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 12 เดือน ธันวาคม 2560

ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

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

6
7
11

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

11

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม ..........................

12

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

14

บอกเล่าเก้าสิบ : ดูแลถนอมสุขภาพ ......................................

15

ศราทธพรตเทศนา ....................................................................

17

ฉันคิดถึงพระราชาของฉัน .......................................................

22

เข็มนาฬิกาแห่งความภักดี .......................................................

24

พ่อผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสักตัว ..............................................

28
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โทร. 086-077-4077
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โทร. 02-649-5439 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
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ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-2584007
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							หยิบเสื้อด�ำพับเก็บไว้ด้วยใจเศร้า
					กว่าปีแล้วที่เราเฝ้าสวมใส่
เมื่อออกทุกข์ล�ำบากยากท�ำใจ
					ชินกับสีด�ำที่ใส่ไปทุกวัน
กับค�ำถามอีกนานไหมจะคลายโศก
ขอตอบคนทั้งโลกยังโศกศัลย์
มองรูปติดข้างฝาให้จาบัลย์
สุดจะกลั้นน�้ำตาไหลบ่าริน
							เก็บเสื้อด�ำพับไว้ใส่ลิ้นชัก
พิมพ์ภาพความจงรักมิรู้สิ้น
ลูกหลานไทยไหลหลั่งทั้งแผ่นดิน
ส่งเสด็จองค์ภูมินทร์ครั้งสุดท้าย
วินาทีที่เห็นเป็นควันขาว
สะอื้นราวแผ่นดินสิ้นสลาย
พระเสด็จเมืองแมนแสนเสียดาย
กราบถวายสถิตฟ้าสุขาวดี
ทพ. วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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11 ธันวาคม
วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บทนมัสการ
พระปรมานุชิตฯ เจ้า มุนี
ทรงเชี่ยวชาญบทกวี
เลิศหล้า
โหราพุทธศาสน์ปรีชายิ่ง
พระเกียรติก้องดินฟ้า
ทั่วทั้งสากล
วรรณกรรมพระแต่งได้ กินใจ
เพลินจิตเตลิดไปไกล
สุดฟ้า
ไพเราะเสนาะฝันไป
ปลดทุกข์  ได้นา
ก้มกราบกวีเลิศหล้า
สถิตไว้ในดวงใจ
นมัสการ

เกล้ากระหม่อม ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
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รปํ  ชีรติ  มจฺจานํ  นามศโคตตํ  น  ชีรติ
ร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเสื่อมสลายไป
แต่ชื่อและนามสกุล
หาเสื่อมสลายไปไม่

(สํ.ส. 15/210/59)

พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ความดีก็ปรากฏ
ความชั่วก็นินทา

อีกกุญชรอันปลดปลง
ส�ำคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา
กฤติยศฦาชา
ทุรยศยินขจร

โคควายวายชีพได้
เป็นสิ่งอันยัง
คนเด็ดดับสูญสังเป็นชื่อเป็นเสียงได้

เขาหนัง
อยู่ไซร้
ขารร่าง
แต่ร้ายกับดี

http://seniorclub.swu.ac.th

(สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)

(สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร)
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28 ธันวาคม
พระเจ้าตากสิน ทรงขึ้นครองราชย์ที่กรุงธนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2310

พระเจ้าตากสินมหาราชาศิรวาท
ประเทศสยามอยู่ยั้ง ยืนยง
เอกราชมั่นคง
อยู่ได้
ด้วยเจ้าตากพาพงศ์
เข้าปราบ  ไพรี
กู้ชาติศาสน์กษัตริย์ไว้
ท�ำได้ด้วยวีรกรรม
ชาวไทยควรรักรู้
สามัคคี
			เห็นแก่ชาติย่อมพลี		 ชีพใช้
เพื่อพงศ์เผ่าชีพมี
คงอยู่  ยืนนาน
ดุจต่อเทียนสืบไว้
อยู่ได้ตลอดกาล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
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อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา
ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี
เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
พุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา

ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา
แด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดม
สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม
ถวายบังคมรอยบาทพระศาสนา
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

(จารึกศาลพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดอรุณราชวราราม)

มหารุกฺชู ป มํ  รศศฎฐํ ธมฺเมน  โย  ปสาสติ
รสญฺจสฺส  วิชานาติ
รฎฺฐญฺจสฺส  น  นสฺสติ
ประเทศชาติก็เหมือนต้นไม้ใหญ่
(ถ้า) ผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองโดยชอบธรรม
ย่อมไม่ท�ำให้ประเทศชาติล่มจม
ทั้งยังท�ำให้ประเทศชาติมีความสุข ความเจริญอีกด้วย
(ขุ.ชา. 28/65/24)

