากฏเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยเรา
นี้เลยแม้แต่สักครั้งเดียว
เพื่อความรับรู้ในหมู่พสกนิกร ซึ่งมีความจงรักภักดี เห็นสมควรน�ำ
กรณีอันมีผู้รู้เห็นยืนยัน และแสดงถึงภูมิธรรมอันสูงยิ่ง ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาแสดงดังนี้
เรื่องที่ 1 พลตรี อมรรัตน์ จินตกานนท์ อดีตนายทหารประสาน
งานของราชส�ำนัก ซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้วเคยเล่าว่า สมัยหนึ่งเมื่อครั้งยัง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ได้รับพระราชกระแสให้ไปนิมนต์พระมหาเถระ
ฝ่ายอรัญวาสีองค์สำ� คัญของภาคอีสาน เพือ่ มาร่วมงานราชพิธสี ว่ นพระองค์
ที่พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
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พลตรี อมรรัตน์ จินตกานนท์ ได้ติดต่อไปทางจังหวัด ประสานงาน
ไปทางอ�ำเภอ ต�ำบล และต้องให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัด แต่ปรากฏว่า
พระมหาเถระรูปนั้นได้ออกธุดงค์ไปแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ จึงน�ำความ
มากราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
ทรงรับสัง่ ว่า ให้ไปเรียนพระศาสนโสภณให้ชว่ ยนิมนต์ให้ พระศาสน
โสภณทีว่ า่ นีก้ ็ คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ปจั จุบนั
ดังนั้นพลตรีอมรรัตน์ จินตกานนท์ จึงน�ำความไปเรียนให้พระศาสนโสภณ
ทราบ ขณะนัน้ เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเศษ พระศาสนโสภณได้แจ้งว่าให้
มาฟังผลในเวลา 16 นาฬิกา แล้วเดินขึ้นไปบนกุฏิชั้นบน พลตรีอมรรัตน์
จินตกานนท์ ได้รอคอยจนถึงเวลา 16 นาฬิกา ก็ได้รับค�ำบอกกล่าวจาก
พระศาสนโสภณว่า ได้นิมนต์ตามพระราชประสงค์แล้ว ให้เอารถไปรับที่
จุดนัดพบในเวลาที่นัดหมาย
พลตรีอมรรัตน์ จินตกานนท์ เดิมส�ำคัญว่า พระศาสนโสภณมีขา่ ยงาน
ติดต่อพิเศษของคณะสงฆ์ แต่ก็รู้สึกแปลกใจ จึงสอบถามพระเลขานุการ
ว่าการติดต่อได้ใช้วิธีใด ก็ได้รับค�ำบอกว่าเป็นการติดต่อทางโทรจิต
ผู้ที่รู้ว่าผู้อื่นมีภูมิธรรมในระดับที่สามารถใช้ทิพยอ�ำนาจได้เช่นนี้ ก็
ย่อมมีภูมิธรรมที่ห่างกันไม่มากนัก เพราะคนธรรมดาไหนเลยจะล่วงรู้ได้
เรื่องที่ 2 ช่วง 3-4 ปี ก่อนที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสจะมรณภาพ
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้ลงข่าวว่าท่านเจ้าคุณป่วยหนัก รัฐบาลไทยไม่
เหลียวแลเอาใจใส่ หนังสือพิมพ์ไทยได้น�ำความมาลงตีพิมพ์ เป็นเหตุให้
คนไทยได้รับรู้ และความทราบถึงเบื้องพระยุคลบาท
ครัง้ นัน้ ท่านเจ้าคุณพุทธทาสป่วยหนัก ด้วยโรคน�ำ้ ท่วมปอด เส้นเลือด
หัวใจตีบ มีอาการหัวใจวาย และความดันโลหิตสูง ร่วม 300 หากเป็นคน
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ทั่วไปก็เห็นได้ว่าเข้าขั้นโคม่า มีความตายเป็นเบื้องหน้าเป็นแน่แท้
ในครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับ ลงข่าวตรงกันว่า พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงคณะหนึง่ เดินทางไปรักษา
