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ปิยมหาราชาศิรวาท
23 ตุลาคม 2561

อ้างองค์อคเรศไท้
ปวงราษฎร์ถวายพระสมญา
จักรีเบญจรัชกา
พระเกียรติคุณบ่ร้าง
พระเมตตาพระเปี่ยมล้น
พระพิทักษ์ยุติธรรมา
ร่มเย็นดุจพฤกษา
ทวยราษฏร์รักบาทแม้
พระเสด็จโดยต่างด้าว
เพื่อพิทักษ์ไมตรีชัย
ต่างชาติต่างซึ้งใจ
พระกฤษฎาโน้มน้าว

http://seniorclub.swu.ac.th

ปิยมหา  ราชเอย
เอกอ้าง
อภิเษก
กึกก้องพระกฤษฎา
พรรณนา
เที่ยงแท้
แผ่กิ่ง  ก้านใบเอย
ยิ่งด้วยปิตุรงค์
แดนไกล
ต่างด้าว
พระยิ่ง  ตนนา
ชาติเชื้อกษัติริยาธิราช
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เลิกทาสไทยทั่วด้าว
ไทยอิสระได้สมนาม
มั่นคงมั่งคั่งขาม
อารยะไทยเลือดเนื้อ
สิ้นองค์พระบาทเจ้า
ใจจะขาดติดตาม
อาลัยสุดโศกขาม
ถวายทิพย์พิมานเจ้า

แดนสยาม
ชาติเชื้อ
ต่างชาติ  ยิ่งนา
ไม่น้อยชาติใด
จอมสยาม
บาทเจ้า
สิ้นชีพ  ตนเอย
กราบถ้อยพระทิพญาณพระองค์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2561

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
13 ตุลาคม 2561
ส่งเสด็จพะระสู่ฟ้า
เนาสวรรค์
ใจจะขาดสิ้นชีวัน
ด่าวดิ้น
อาลัยสุดร�ำพัน
อกคว�่ำ
ส�ำนึกพระคุณไม่สิ้น
ตราบฟ้าดินสลาย
คิดถึงพระสุดซึ้ง
ในใจ
พระสถิตทั่วชาวไทย
ทั่วหน้า
ชื่นชมพระทรงชัย
สุดยอด  ใจนา
ปวงราษฎร์ทั้งแหล่งหล้า
เทิดไท้ด้วยดวงใจ
ความทรงจ�ำเจิดจ้า
งดงาม
พระเสด็จทั่วเขตคาม
หมู่บ้าน
จ�ำได้ทุกโมงยาม
ลอยเด่น  ชัดนา
แม้นผ่านแสนปีล้าน
จ�ำได้เมื่อวันวาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
3