http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
มศว ก�ำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าฯ ร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
“๕ ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” จัดวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกลางฯ มศว
มีก�ำหนดการดังนี้
14.30 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี สนามกลางหม่อม
ราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์
15.00 น. พิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
16.00 น. พิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ ร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร
16.30 น. การแสดงเฉลิมพระเกียรติ
17.00 น. สุนทรียสนทนา “ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”
โดย คุณสันทัด ตัณฑนันทน์ รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ และ ดร.ณัชร
สยามวารา
17.45 น. การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “คีตราชา พระมหา
กษัตริย์นักดนตรี”
19.00 น. ผูร้ ว่ มงานจุดเทียนน้อมเกล้าฯ ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และร่วมร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน
6
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มกราคม วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา  1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ มอบทุนให้แก่นางสาวอรอภิญญา  ทองโคตร นักเรียน
พยาบาลชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี เป็นเงิน 5,000
บาท เพือ่ เป็นค่าวัสดุการศึกษาและค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ขออนุโมทนาบุญร่วม
กัน ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ชมรมฯ พาสมาชิกจ�ำนวน 48
คน เข้าชมพระเมรุมาศระหว่างเวลา  16.30-18.30 น. โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ได้รับความ
ประทับใจในความงดงามสมพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินสยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร ขอชืน่ ชมผูม้ สี ว่ นในการสร้างสรรค์งานนีด้ ว้ ยหัวใจของ
ความเคารพรัก เทิดทูนอย่างหาที่สุดมิได้ ท�ำให้สวยงามในทุกรายละเอียด
งดงามคราวส่งเสด็จกลับสูส่ รวงสวรรค์ ต่อจากนัน้ ไปรับประทานข้าวต้มร่วม
กันที่ ร้านข้าวต้มหน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร แล้วจึงเข้าไปกราบพระบรม
อัฐทิ วี่ ดั บวรนิเวศราชวรวิหาร กลับถึงมหาวิทยาลัยเวลาประมาณ 21.00 น
ขอบคุณ ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์ (คณะสังคมศาสตร์) ที่ให้ข้อมูลการ
ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรม และ อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง ทีป่ ระสาน
การขอรถจากมหาวิทยาลัยท�ำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกของชมรมฯ ได้รับเลือกเป็น
กรรมการ 3 คน ได้แก่ รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ได้
812 คะแนน อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ได้ 618 คะแนน ผศ. นงนารถ
ชัยรัตน์ ได้ 520 คะแนน ขอขอบคุณ สมาชิกชมรมทุกท่านที่สละเวลา
ไปลงคะแนนและที่ส่งใจมาช่วย มา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ที่มีอายุครบ
84 ปี ในปี2560 จ�ำนวน 22 ท่าน ใน วันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2560
ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง
แปดเหลี่ยม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ. ชวี เกาชวัต
2. รศ. ปราณี วานิชเจริญธรรม
3. รศ. ประสงค์ รายณสุข
4. รศ. ประสงค์ เอมรัฐ
5. รศ. โมรี ชื่นส�ำราญ
6. รศ. เย็นใจ สมวิเชียร
7. รศ. สุเทพ บรรลือสินธุ์
8. ผศ. ทวี มุขธระโกษา 
9. ผศ. บุญสม ก้านสังวร
10. ผศ. ปิยรัตน์ รัตนวรางค์
11. ผศ. เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์
12. ผศ. ไพรัตน์ นวลแสง
13. ผศ. มาลี โทณานนท์
8
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14. ผศ. ดร. วชิรญา บัวศรี
15. ผศ. วิชญ์ ทับเที่ยง
16. ผศ. สงวน คลังช�ำนาญ
17. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
18. ผศ. อาภรณ์ จ�ำปาทอง
19. อ. ดวงกมล ขาวละเอียด
20. อ. สมหมาย ขจรทรัพย์
21. อ. สงวน มีระหงษ์
22. อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30 - 09.50 น. ผศ. สุพิน ทองธานีอ่านค�ำประพันธ์แด่ อาจารย์
อาวุโส
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
ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้คุ้นเคยกับคณาจารย์ที่มีอายุครบ
84 ปี เข้าร่วมงาน ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท (ยกเว้น
คณาจารย์ 22 ท่าน)
ชมรมฯ ขอเชิญชวนท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ ในวันอังคารที่ 30
มกราคม 2561 ก�ำหนดการดังนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพล

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
10.30 - 11.00 น. ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร

11.30 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิวรา
จารย์ (เพื่อถวายสมเด็จพระเทพ ฯ รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี)
เป็นโรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไป
บางส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ โอนเงินเข้าธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาองครักษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 605-224-288-2
ส่งส�ำเนาใบโอนเงินไปที่ คุณบุญช่วย 093-964-4741 เพือ่ ส่งใบอนุโมทนาให้
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบราย
ชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของ
ผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน
สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่
บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลืออ�ำรุง ในการสูญ
เสีย ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง และพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดธาตุทองฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สงวนทรัพย์ ในการ
สูญเสีย รศ. รวิ สงวนทรัพย์ และพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดลาดพร้าว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
2. ผศ. บังอร  เสตนนท์
3. อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร
4. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
5. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
6. ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
7. รศ. มาลี  บานชื่น  
8. ศ. อารี  สุทธิพันธ์
9. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์
10. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
11. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข

1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณอุปถัมภ์  พรรณสังข์
2. ดร.วิน  วินิจวัจนะ
3. คุณภรณี  วาจาสัตย์
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11

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2560

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน  
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. รศ. สีอุไร  จิปิภพ
3. อ. พิศวง  มหาขันธ์
5. ผศ. ประเสริฐ  ข่ายม่าน
7. อ. อ�ำนวย  คเชนทร์เดชา
9. อ. กรองแก้ว  พู่พิทยาสถาพร
11. ผศ. อุไร  บัวทอง
13. คุณมงคล  ศรีชื่น
15. ผศ. ดร. ปรีชา  ธรรมา
17. คุณลลิตภัทร วณิชยานันต์
19. อ. ขจร  สุขรังสรรค์
21. ผศ. รัตนา  สัมพันธชิต
23. รศ. จรีย์  สุวัตถี
25. คุณพิศมัย พนาเวศร์
27. อ. สมทรง  สถิรมน
29. รศ. ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์
31. อ. มาลินี  ประเสริฐธรรม
33. รศ. ดร. วารินทร์  รัศมีพรหม
35. ผศ. สนธยา  ศรีบางพลี
37. อ. วราวุธ  สุมน

2. ผศ. พัวพรรณ  เหล่าวานิชย์  
4. คุณประพันธ์  ปลิดปลอดภัย
6. อ. สุมณฑา  ศิริเพิ่มพูลธรรม
8. อ. อ�ำไพ จิตต์วัฒน
10. รศ. เบ็ญญา สุทัศน์ ณ อยุธยา
12. อ. เตือนตา  เลาสุขศรี
14. คุณส�ำราญ  เต๊กอวยพร  
16. ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี
18. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
20. ผศ. สมศักดิ์  เจียมทะวงษ์
22. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์
24. อ. ส้มโอ  ธรรมโชติ
26. อ. ภัทณีญา  ไชยสุข
28. พล.ท. เอราวัต  กุญชร ณ อยุธยา
30. อ. ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์
32. อ. พวงร้อย  กล่อมเอี้ยง
34. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
36. ผศ. ลดาวัลย์  นุตสติ
38 อ. ประพันธ์  เปรมศรี
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
68.
69.

อ. ยุวดี  วัณโณ
40.
อ. ทวีป  เกตุทับทิม
42.
ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
44.
รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์
46.
คุณนันทา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  48.
รศ. วรรณี  โสมประยูร
50.
ผศ. บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร
52.
อ. บุญเกิด  บัวหภักดี
54.
คุณอัญชลี  ตานะโก
56.
ผศ. ดารกา  วรรณวนิช
58.
ผศ. ศิริณี  ตาละลักษณ์
60.
คุณนงลักษณ์  สกุลญานนท์วิทยา 62.
รศ. สุดใจ  จรุงจิตต์
64.
ผศ. ประไพพรรณ เอมชู
66.
ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน
รศ. ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ผศ. ดร. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ

http://seniorclub.swu.ac.th

คุณสมศักดิ์  มูลทอง
ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
ศ. ดร. พจน์  สะเพียรชัย
ศ. อารี  สุทธิพันธุ์
ผศ. วรวุฒิ  รอบรู้
คุณไอยรา กุญชร ณ อยุธยา
คุณนัทรี  แสงทองศรีกมล
ผศ. วาสนา  เกตุภาค
คุณรังรอง  สีทองดี
รศ. ดร. ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
ผศ. อุทัย  ชูธรรมขจร
รศ. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม
คุณเชิดชาติ  พุกพูน
คุณนภพรรษ  สุดปาน
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...MADE IN THAILAND นี่น่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าเรามาใช้ของ
ไทย ซื้อของไทย เทีย่ วเมืองไทย กินข้าวไทย อันนี้จะได้ประโยชน์...”
พระราชด�ำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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บอกเล่าเก้าสิบ : ดูแลถนอมสุขภาพ