ท่านเจ้าคุณพุทธทาส ที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี และให้น�ำความไปถวายท่าน
เจ้าคุณด้วยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออาราธนาว่าท่านเจ้าคุณ
อย่าเพิ่งดับขันธ์ ขอให้อยู่ช่วยจรรโลงพระศาสนาต่อไป”
แล้วหนังสือพิมพ์ก็เสนอข่าวต่อไปว่า เมื่อคณะแพทย์ไปถึงและท่าน
เจ้าคุณได้รับทราบ ว่ามีกระแสรับสั่งมาถวาย ก็ได้พยายามลุกนั่งสมาธิบน
เตียงพยาบาล เมือ่ ได้ทราบค�ำอาราธนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
แล้ว ท่านเจ้าคุณนิ่งอึ้งอยู่พักใหญ่ แล้วกล่าวว่า “อาตมารับอาราธนา แต่
จะอยู่ไปเท่าที่สังขารจะทนไหวเท่านั้น”
ในชั่วคืนวันนั้น เหตุการณ์มหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น เพราะอาการหัวใจ
วาย และเส้นเลือดหัวใจตีบได้ทุเลาลง น�้ำท่วมปอดได้ลดลง ความดันได้
ลดลงเกือบปกติ พระซึ่งใกล้ชิดท่านเจ้าคุณได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากรับ
อาราธนาแล้ว ท่านเจ้าคุณได้ปฏิบัติสมาธิและอยู่ในอาณาปานสติวิหาร
ตลอดทั้งคืน
ความนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ เพราะมีข่าวต่อมาว่า หนังสือพิมพ์ต่าง
ประเทศฉบับหนึ่ง ได้ลงข่าวในเชิงตั้งข้อสงสัยนี้ว่า พระสงฆ์ไทยนี้แปลก
ที่สามารถผัดผ่อนความตายได้
แต่คนไทยจ�ำนวนหนึง่ มิได้สงสัย เพราะมีความในมหาปรินพิ พานสูตร
แสดงไว้อย่างชัดเจน
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“ทรงด�ำเนิน”
พ่อเคยเดิน กลางแดด ที่แผดเผา
ร้อนกว่าเรา ไม่เคยท้อ พ่อเดินไหว
พ่อเดินไป ทุกถิ่น แผ่นดินไทย
ท�ำด้วยใจ รัก พสก ปกเขตคาม
มาวันนี้ ที่แสนร้อน พ่อผ่อนพัก
เห็นลูกรัก ราชกุมารี ศรีสยาม
เดินกลางแดด แผดเผา เรารู้ความ
ท่านเดินตาม รอยพระบาท ราชบิดา
อ.อุดม สุขทอง ผู้ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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สุดยอดคนรวย “น�้ำใจ”
แฟนพันธ์ุแท้ของวอลเลย์บอลชาวไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อ “จูถิง”
นักวอลเลย์หญิงมือหนึง่ ของจีน ผูซ้ งึ่ เคยท�ำให้ทมี วอลเลย์สาวไทยก�ำสรวล
มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ปัจจุบันเธอมีอายุเพียง 23 ปี ด้วยส่วนสูง
ถึง 198 ซม. ประกอบกับความสามารถในเชิงตบที่หาตัวจับยาก เธอถูก
ยกย่องให้เป็นนักวอลเลย์สาวทรงคุณค่าที่สุดระดับ 1 ใน 3 ของโลกเลยที
เดียว
ความสามารถในเชิงวอลเลย์บอลย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั อยูแ่ ล้ว ลอง
มาดูความสามารถด้านการหาและการใช้จา่ ยเงินทองของสาวน้อยผูน้ ี้ เชือ่
หรือไม่ เธอสามารถหาเงินได้ร่วม 20 ล้านหยวน หรือ 100 ล้านบาท
ไทยภายในเวลาหนึ่งปี และก็สามารถ”ละเลง”ให้มันหายวับไปกับตาชั่ว
ระยะเวลาเพียง 6เดือน
เธอได้เงินรางวัลจากรัฐบาลจีนในฐานะแชมป์โอลิมปิค 2016 เป็น
เงิน 1 ล้านบาท
รายได้จากการออกสื่อและโฆษณาสินค้า 8 ล้านบาท
รายได้จากการเป็นนักวอลเลย์อาชีพที่ตุรกี 55 ล้านบาท
รายได้จากงานโฆษณาและงานออกสื่อหลังกลับสู่ประเทศจีน 40