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2561

สังคมในแวดวง มศว

มศว ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
พุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รบั พระราชทานผ้าพระกฐินเพือ่ น�ำไปทอดไปถวายพระสงฆ์จำ� พรรษา ณ
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (ตรง
กับวันขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 12)
ผู้มีความประสงค์จะร่วมท�ำบุญกฐินพระราชทาน สามารถโอนเข้า
บัญชี ธ.กรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 980-5-69905-6 ชือ่ บัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว
และส่งส�ำเนาโอนเงิน ไปยังส่วนการคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มศว หรือ
โทรสาร. 022600244
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำ
เดือนพฤศจิกายน วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม
สภา 1 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. วัลลีพันธุ์
สถิตยุทธการ ที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้อนุมัติปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความยินดีกับ รศ. อมรรัตน์
เศวตนันทน์ เนือ่ งในโอกาสได้รบั คัดเลือกเป็นแม่ดเี ด่นราชภัฏพระนคร ครัง้
ที่ 2 พุทธศักราช 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12
สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ชมรมฯ เชิญคุณชัยพร ถาวรรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คุณนัชชา กรีหริ ญ
ั และคุณบุษกร
สุวิสุทธิ์ จากส่วนทรัพยากรบุคคลมาพูดคุยและอธิบายการจัดท�ำเอกสาร
ของผูเ้ กษียณอายุราชการ เพือ่ ความรู้ และความเข้าใจว่าควรจัดท�ำเอกสาร
ใดไว้ให้เรียบร้อย ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ได้รับเชิญจาก อดีต สว. ชรินทร์ หาญสืบสาย
จ. ตาก ให้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการอ่านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนตาก
พิทยาคม โดยใช้เงินรายได้จากการจัด Rummage Sale (เดือนมีนาคม)
ได้เงิน 51,095 บาท มีคณะวิทยากร 8 คน ได้แก่ ผศ. เกษร เจริญรักษ์
รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน อ. พวงผกา
คงอุทัยกุล รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล คุณกริยา สามเสน
ปานเจริญ คุณฉันทนา ไชยวัฒน์ และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์
ตามที่ชมรมฯ ได้เสนอโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
“ชีวติ เป็นสุขได้ดว้ ยตนเอง” และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ บัดนีก้ รมกิจการผูส้ งู อายุได้อนุมตั โิ ครงการแล้ว
ในวงเงิน 85,200 บาท จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 2 ก�ำหนดจัดวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 การ
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง “การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ” โดย
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อ
เนื่องฯ ทั้งนี้ได้ผนวกงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณไว้ด้วย ดังก�ำหนดการ
ดังนี้
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.30 น. ประธานกล่าวรับน้องใหม่วัยเกษียณ
09.30 - 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
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09.45 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพทางใจ
โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น. สาธิตและฝึกปฏิบัติ ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
*****ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แสดงความจ�ำนงที่ ดร. อุมาพร
นาคะวัจนะ เบอร์โทร 090 917 3993
กิจกรรมครั้งที่ 3 ก�ำหนดจัดวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561
การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง “การสร้างเสริมศักยภาพทางกาย”
โดย นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการ
ศึกษาต่อเนื่องฯ
ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 11
ตุลาคม 2561 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
และจะน�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ขอ
เชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ธ สถิตในใจนิจ
นิรันดร์ และร่วมท�ำบุญที่หมายเลขบัญชี นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ
ธ.ไทยพานิชย์ เลขที่ 032-400924-9 ธ.กรุงไทย เลขที่ 015-1-51428-3
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้อง
แปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์
3. รศ. ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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5. รศ. นันทา โชติกพุกกณะ
7. รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง
9. รศ. เอมวดี ฉิมประภา
11. ผศ. จิตต์ หมวดสง
13. ผศ. ประหยัด หาสิตะพันธุ์
15. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
17. ผศ. สิริรัตน์ เฉลิมงาม
19. ผศ. อุไร บัวทอง
21. อ. นวลผจง เศวตเวช
23. อ. วิชิต วิสิทธวงศ์
25. คุณชวนชื่น กาญจนภี
27. ผศ. ถวิลวงศ์ บุญหงษ์

6. รศ. ดร. บุญเอิญ มิลินทสูต
8. รศ. วรรณี ชาลี
10. ผศ. กาญจนา หาสิตะพันธุ์
12. ผศ. ประไพ สังข์ทอง
14. ผศ. มณฑา ไพบูลย์
16. ผศ. สมเจตน์ บันลือสินธุ์
18. ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ
20. อ. ทองเจือ เถระพัฒน
22. อ. บุญเกิด บัวหภักดี
24. อ. สุวดี จ�ำเริญพันธ์
26. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ

ชมรมฯ ก�ำหนดจะจัด Rummage Sale เพือ่ หารายได้สมทบทุน
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร
ก�ำหนดการดังนี้
ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 4. วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
ขอเชิญชวนบริจาคสิ่งของเหลือใช้ในสภาพดี โดยน�ำไปให้ที่อาคาร
ประสานมิตร (ตึก 3) จะมี รปภ. ช่วยยกสิ่งของเพื่อน�ำไปเก็บไว้คัดแยก
ในห้องชมรมฯ
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ชืน่ วัฒนา เนือ่ งจาก
คุณแม่บุญช่วย ชื่นวัฒนา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
8
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ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนเมือง ระหว่างวันที่ 15- 19 กันยายน 2561
และฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
สอ. มศว จ�ำกัด ได้กำ� หนดเปิดรับเงินฝากส�ำหรับสมาชิกผูส้ งู อายุ
(ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุ 55 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา
ฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน ไม่หักภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน
- 31 ตุลาคม 2561 ดังนี้
1. สมาชิกที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ใช้ส�ำเนาเอกสารแสดง
วัน เดือน ปีเกิด) สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2. เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ เปิดบัญชีข้ันต้น 100,000.00 บาท
ดังข้อก�ำหนดอื่นและเงื่อนไข ตามเงินฝากประเภท 24 เดือน
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากตั้งแต่    100,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่    300,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่    500,000 บาท ร้อยละ 3.50 ต่อปี
4. เมื่อครบก�ำหนด สมาชิกจะต้องปิดบัญชีเพื่อก�ำหนดบัญชีใหม่
หรือหากไม่มาด�ำเนินการ สหกรณ์จะโอนย้ายไปบัญชีออมทรัพย์ เพื่อไม่
ให้ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ (0)
5. สมาชิกที่เปิดบัญชีประเภทนี้ไปแล้ว จะเปิดบัญชีประเภทนี้อีก
ไม่ได้