แพทย์จนี อายุ 126 ปี ได้ถา่ ยทอดเคล็ดวิชา ดูแลถนอมสุขภาพตนเอง
1 ชุด ไว้ดังนี้
1. ถูไถฝ่ามือ 1 นาทีประมาณ 300 ครั้ง เพื่อกระตุ้นอวัยวะภายใน
ปรับสมดุลหยินหยาง บ�ำบัดอาการปวดไหล่ และสายตาเมื่อยล้า
2. ใช้มอื ลูบผมจากหน้าผากถึงท้ายทอย วันละ2 - 4 ครัง้ เพือ่ กระตุน้
การไหลเวียนโลหิตของหัวใจ บ�ำรุงรากผมท�ำให้เส้นผมดําเงางาม
3. คลึงใบหู  1 นาที ใช้มือคลึงใบหูไปมาทั้ง 2 ข้างจนรู้สึกอุ่น
เพื่อเสริมการฟัง โดยสามารถแก้หูอื้อสายตาพร่ามัวป้องกันเป็นอัลไซเมอร์
4. กลอกตา 1 นาที กลอกตาตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาข้างละ
30 ครั้งท�ำให้ตาสว่าง กล้ามเนื้อตาแข็งแรง ป้องกันเนื้อเยื่อตาอักเสบและ
สายตาสั้น