ล้านบาท
รวมรายได้ในปี 2016 อันถือว่าเป็นปีทองของเธอ ก็ร่วม 100 ล้าน
บาท
จูถิงเป็นเด็กบ้านนอกจากมณฑลเหอหนาน น่าจะเป็นเด็กที่รู้จัก
ประหยัดมัธยัสถ์ แต่ไฉนเธอสามารถ “ละเลง” เงิน 100 ล้านให้หาย
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เกือบหมดภายในระยะเวลาแค่ 6 เดือน
มาดูการใช้จ่ายเงินของจูถิง
เธอเป็นเด็กกตัญญู ยากจนมาแต่ก�ำเนิด สิ่งแรกที่เธอท�ำก็คือ ซื้อ
บ้านให้พ่อแม่ในถิ่นบ้านเกิดเป็นเงิน 3 ล้านบาท เพื่อความเจริญของ
หมู่บ้าน เธอบริจาคเงินสร้างถนนนระยะทาง 20 กม. เป็นเงิน 45 ล้าน
บาท
บริจาคเงินสร้างบ้านพักคนชรา เป็นเงิน 6 ล้านบาท
บริจาคเงินสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นโรงเรียนประถม
ส�ำหรับเด็กยากจน อีกแห่งเป็นโรงเรียนการกีฬาเน้นสอนวอลเลย์บอลโดย
เฉพาะ เพื่อสร้างนักวอลเลย์รุ่นต่อไป
เงินที่ใช้จ่ายส�ำหรับสองโรงเรียนนี้รวมเป็นเงินร่วม 20 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จะขอน�ำชื่อ “จูถิง” ไปใช้เป็นชื่อโรงเรียนหรือบ้านพักคน
ชรา เธอปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องไตร่ตรอง
“ใช้ชื่อฉันท�ำไม ใช้ชื่อของทางการก็แล้วกัน”
วิธีการ”ละเลง”เงินของจูถิง สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่
รับรู้ และถูกคารวะด้วยใจจริง
เงินที่จูถิงหาได้ด้วยความสามารถอันมาจากหยาดเหงื่อและแรงงาน
ของเธอ เธอไม่ได้น�ำไปซื้อคฤหาสน์หรูหราเพียงเพื่อไว้เสพสุขส่วนตัว ไม่
ได้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเสริมบารมี ไม่ได้ซื้อซุปเปอร์คาร์เพื่อเพิ่มรัศมี
ให้ตนเอง แต่เธอเลือกที่จะมอบเงินให้แผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ของเธอ เพื่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องร่วมธรณี เพื่อ
ความก้าวหน้าของประเทศชาติ อยากถามว่าจะมีสกั กีค่ นทีท่ ำ� ได้อย่างเธอ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ในสังคมที่บูชาเงินทองเป็นพระเจ้าอย่างทุกวันนี้ แม้จะมีมหาเศรษฐีที่
ร�่ำรวยระดับประเทศอันมีเงินทองมากมายกว่าเธอเยอะ แต่ต้องยอมรับ
ว่าเธอคือ “ผู้ที่ร�่ำรวยที่สุด”......... แน่นอน เราคงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขของ
เงินทอง แต่เราเทียบกันที่ “น�้ำใจ”
ขอคารวะด้วยความจริงใจ........ “จูถิง” สุดยอดคนรวย “น�้ำใจ”

จูถิง
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Death Cleaning

Death Cleaning เป็นความคิดที่น่าสนใจมาก เพราะในความเป็น
จริง ไม่มีใครรู้ว่าเรามีทรัพย์สินและข้าวของอะไรบ้าง มีเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน
บ้าง มากเท่ากับตัวเราเอง ถ้าไม่เตรียมตัวลดของลงให้เหลือน้อยที่สุด คน
ข้างหลังก็จะมีความยุง่ ยากในการจัดการ บางอย่างอาจจะหายไปตลอดกาล
หลังเราตาย ดังนั้นเป็นความคิดที่ดีมากที่เราจะเริ่มการท�ำความสะอาด
จัดการ และจัดระบบข้าวของของเราให้เรียบร้อย เป็นการท�ำ 5 ส ของ