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. สายใจ แจ้งสุทิมล (บริจาคเดือน ส.ค.)
2. คุณลักขณนาจ   มารควัฒน์
3. รศ.ชาดา  กลิ่นเจริญ
4. อ.สุนีย์  ลี่ไพบูลย์
5. อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
6. รศ. สมัย   เหล่าวานิชย์
7. รศ. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์  
8. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
9. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
10. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
11. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
12. รศ. อมรรัตน์  เศวตนันทน์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม
ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์		
ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์		

สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

										

1. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ
5. รศ. มาลี  บานชื่น
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. ศ. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
35. รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์
http://seniorclub.swu.ac.th

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

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. อ. อรพรรณ  วีระวงศ์ พลันเท็นคา
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. ผศ. จิราภรณ์  บุญส่ง
36. อ. จิรฐา  ชิตประสงค์
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.

12

คุณกฤษณา  สังคริโมกข์
รศ. โช  สาลีฉัน
รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์
คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์
ผศ. ทัศนียา  สุปรีชากร
ผศ. ทศวร  มณีศรีข�ำ
รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิตติพันธ์
คุณอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์
คุณอารมณ์  สิทธิสาร
คุณธวัลวรัตน์  เกษะประดิษฐ์

38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
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
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
อนาคต คือ ผลของการกระท�ำในปัจจุบัน
“...ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน
ต้นเรื่องนั้นคือเหตุสิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้จะเป็น
เหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ท�ำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ท�ำงาน
ที่ต้องการได้ แล้วการท�ำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่อง
กันไปอีกไม่หยุดยั้ง
“ดังนั้น ที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ให้พิจารณาการกระท�ำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึก
ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้าง
เหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือ ผลของการกระท�ำในปัจจุบัน ...”
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ต้นก�ำเนิดของทุกสิ่ง
เศรษฐีคนหนึง่ ได้ซอื้ ทีด่ นิ แปลงหนึง่ สร้างเป็นทีพ่ กั ตากอากาศ ทีล่ าน
หลังบ้านมีตน้ ลิน้ จีอ่ ายุกว่าร้อยปีจำ� นวนหลายต้น เริม่ แรกตอนทีเ่ ขาซือ้ ทีด่ นิ
ผืนนี้นั้น เกิดจากที่เขาถูกใจต้นลิ้นจี่เหล่านี้ เนื่องจากภรรยาของเขาชอบ
กินลิ้นจี่ ในช่วงที่ตกแต่งซ่อมแซมนั้นเพื่อนของเขาได้แนะน�ำให้หาอาจารย์
ฮวงจุย้ มาดู เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างไม่ผดิ เดิมทีเศรษฐีกไ็ ม่เชือ่ เรือ่ งเหล่านีม้ ากนัก
แต่ครั้งนี้กลับเห็นด้วยจึงเจาะจงเดินทางไปฮ่องกงเพื่อเชิญอาจารย์ฮวงจุ้ย