http://seniorclub.swu.ac.th
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5. ใช้นิ้วหัวแม่มือถูไถร่องจมูก 1 นาทีประมาณ 50 ครั้ง บ�ำบัด
อาการหวัด ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ รวมทัง้ โรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตหัวใจ
ตีบ
6. ขบฟันม้วนลิ้น เบาๆ1 นาที ท�ำให้รากฟันและเหงือกโลหิตไหล
เวียน ม้วนลิ้นท�ำให้ลิ้นเคลื่อนไหวสะดวกเพิ่มการรับรู้รสชาติ
7. กดที่สะดือเบาๆ 1 นาที ใช้ฝ่ามือคลึงรอบสะดือตามเข็มนาฬิกา 
ท�ำให้กระเพาะล�ำไส้ขับถ่ายไหลลื่น  ยังช่วยในการย่อยอาหารด้วย
8. แขม่วท้องขมิบก้น 1 นาที เพิม่ การยืดหดกล้ามเนือ้ หูรดู ของทวาร
หนัก
9. ยืดพับแขนขา 1 นาที ท�ำให้โลหิตและออกซิเจนไหลเวียนอย่าง
รวดเร็ว เพียงพอส�ำหรับระบบสูบฉีดโลหิตของหัวใจ
10. นวดคลึงฝ่าเท้า 1 นาที นอนหงายแล้วใช้ส้นเท้าสับเปลี่ยนกัน
นวดคลึงฝ่าเท้า  สามารถปรับสมดุลในไตรวมทั้งล้างตับ ตาสว่างสายตา
อ่อนล้า นอนไม่หลับ หูอื้อ เป็นต้น
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ศราทธพรตเทศนา 1
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ทรงรับพระราชทานถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ
พระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2560
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ.
บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า  ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ เสด็จประทับในท่ามกลางประมุขและผูแ้ ทนรัฐอันมีสมั พันธไมตรี
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท อาณาประชาราษฎร์ทุก
หมู่เหล่า ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณขัตติยราช
ประเพณี อนรูปพระกตัญญูกตเวทิตานี้ เป็นสัปปุริสภูมิ ดุจพื้นพสุธาที่
ยืนอาศัยแห่งสาธุชน อันคนดีจะประพฤติกิจการใดๆ ย่อมอิงอาศัยกตัญญู
กตเวทีนี้เป็นหลักมั่นเสมอมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
แม้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปกว่าหนึ่งปีแล้ว ก็เป็นเหมือนยังทรงส�ำแดง
พระองค์ให้ปรากฏแก่ผู้ร�ำลึกถึง ในเวลาค�ำนึงพระราชคุณูปการ จักรู้สึก
1 ข้อมูลจาก https://www.matichon.co.th/news/711261
http://seniorclub.swu.ac.th
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เหมือนยังได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์อยู่โดยตรง บัณฑิตผู้ทรง
ความปรีชา  ย่อมปรารภความอย่างเดียวกัน สรรเสริญพระบรมศาสดา 
ด้วยศรัทธาปสาทะ ว่า  “แม้พระองค์เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว ก็เป็น
ดุจปรากฏอยู่ โดยความเป็นอตีตารมณ์ คือค�ำนึงเห็น แม้เมื่อล่วงไปแล้ว
แต่ยังอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลาย อันจะพึงรู้สึกได้ด้วยใจ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงถนอมอุปการะพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา และพระ
ราชปนัดดา ตามหน้าที่แห่งสมเด็จพระราชบุพการีตลอดมา พระทายาท
ที่ทรงพระเจริญแล้วพอจะทรงพระอุเบกขาได้ ก็ยังมีพระราชหฤทัยจดจ่อ
ด้วยพระเมตตากรุณา สมด้วยพระพุทธภาษิตว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร”
มารดาบิดาชื่อว่าเป็นพรหมของบุตร ก็พรหมมีเมตตากรุณาเป็นธรรมะ
เครื่องอยู่ฉันใด พระองค์ย่อมทรงพระเมตตาปรารถนาสุข และทรงพระ
กรุณาวิตกวิจารณ์จะเปลื้องทุกข์ ของพระทายาทฉันนั้น
แต่พรหมวิหารธรรมของพระองค์ หาได้เผื่อแผ่จ�ำกัดเฉพาะแต่ใน
พระกุลทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ หากยังแผ่ตลอดโดยตรงถึงอาณา
ประชาราษฎร์ ทุกหมู่เหล่า  ทุกเชื้อชาติศาสนา  ทุกเพศและทุกวัย ทั้ง
บรรพชิต ทั้งคฤหัสถ์ บรรดาที่ควรจะทรงสงเคราะห์ด้วยสถานใดๆ ก็ทรง
สงเคราะห์ด้วยสถานนั้นๆ กล่าวอย่างสั้นคือ ทรงด�ำรงพระชนมชีพเพื่อ
ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม และชาวโลก ต้องตามพระปฐมบรม
ราชโองการ ทุกประการ
หากทรงทราบโดยพระญาณวิถี ในเมื่อสมเด็จบรมบพิตร พระราช
สมภารเจ้า  ได้ทรงรับสิริราชสมบัติ จะทรงคุ้มครองประชาชนโดยธรรม
และหากทรงทราบโดยพระญาณวิถี ว่าประชาชนที่พระองค์ทรงเป็นห่วง
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นั้น จะสามารถน้อมน�ำพระปัญญาญาณ ไปบันดาลชีวิตของตนๆ ให้อยู่ดี
มีสุข พึ่งพาตนเองได้ เป็นพลเมืองดี มีสติปัญญาและคุณธรรมพรั่งพร้อม
ยังความผาสุกร่มเย็นอย่างยัง่ ยืน ย่อมทรงอิม่ พระราชหฤทัย ดุจดังพระบรม
ศาสดา ทรงกระท�ำพุทธกิจแก่พระสาวก ทรงอิ่มพระพุทธกมล แล้วเปล่ง
พระวาจาว่า “กิจใด ศาสดาผู้กรุณาแสวงหาประโยชน์ พึงท�ำแก่สาวกทั้ง
หลาย, กิจนั้น เราได้ท�ำแล้วแก่พวกท่านทุกประการ” ดังนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้
ประทานพระปัจฉิมพุทโธวาทไว้ว่า   หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว
วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ  ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เราเตือนท่านทัง้ หลาย สังขารมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้ หลายจง
ท�ำประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”
สังขาร หรือสภาพร่างกายและจิตใจอันถูกปรุงแต่งขึน้ เปรียบเหมือน
บ้านเรือน เป็นอพยากตธรรม ไม่จดั เป็นบุญเป็นบาป อย่างดีเพียงทีป่ รากฏ
ให้เห็นอยู่ภายนอก เป็นของสวยของงามแตกต่างกันบ้างก็เท่านั้น ความ
ส�ำคัญอยู่ที่ผู้อยู่ในบ้านเรือนนั้นต่างหากว่าเป็นใคร
ถ้าเป็นผู้ประเสริฐ บ้านนั้นก็เป็นบ้านของผู้ประเสริฐ เช่น ถ้าเป็น
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม สถานที่นั้นก็เป็น
พระราชวังอันพึงเคารพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นทีอ่ ยูข่ องโจรผูร้ า้ ย สถาน
ที่นั้นก็เป็นที่น่ารังเกียจไม่น่าเข้าใกล้
สังขารหรือสรีระก็เช่นเดียวกัน นอกจากธรรมะ ไม่มีอะไรที่จะแบ่ง
สรีระให้ดีชั่วสูงต�่ำได้ แม้ยังยึดมั่นในตัวเราของเราอยู่ ก็พึงท�ำตัวเราคือผู้
ครอบครองนั้น ให้เป็นผู้มีธรรมะ อบรมคุณสมบัติให้สมบูรณ์ รู้จักเกื้อกูล
ผู้อื่น ท�ำชีวิตให้มีสาระ ไม่เสียเปล่า เพื่อให้สมควรแก่การครองอัตภาพ ที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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มีความเสื่อมสลายแตกดับไปทั้งสิ้น ตามธรรมดาของสังขาร
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งนั้นมีความดับไปเป็น
ธรรมดา สังขารเป็นสภาพทีธ่ รรมดาปรุงแต่งขึน้ จึงย่อมเป็นไปตามอ�ำนาจ
ของธรรมดา ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถเอาสารประโยชน์จากธรรมดา 
มาเป็นเครื่องหลีกพ้นจากทุกข์ได้
แล้วธรรมะใดเล่า จะยังให้บุคคลเป็นผู้มีปัญญา ขอรับพระราชทาน
ถวายวิสัชนาว่า “สติ” ความระลึกได้เท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องช่วยอุปการะ
ให้มี “ปัญญา” ถ้าบุคคลขาดสติเสียแล้ว สังขารย่อมปรุงแต่งจิต ให้เป็น
จิตแห่งความโลภ จิตแห่งความโกรธ และจิตแห่งความหลง อันเป็นมูล
เหตุในการพูด และการกระท�ำความชั่วทุกชนิดขึ้นมา ในทันที
สติย่อมเกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท สติจึงมีหลายระดับขั้น ทั้ง
ทีเ่ ป็นไปในการให้ทาน ในการรักษาศีล และในการอบรมความสงบของจิต
กระทั่งก้าวไปสู่ “มหาสติ” ในการอบรมเจริญปัญญา ให้เข้าใจถูก เห็นถูก
ในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรม อันเป็นสภาพทุกข์ทกี่ ำ� ลังปรากฏ ซึง่
ล้วนเกิดเพราะเหตุปจั จัย แล้วดับไป ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน พลันประจักษ์ความ
ว่างจากตัวตน สัตว์ บุคคล เราเขา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในทุกขณะ
ปัญญาจะเกิดได้ จ�ำเป็นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้ง ดังนั้น การรู้
แจ้งอริยสัจธรรม ดับกิเลสตามล�ำดับขั้น ต้องเป็นเรื่องของสติและปัญญา
เท่านั้น ที่เป็นไปเพื่อการระลึกรู้สภาวธรรม ตามความเป็นจริง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระสติระลึกรู้ จึงทรงด�ำรงพระชนมชีพอย่างสง่างามทั้งทางโลกและ
ทางธรรมด้วยปัญญา  สรุปประมวลได้ว่าพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทในชีวิต พระบุญญาธิการจึงไพบูลย์
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ควรที่เราทั้งหลายผู้ยังอยู่เบื้องหลัง จักเร่งท�ำประโยชน์ตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามรอยพระยุคลบาท ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท เพื่อ
พระผู้เสด็จจากไป จักได้ทรงอิ่มพระราชหฤทัยว่า “กตํ กรณียํ กิจอันต้อง
กระท�ำ ได้ท�ำเสร็จแล้ว” และย่อมทรงบันเทิงทิพยารมณ์อย่างมิต้องสงสัย
สมนัยแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่า “บุคคลผู้มีบุญอันได้ท�ำไว้แล้ว ย่อมยินดีใน
โลกนี้ ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ย่อมยินดี คือย่อมยินดีในโลกทั้งสอง, ย่อมยินดีว่า 
บุญเราได้ทำ� ไว้แล้ว ครัน้ ไปสูส่ คุ ติแล้วก็ยงิ่ ยินดีกว่านีอ้ กี ” ด้วยประการฉะนี้
ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา  สมเด็จพระราชาคณะ พระราชา
คณะ จะรับพระราชทานสาธยายศราทธพรตคาถา ในมหาสมาคม ซึ่งมี
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผูท้ รงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็น
ประธาน เพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมให้ไพบูลย์ ณ กาลบัดนี้
ขอถวายพระพร
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ฉันคิดถึงพระราชาของฉัน
พล.ต.อ.วศิษฐ์ เดชกุลชร