ชีวิตให้เป็นระเบียบตั้งแต่ยังไม่ตายค่ะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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Death Cleaning แนวคิดจากสวีเดน ว่าด้วยการจัดการสิ่งของต่างๆ
ในชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดก่อนตาย
หนังสือเล่มนี้น่าอ่านจัง เสื้อตัวนี้สวยจัง แบรนด์นี้ออกคอลเล็กชั่น
ใหม่อีกแล้ว เราอยู่ในยุค Fast Fashion ที่มีข้าวของล่อตาล่อใจออกใหม่
ให้ซื้อให้สะสมตลอดเวลา กว่าจะรู้ตัวข้าวของก็กองเต็มบ้าน ค�ำถามคือถ้า
วันหนึ่งเราไม่อยู่แล้ว ข้าวของเหล่านั้น ใครจะต้องจัดการ? แล้วเขาจะเอา
ไปไว้ไหน?
‘döstädning’ หรือ Death Cleaning เป็นแนวคิดที่ก�ำลังเกิดขึ้นใน
สวีเดน ว่าด้วยการลดจ�ำนวนข้าวของในชีวติ เราให้เหลือน้อยชิน้ ทีส่ ดุ เพือ่ ที่
เวลาเราตายจากไป จะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นต้องจัดการ โดย Margareta
Magnusson นักเขียนชาวสวีเดน อธิบายไว้ในหนังสือชือ่ ‘The Gentle Art
of Swedish Death Cleaning’ ที่ก�ำลังจะวางขายเดือนมกราคมปีหน้า
หลักการของ Death Cleaning คือให้โฟกัสทีพ่ นื้ ทีว่ า่ ง แทนทีจ่ ะเป็น
สิ่งของที่มี อาจจะเริ่มพิจารณาจากข้าวของที่ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องมาก
นัก เช่นเสื้อผ้าที่เคยใส่แล้วคงไม่ใส่อีก หรือแมกกาซีนที่ซื้อมาอ่านแล้วไม่
ได้คิดจะเปิดดูอีก จะทิ้ง จะบริจาค หรือจะให้คนที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์
กับเขามากกว่าก็ได้
คนเขียนบอกว่า วิธีท�ำ Death Cleaning ให้ได้ผล เบื้องต้นคือให้
พูดถึงมันบ่อยๆ บอกคนอื่นว่าฉันท�ำนั่นท�ำนี่อยู่ เพราะจะท�ำให้เรารู้สึกว่า
ต้องรับผิดชอบ ต้องลงมือท�ำมากขึ้น และสองคืออย่ากลัว ถึงชื่อ Death
Cleaning จะดูเป็นเรื่องของความตาย แต่ให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องของการก
ลับไปย้อนมองชีวิตและความทรงจ�ำมากกว่า
Magnusson บอกว่าแนวคิด Death Cleaning นี้ได้มาจากสิ่งที่เธอ
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ได้เรียนรู้จากการย้ายบ้านทั้งหมด 17 ครั้งตลอดชีวิตของเธอ คือการรู้ว่า
อะไรทีค่ วรเก็บและอะไรทีค่ วรโยนทิง้ เธอแนะน�ำให้เริม่ ลองท�ำสักตอนอายุ
50 แต่จริงๆ จะเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการ
ทิง้ สิง่ ของ แต่เป็นเรือ่ งของการปรับพฤติกรรมการซือ้ และการเก็บรักษาด้วย
ก็เหมือนเป็นการจัดระเบียบชีวิตในทุกๆ วัน
แนวคิด Death Cleaning นี้ ต่างกับหลักการจัดบ้านแบบ KonMari
ของ Marie Kondo (คนเขียนหนังสือ ‘ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัด
บ้านแค่ครัง้ เดียว’) ตรงทีม่ นั จะใช้เวลาหลายปี ค่อยเป็นค่อยไป และมีความ
รู้สึกของเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ก่อนตายมาเกี่ยวข้อง
Magnusson ยังบอกว่าใครที่ท�ำ Death Cleaning ก็สามารถ
หาความสุขจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่งของได้ อย่างดูหนัง ท่องเที่ยว หรือ
กินอาหารดีๆ (แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ชอปปิ้ง!)
Death Cleaning จึงอาจจะไม่ได้ดตี อ่ คนทีเ่ หลืออยูข่ า้ งหลังเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั เป็นโอกาสให้เราทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และความทรงจ�ำต่างๆ ใน
ชีวิตอยู่ตลอดเวลา อะไรดีก็เก็บไว้ อะไรร้ายก็ทิ้งไป

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

CEO ของบริษัทผลิตยาสีฟันแห่งหนึ่งประสบปัญหาที่น่าปวดหัวที่
โรงงาน เพราะยาสีฟันจ�ำนวนหนึ่งที่ออกมาจากโรงงานไปถึงลูกค้า บาง
กล่องมีแต่กล่องเปล่า ไม่มีหลอดยาสีฟันอยู่ข้างใน
CEO จึงไปปรึกษาฝ่ายวิศวกรของโรงงาน ก็ได้ข้อสรุปว่า เป็นเรื่อง
ทีย่ ากมากๆ ทีร่ ะบบสายพานทีม่ คี วามเร็วสูงจะไม่มกี ล่องเปล่าหลุดออกมา
CEO จึงตัดสินใจลงทุน 250 ล้าน ซื้อเครื่องติดตั้งระบบเครื่องชั่ง
ความเร็วสูงไว้ที่ปลายสายพาน เพราะระบบสายพานมีความเร็วสูงมาก
เครือ่ งชัง่ ปกติ ไม่สามารถชัง่ น�ำ้ หนักได้ทนั ถ้ามีกล่องเปล่าหลุดมา สายพาน
จะหยุด จะมีคนงานมาเดินเก็บกล่อง แล้วกดปุ่ม reset ท�ำงานต่อ
CEO รู้สึกพอใจมาก
1 เดือนต่อมา CEO ได้รับรายงานว่า เครื่องชั่งสุดไฮเทคนี้ ไม่เคย
พบกล่องเปล่าอีกเลย จึงเข้าไปตรวจดู พบ พัดลมตัวเล็กๆ วางอยู่ที่ใกล้ๆ
เครื่องชั่ง
CEO ถามเด็กคนงานว่า เอาพัดลมมาตั้งท�ำอะไร ?! เด็กตอบว่า
“ผมใช้พัดลมตัวนี้ เป่ากล่องเปล่า ลงในตะกร้าครับ เพราะว่าถ้ามีกล่อง
เปล่าผ่านเข้าเครื่องชั่งสุดไฮเทคตัวนี้ไป สายพานจะหยุดการท�ำงาน แล้ว
ผมก็ต้องเดินไปกดปุ่ม reset ใหม่ มันเสียเวลาเปล่าน่ะครับ”
CEO อึง้ ไปเลย !!! เขาเพิง่ จัดการกับเส้นผมทีบ่ งั ภูเขาด้วยเงิน 250 ล้าน
ยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยหน้าที่การงานที่เติบโตสูงขึ้น ก็ยิ่งท�ำให้เรา
เข้าใจเรือ่ งง่ายๆ ได้ยากขึน้ เราถูกสิง่ รอบตัวปรุงแต่งจนแยกไม่ออกว่าอะไร
เป็นอะไร มองหา”แก่น”ของเรื่องไม่เจอ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ยิ่งแก้ ก็ยิ่ง
แย่ลง... (คัดลอกจากส่วนหนึ่งของหนังสือ กว่าจะไปถึงดวงจันทร์)
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