ดึกสงัด ก่อนเช้าวันพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม ขณะที่ผมเดิน
อยู่บนถนน บริเวณที่ไกลจากสนามหลวงพอสมควร ถนนค่อนข้างเงียบ มี
ผู้คนก�ำลังเดินมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันบ้าง ประปราย บางช่วงนั้นเงียบ
จนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเอง
บ้านเล็กๆริมทาง ตั้งโต๊ะหน้าบ้าน มองดูคล้ายก�ำลังรอจะใส่บาตร
ผมเดินใกล้เข้าไป มองเห็นหม้อขนาดเดียวกับที่แม่ท�ำแกงที่บ้าน ขนาดไม่
ใหญ่ มีควันขึ้นกรุ่นๆ คุณพี่ผู้หญิงก�ำลังวางถ้วยโฟมลงบนโต๊ะ เงยหน้ามา
สบตาผม เอ่ยชักชวนว่า  “ข้าวต้มร้อนๆเลยค่ะ หยิบเลยนะคะ รองท้อง
ก่อนนะ” ผมไม่ได้ตั้งใจจะแวะ เลยได้แค่กล่าวขอบคุณและเดินผ่านไป
ผ่านมุมถนน กลุม่ นักศึกษาหน้าตาสดใส ยืนถือถาดใส่ถว้ ยกระดาษสี
ขาว ร้องบอกคนที่เดินผ่านไปมา “กาแฟร้อนๆค่า หยิบได้เลยนะคะ” พวก
เธอรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวผม ผมยิ้มตอบ
ก�ำลังเดินอยู่ ก็มพี มี่ อเตอร์ไซค์วนิ ขับรถมาใกล้ๆ ถามผมว่า “ไปไหน
ครับพี่ ส่งฟรีจิตอาสาครับ” ผมไม่อยากรบกวนพี่เขา เพราะประมาณว่า
เดินไหว และน่าจะมีคนที่ต้องการมากกว่าผม ก็เลยยิ้มขอบคุณพี่เขาไป
แล้วผมก็เห็นหญิงชราสองคน ผมสีขาวไปทั้งหัว นั่งอยู่บนพื้น แต่ง
ชุดด�ำแบบชาวบ้านๆ ด้านหน้าวางถาดตะกร้าสานสีซดี ๆ มีหอ่ ใบตองอยูใ่ น
นั้นสามสี่ห่อ
ผมหยุดเดิน ย่อตัวลงดูสิ่งที่คุณยายสองคนนั้นก�ำลังท�ำ เธอเปิดกระ
ติ๊บข้าวเหนียว หยิบข้าวเหนียวก�ำมือนึงใส่ลงในใบตองที่ตัดเตรียมมา แล้ว
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คุณยายอีกคนก็หยิบเอาหมูฝอยจากถุงพลาสติค มาวางลงบนข้าวเหนียว
บรรจงห่อ แล้วก็วางลงบนถาดตระกร้าสานข้างหน้า  มือไม้สั่นด้วยความ
ชรา
“หยิบเลยลูก” เธอชี้ชวนผม คราวนี้ผมท�ำตามอย่างว่าง่าย
ยายมาจากไหน มากันยังไง มานานรึยัง ค�ำถามมากมายที่ผมถาม
ออกไป ขณะที่มือก�ำเอาห่อใบตองเอาไว้
ยายมาจากโคราช มาถึงเมือ่ คืน เดินมาเรือ่ ยๆ เหนือ่ ยก็หยุด มาหมด
แรงเอาตรงนี้ เลยยึดเอาริมทางเท้านั่งพัก เห็นคนเริ่มเดินผ่านไป เลยเอา
ของทีเ่ ตรียมมาแบ่งคนอืน่ ๆ มาเริม่ ห่อเริม่ แจก เพราะไม่รจู้ ะเดินต่อไปไหว
ไหม แจกตรงนี้เลยดีกว่า แกว่าอย่างนั้น
ผมยกมือไหว้ขอบพระคุณแก แล้วก็ลกุ ขึน้ เดินต่อไป ด้วยความรูส้ กึ ที่
บอกไม่ถูก ยิ่งเดินไปๆ หันหน้ามองไปทางไหน ก็เห็นใครต่อใครพากันท�ำ
อะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นๆ แจกอาหาร เครื่องดื่ม ขนม พัด ยาดม ลูกอม
ผ้าเย็น หรืออย่างน้อยๆก็แค่ถือถุงพลาสติคใบใหญ่ เพื่อรอให้ทิ้งขยะ
ผมเดินไป ผมแกะห่อใบตองออก กัดข้าวเหนียวในห่อ มันอร่อยมาก
... แต่ผมกัดค�ำที่สองไม่ลง น�้ำตาผมไหลอาบหน้าไปหมด
พระองค์คงต้องชื่นใจ ที่ได้รู้ว่า  พวกเรารักพระองค์เหลือเกิน
ผมนึกถึงรอยยิม้ ของพระองค์แล้วก็นำ�้ ตาไหล นีอ่ าจเป็นช่วงเวลาทีเ่ ราแสดง
ความรักและห่วงใยต่อกันมากที่สุด เท่าที่ผมเคยประสบมาในช่วงชีวิตนี้
มันช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามจริงๆ แม้จะอบอวลไปด้วยความ
เศร้าโศกก็ตาม
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เข็มนาฬิกาแห่งความภักดี
อ.ลักษณ์เทฆนิคการช่าง

ท่ามกลางเสียงยวดยานจอแจและผู้คนมากมายที่ละแวกท่าพระ
จันทร์ ร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบๆ ไร้การตกแต่งอย่างหรูหรา
สะดุดตาเหมือนร้านนาฬิกาหรูบนห้าง แต่ทว่าการตกแต่งอย่างเรียบง่ายนี้
กลับสะท้อนเอกลักษณ์บางอย่างจากชายผู้เป็นเจ้าของร้าน “อ.ลักษณ์เทฆ
นิคการช่าง”
ในวัย 62 ปี “อ.ลักษณ์” หรือนามเต็มว่า  อนุลักษณ์ ตาณพันธุ์
ยังคงลงมือซ่อมนาฬิกาเอง แม้จะเป็นนายห้างแล้วก็ตาม ฝีมือการซ่อม
นาฬิกาของเขานั้นไม่ต้องพูดถึง ด้วยประสบการณ์กว่า  40 ปีในวงการ
นาฬิกา ท�ำให้ลูกค้าที่น�ำนาฬิกามาซ่อมต่างไว้วางใจหายห่วงได้ ไม่ว่าจะ
เป็นนาฬิการาคาเรือนละไม่กี่พันไปจนถึงหลักล้าน หากผ่านมือนายช่างผู้
นี้ รับรองกลับมาเดินดีทุกราย !!
แต่เรื่องราวที่น่าสนใจและหลายคนที่เดินผ่านไปมาบนถนนมหาราช
แถบท่าพระจันทร์อาจไม่เคยทราบหรือสังเกตก็คือ สัญลักษณ์ “ตราครุฑ”
ที่ติดอยู่บริเวณหน้าร้าน “อ.ลักษณ์เทฆนิคการช่าง” แห่งนี้ ว่ามีความเป็น
มาอย่างไร
ตราครุฑดังกล่าวนั้น เป็นตราครุฑที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ร้าน “อ.ลักษณ์เทฆนิคการช่าง” ในฐานะที่นายช่าง
อ.ลักษณ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นช่างแก้นาฬิกาส่วน
พระองค์
นาฬิกาในพระราชส�ำนักแทบทุกเรือน นับตัง้ แต่นาฬิกาส่วนพระองค์
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ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ,
สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ล้วนทรงให้
ช่าง อ.ลักษณ์แก้ไขให้
แต่เมื่อเราไปพูดคุยกับเขา  ช่างแก้นาฬิกาส่วนพระองค์ผู้นี้กลับมิได้
ส�ำคัญตัวว่าใหญ่โตประการใด ตรงกันข้าม เขากลับภาคภูมิใจเพียงแค่ว่า
ได้ใช้วิชาชีพช่างนาฬิกาที่ร�่ำเรียนมาถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
เท่านั้น
“ในชีวติ ของผมมีผมู้ พี ระคุณอยู่ 2 คน คือ พ่อแม่ กับในหลวง” คือค�ำ
กล่าวสัน้ ๆ แต่สะท้อนความจงรักภักดีทมี่ ตี อ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ประหนึ่ง “พ่อหลวงของแผ่นดิน” อย่างชัดเจนของ อ.ลักษณ์
อ.ลักษณ์เล่าว่า  หลายสิบปีก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปศึกษาจนได้
ปริญญามาสเตอร์ด้านวิศวกรรมการแก้นาฬิกาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมือ่ กลับมาก็ได้เข้าท�ำงานในบริษทั นาฬิกาฝรัง่ ในเมืองไทยอยูช่ ว่ งหนึง่ ช่วง
นี้เองที่ชื่อเสียงด้านฝีมือการซ่อมนาฬิกาของ อ.ลักษณ์ เป็นที่กล่าวขานใน
วงการนาฬิกาไทยอย่างกว้างขวาง ถึงขนาดมีผู้ตั้งสมญานามให้เขาว่าเป็น
ช่างแก้นาฬิกา “มือทอง” ของวงการ
“การแก้นาฬิกาเป็นเรื่องของวิศวกรรม ส่วนประกอบของนาฬิกามัน
เล็กกว่าเส้นผมเสียอีก จึงเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมาก นิสัยผมถ้าจะท�ำต้อง
ท�ำให้ดี คนที่จะเป็นช่างแก้นาฬิกาได้จะต้องอดทน ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เก่ง
นาฬิกาเก่าเป็นหลายร้อยปีผมก็ยังรู้จักไม่หมด ส่วนนาฬิการุ่นใหม่ๆ ผมก็
ยังเห็นไม่ทั่ว ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” อ.ลักษณ์กล่าวอย่างถ่อมตัว
อ.ลักษณ์กล่าวอีกว่า ต่อมาเขาได้ลาออกจากบริษัทเดิม แล้วมาเปิด
ห้างนาฬิกาเป็นของตนเอง โดยใช้ชื่อว่า  “อ.ลักษณ์เทฆนิคการช่าง” ชื่อ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เสียงและฝีมอื ของ อ.ลักษณ์ ท�ำให้มลี กู ค้าหลายระดับมาใช้บริการอย่างไม่
ขาดสาย ตั้งแต่ เศรษฐี พ่อค้า ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ นักการเมือง ไป
จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย อาทิ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้น
รวมทั้งนาฬิกาขององค์สมเด็จพระสังฆราช
กระทัง่ วันหนึง่ มีขา้ ราชการส�ำนักพระราชวังผูห้ นึง่ ได้เชิญนาฬิกาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มายังร้านเพือ่ ให้ อ.ลักษณ์ซอ่ มแซม นับจาก
นั้นเขาก็มีโอกาสถวายการรับใช้แก้ไขนาฬิกาส่วนพระองค์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว
เมือ่ คราวกรุงเทพมหานครจัดงานฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ
รอบ 200 ปีนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อ.ลักษณ์รับผิดชอบการแก้ไขนาฬิกาโบราณตาม
พระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ฯลฯ เพื่อต้อนรับพระ
ราชอาคันตุกะ
ในเวลานั้น อ.ลักษณ์ต้องเร่งท�ำงานแข่งกับเวลาจนกระทั่งป่วยไข้
แต่ก็ยังมุ่งมั่นอุตสาหะถวายการรับใช้อย่างไม่ย่อท้อ กระทั่งในที่สุดเขาก็
สามารถแก้ไขนาฬิกาทั้งหมดได้ส�ำเร็จทันเวลา
แต่ผลงานที่ อ.ลักษณ์ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ การมีโอกาสได้ถวาย
การรับใช้แก้ไขนาฬิกาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ.ลักษณ์ กล่าวว่า นาฬิกาเรือนดังกล่าวเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะขนาดเล็ก และ
สามารถเล่นเพลงได้ ซึ่งเป็นนาฬิกาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลย
เดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชทานให้เมือ่ พระองค์ยงั ทรงพระเยาว์ ในหลวงท่านจึงทรงรักนาฬิกา
เรือนนี้มาก
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ผลจากการทีช่ า่ ง อ.ลักษณ์ สามารถแก้ไขนาฬิกาเรือนดังกล่าวนัน่ เอง
ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกระแสรับสั่งชมเชยในการ
แก้นาฬิกาของ อ.ลักษณ์ และได้พระราชทานเหรียญส่วนพระองค์ ราชรุจิ
ทอง-เงิน แก่เขาอีกด้วย
แต่ อ.ลักษณ์ก็ยังตั้งอกตั้งใจท�ำงานอย่างเงียบๆ ไม่เห่อเหิมกับ
เกียรติยศที่ได้รับพระราชกรุณาแต่ประการใด เมื่อในหลวงทรงตรัสถาม
ว่าเขาอยากได้สิ่งใดตอบแทน หรือต้องการไปท�ำงานกับพระองค์หรือไม่
อ.ลักษณ์เพียงแต่ทูลตอบว่า “ขอรับใช้พระองค์ท่านแบบนี้ต่อไป และหาก
มีพระราชประสงค์จะให้เขารับใช้สิ่งใดก็สามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อ”
เขาให้เหตุผลกับเราว่า “ทุกวันนีผ้ มกินแค่มอื้ เดียว คนเราไม่ชา้ ก็ตาย
แต่คนไม่รู้จักพอ ผมรู้ตัวว่าต้องตาย ไม่อยากได้อยากมีอะไร ผมไม่อยาก
ได้เงินทองหรือสายสะพาย นาฬิกาทุกเรือนที่ตั้งใจซ่อมถวายไม่เคยเรียก
ร้องเงินตอบแทนจากพระองค์ท่าน” นี่คือค�ำตอบของ “ข้า” แผ่นดินอย่าง
แท้จริง
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พ่อผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสักตัว
ในการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน 7.00 น. ผู้ปกครองนักเรียน
ทะยอยกันมาถึง เซ็นชื่อรายงานตัว หาที่นั่งของเด็กตนเองแล้วนั่งลง
ตอนลงชื่อรายงานตัว ผู้ปกครองบางคนมารยาทดี บางคนไม่เห็นผู้
อืน่ อยูใ่ นสายตา บางคนละเอียดรอบคอบกับสิง่ เล็กน้อยเกินไป บางคนอวด
เบ่งท�ำตัวราวกับข้านี่แหละผู้ยิ่งใหญ่
การประชุมเริ่ม 7.30 น. ใกล้จะถึงเวลา คุณครูเงยหน้ามองนาฬิกา
บนผนังถีข่ นึ้ คอยตอบค�ำถามทัว่ ๆไปของผูป้ กครอง เมือ่ ถึงเวลาแล้ว คุณครู
ให้สัญญานให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ประตูได้ถูกปิดลงอย่างเบาๆช้าๆ
คุณครูทำ� การทดลองเสียง ก�ำลังอ้าปากจะพูด ประตูทพี่ งึ่ ถูกปิดลง ก็คอ่ ยๆ
เปิดออกอีกครั้ง
เป็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่ง แสดงตัวอยู่หน้าประตู ทั้งตัวคลุกไป
ด้วยฝุ่น ใบหน้ายิ้มเจื่อนๆ ใช้ส�ำเนียงแหบแห้งพูดกับคุณครูว่า 
“ขออภัยครับ”
แม้เสียงไม่ดงั แต่กลับเรียกความสนใจจากผูป้ กครองคนอืน่ ๆทัง้ หมด
ล้วนหันไปมอง เห็นเขาสวมเสื้อท�ำงานสีน�้ำเงินที่สีตกจนซีดแล้ว บนเสื้อมี
รอยคราบสีเป็นจ�้ำๆ ส่วนกางเกงเปื้อนไปด้วยฝุ่น ข้างหนึ่งห้อยลงอีกข้าง
ถลกขึน้ สวมรองเท้าบูท มีโคลนดินติดไปทัว่ แค่เห็นก็รไู้ ด้วา่ ..มาจากสถาน
ที่ก่อสร้าง
“ผู้ปกครองท่านนี้ ขอเรียนถามว่า ลูกของท่านคือ..”
ผมเป็นพ่อของ “หวังจื้อห้าว”
“อ้อ..คุณครูแสดงความแปลกใจออกมาทางสีหน้า”
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“ขอเรียนถามคุณครูครับว่า ผมต้องนั่งตรงไหน ?”
“อ้อ..นั่งที่ว่างที่อยู่ขวามือของคุณได้เลย”
พู ด จบคุ ณ ครู หั น กลั บ ไปมองคุ ณ พ่ อ ของหวั ง จื้ อ ห้ า ว แล้ ว พู ด ว่ า 
“รบกวนคุณพ่อเซ็นชื่อรายงานตัวด้วย ปากกาอยู่นี่แล้ว”
คุณพ่อของหวังจื้อห้าวถือปากกาไว้ ใบหน้าเคร่งเครียด ถือสมุดราย
ชื่อหมุนรอบแทบจะ 360 องศา ก็ยังไม่รู้ว่าจะเซ็นลงตรงไหน
คุณครูคิดว่าเขาหารายชื่อของหวังจื้อห้าวไม่พบ ใช้นิ้วชี้ให้ดูทันที
พร้อมพูดว่า
“คุณพ่อเซ็นชื่อช่องนี้เลย”
“คุณ...คุณครูครับ คือ..ผม..ผมอ่านหนังสือไม่ออกครับ”
พูดจบ พ่อของหวังจื้อห้าวก้มหัวลงต�่ำมากๆ พร้อมเสียงหัวเราะ ดัง
ทั่วห้องประชุม
“อ้อ ! ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ผมเซ็นแทนแล้วกัน เรียนเชิญคุณกลับไป
นั่งที่ของหวังจื้อห้าว”
ผู้ปกครองทุกท่าน การประชุมผู้ปกครองในวันนี้ เป็นครั้งสุดท้าย
ของเทอมแล้ว ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
กิจกรรมตลอดมา
วันนี้ เรือ่ งยาวขอพูดสัน้ ๆ ก็คอื ..ใคร่ขอเรียนเชิญผูป้ กครองทีม่ เี ด็กผล
การเรียนดี ขึน้ มาบอกเล่าวิธกี ารและเคล็ดลับในการ อบรมสัง่ สอนเด็กของ
ท่านเป็นอย่างไรบ้าง?
ห้องเรียนเกิดเสียงฮื่อฮาโกลาหล คุณครูโบกมือไปมา  เพื่อให้อยู่ใน
ความสงบ
แล้วคุณครูก็เรียกชื่อผู้ปกครองของ “หวังจื้อห้าว” ขึ้นเวที ห้องเรียน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก่อนหน้าที่มีแต่เสียงเจี๊ยวจ๊าวก็เงียบลงในทันใด
นีเ่ ป็นเรือ่ งทีน่ อกเหนือความคาดหมายมาก เขามอมแมมปานนี้ ท�ำไม
ลูกของเขาถึงมีผลการเรียนที่ดีเด่นดีเลิศได้
คุณพ่อของหวังจื้อห้าว งอเอวแล้วลุกขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ด้วย
ความประหม่า  ยามก้าวเดินออกมา  เท้าไปเตะเก้าอี้ล้มลง เขารีบพูด
“ขออภัย” ขออภัยหลายครั้ง รีบยกเก้าอี้ตั้งตรง จึงเดินก้าวไปที่แท่นพูด
อย่างช้าๆ
“เอ่อ อืม...” พ่อของหวังจื้อห้าว เริ่มด้วยเสียงแหบแห้ง สายตาไม่
กล้ามองไปทางผู้ปกครองคนอื่นๆที่นั่งอยู่ด้านล่าง
“หวังจื้อห้าว เป็นเด็กนักเรียนในชั้นที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุด ผลการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเขา  อยู่ที่อันดับหนึ่งมาโดยตลอด เด็กคนนี้ขยัน
ขันแข็งมาก ไม่เคยมาสาย ยามเล่นก็เล่นอย่างสนุกสนาน”
“ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ มาฟังว่า  ผู้ปกครองของหวังจื้อห้าว
เขามีวิธีอบรมสั่งสอนเด็กของเขาอย่างไรบ้าง?” คุณครูกล่าว
“ปะ...ประสบการณ์ผมไม่รจู้ กั หรอกครับ ผมเพียงแต่ชอบนัง่ มองดูลกู
ท�ำการบ้านทุกวันหลังเลิกงาน ไม่ว่าจะเหนื่อยเพียงใด ผมก็จะนั่งอยู่ข้างๆ
เด็ก แล้วดูเขาท�ำการบ้าน”
พ่อของจื้อห้าวหยุคชั่วครู่ หันไปมองคุณครู คุณครูยิ้มตอบแสดง
ท่าทางให้เขาพูดต่อ
มีวนั หนึง่ ลูกชายถามผมว่า “พ่อ ทุกวันนัง่ อยูข่ า้ งผม แล้วดูผมท�ำการ
บ้าน การบ้านนี้พ่อดูเข้าใจหรือไม่?”
ผมตอบว่า “ผมดูไม่เข้าใจ”
ลูกชายถามอีกว่า “ในเมือ่ พ่อดูไม่รเู้ รือ่ ง ไม่เข้าใจ แล้วพ่อรูไ้ ด้อย่างไร
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ว่า ผมท�ำได้หรือไม่ได้?”
ผมตอบว่า “หากลูกของผมท�ำอย่างรวดเร็ว จับปากกาขึน้ มาแล้วเขียน
เขียน เขียนผมก็รู้ว่า ค�ำถามข้อนี้ท�ำได้ และท�ำได้โดยง่าย หากลูกชายผม
ต้องเดินไปเปิดพัดลม จะไปดื่มน�้ำ ผมก็รู้ว่า ค�ำถามข้อนี้ท�ำยาก”
“ผมมีอาชีพท�ำงานก่อสร้าง ปกติแล้วงานยุ่งมาก หากจะพูดถึงการ
อบรมสั่งสอนแล้วก็มีแค่ปกติจะพูดคุยกับลูกบ้าง ทุกครั้งที่ลูกมามองดูผม
หาบหิน ขุดดิน ผมก็จะพูดคุยกับลูกในเวลานั้น”
ผมถามว่า  “ลูกเอ๋ย ลูกคิดอยากเหมือนท่านประธานฯที่ได้ไปต่าง
ประเทศหรือไม่?”
ลูกตอบว่า “คิดครับ” ผมก็จะบอกว่า “ถ้าอย่างนั้น ต้องตั้งใจเรียน
หนังสือนะ”
เห็นรถราที่วิ่งอยู่บนท้องถนน ที่ขับได้เร็วๆ คันยาวๆ สีด�ำๆเป็นเงา
งาม ผมก็จะถามลูกว่า “อยากขับรถแบบนี้หรือไม่?”
ลูกตอบว่า “อยากครับ”
ผมจะพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะ”
“ผมเองไม่เคยเรียนหนังสือ ไม่รู้จักหนังสือสักตัว หาเหตุผลลึกซึ้งมา
อบรมสั่งสอนเด็กไม่เป็น ได้แต่อาศัยเวลายามท�ำงาน เห็นอะไรก็คุยกับลูก
อย่างนั้น เมื่อเห็นลูกพยักหน้าไม่หยุดผมก็จะดีใจมาก เมื่อผมดีใจก็ชอบที่
จะลูบหัวเขา”
“ลูกชายชอบนั่งยองๆอยู่ข้างกายผม ดูผมท�ำงาน บางครั้ง ยังรินน�้ำ
ให้ผม น้อยครั้งที่ผมจะให้เงินลูกใช้จ่าย แทบจะไม่ให้เลย โดยส่วนมาก
แล้ว ลูกชายจะท�ำงานบ้าน บางครั้งยังช่วยผมซักเสื้อผ้า”
“ผมเป็นคนท�ำงานก่อสร้าง ทั่วทิศก็คือบ้านผม ท�ำงานที่ไหนบ้านก็
http://seniorclub.swu.ac.th
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อยู่ที่นั่น พูดถึงประสบการณ์ ผมไม่มีจริงๆ ผมเพียงแค่ชอบคลุกคลีกับลูก”
“ชอบดูเขาท�ำการบ้าน ชอบที่จะลูบหัวเขา  ชอบบอกเขาว่า  รู้จัก
ขอบคุณโรงเรียน ต้องขอบคุณคุณครูที่อบรมสั่งสอนลูกของผมได้ดีเช่นนี้
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ คุณครู ต้องล�ำบากนานมากแล้ว”
พูดจบเขาหันไปโค้งค�ำนับคุณครูหนึ่งครั้ง การโค้งค�ำนับของเขาครั้ง
นี้สะเทือนเข้าไปในหัวใจของกลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ในห้อง!

สระเอหาย
ที่ อ�ำเภอแห่งหนึ่ง...ฝ่ายพัสดุพิมพ์เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง เพื่อ
จ้างเหมาปลูกหญ้าสนาม และเขียนลงท้ายว่า...จึงเรียนมาเพื่อ...
1. โปรดทราบ
2. พิจารณาการ “จ้างหมา”
เพื่อปลูกหญ้าสนาม ต่อไป
นายอ�ำเภอ...ลงนาม บันทึกว่า
1. ทราบ
2. อนุมัติในหลักการ
แต่เห็นควร “จ้างคน” ปลูกน่าจะดีกว่า 
3. ถ้าหาคนไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุควรปลูกเอง
ลงชื่อ...นายอ�ำเภอ
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