ท่านหนึ่ง
อาจารย์แซ่เต๋อ ท�ำอาชีพนี้มามากกว่าสามสิบปีในวงการนี้จัดว่า
มีชื่อเสียงมาก ไปรับอาจารย์เต๋อที่สถานีรถไฟและร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันแล้ว ท่านเศรษฐีกข็ บั รถพาอาจารย์มายังบ้านของตน ระหว่างทาง
ถ้าหากมีรถพยายามจะแซง ท่านก็จะหลีกทางให้เสมอ อาจารย์เต๋อหัวเราะ
แล้วพูดว่า “คุณขับรถได้มน่ั คงนุม่ นวลดี” อาจารย์จากฮ่องกงได้สงั เกตดูทกุ
อย่าง เศรษฐีหัวเราะแล้วพูดว่า “ผู้ที่ต้องการจะแซงรถ ย่อมมีธุระเร่งด่วน
ไม่ควรท�ำให้เขาเสียเวลา”
เมือ่ รถเข้าสูต่ วั เมือง ถนนก็เริม่ แคบลง เศรษฐีกล็ ดความเร็วลง มีเด็ก
คนหนึง่ หัวเราะร่าวิง่ ออกมาจากซอย เศรษฐีกส็ ามารถเหยียบเบรกรถได้ทนั
เด็กๆ หัวเราะคิกๆ วิ่งผ่านหน้ารถไป แต่เขาก็ยังไม่เหยียบคันเร่งเพื่อออก
รถ แต่ได้มองไปทีป่ ากซอย เหมือนก�ำลังรออะไรสักอย่างหนึง่ สักครูก่ ม็ เี ด็ก
อีกคนหนึ่งวิ่งออกมาวิ่งไล่ตามเด็กคนที่วิ่งไปก่อนหน้านั้น อาจารย์เต๋อถาม
ด้วยความแปลกใจว่า “คุณรู้ได้อย่างไรว่าข้างหลังยังมีเด็กอีกคน” เศรษฐี
ยักไหล่ “เด็กๆล้วนแต่เล่นไล่ๆตีๆกัน ถ้ามีคนเดียวจะไม่หวั เราะเริงร่าเช่นนี้
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หรอก” อาจารย์เต๋อยกหัวแม่โป้งขึ้น หัวเราะพูดว่า “คุณช่างมีน�้ำจิตน�้ำใจ
จริงๆ” มาถึงบ้านพัก ลงจากรถ หยิบกุญแจเตรียมจะเปิดเข้าบ้าน ทันใด
นั้นที่ลานหลังบ้าน พลันมีนกบินขึ้นมา 7-8 ตัว เมื่อเห็นดังนั้น เศรษฐี
หยุดอยู่หน้าประตู กล่าวขอโทษกับอาจารย์เต๋อว่า “รบกวนให้ท่านรอสัก
ครู่หนึ่ง” “มีเรื่องอะไรหรือ” อาจารย์เต๋อรู้สึกแปลกใจอีกครั้ง “ที่ลานหลัง
บ้านต้องมีเด็กมาขโมยเด็ดลิ้นจี่ของเราแน่นอน ถ้าเราเข้าไปขณะนี้เด็กๆ ก็
จะตกใจอาจตกลงมา ก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ปล่อยให้พวกเขาเด็ดไปสักครู่
หนึ่งก่อนพวกเรายืนดูอยู่ข้างนอกนี้แหละ” เศรษฐีกล่าวยิ้มๆ อาจารย์เต๋อ
นิง่ เงียบไปสักครูแ่ ละกล่าวว่า “คุณส่งผมกลับไปสถานีรถไฟเถอะ บ้านหลัง
นี้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องดูฮวงจุ้ยแล้ว” แต่ครั้งนี้เศรษฐีเป็นผู้แปลกใจ ถาม
ว่า “ท่านอาจารย์ท�ำไมพูดเช่นนี้” อาจารย์ตอบว่า “ใช่แล้วท่าน สถานที่
ที่มีท่านอยู่ ล้วนเป็นสถานที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศ”
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งจริงแท้จริงแล้วความประพฤติของคนก็คอื ฮวงจุย้ และ
คือโชคชะตา บุคคลที่ไม่มีคุณธรรม มีแต่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตน ถึงแม้จะพากเพียรพยายามวิ่งเต้นไป ก็อาจจะเป็นเพียงความเหนื่อย
เปล่าเท่านั้นตัวคุณเองคือต้นก�ำเนิดของสิ่งทุกสิ่งความดีงามของคุณ ก็คือ
ใบเซียมซีที่ดีเลิศชั่วนิรันดร
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คู่วิวาห์อนาถา
โรม บุนนาค

1

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่
คนไทยชอบเอยพระนามของพระองค์ว่า พระพุทธเจ้าหลวงหรือพระปิย
มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสยาม
ประเทศอย่างล้นเหลือ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและด้วยพระปรีชา
สามารถที่มีอันยากยิ่งที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน พระราชกรณียกิจในแผ่น
ดินสยามของพระองค์นั้นเป็นความทรงจ�ำที่ไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจ
ของปวงชนชาวสยาม โดยเฉพาะการทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขของไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินด้วยความห่วงใยอยูต่ ลอดเวลาของการครองราชย์ทเี่ รียกว่า “การ
เสด็จประพาสต้น”
การเสด็จประพาสต้น เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้พระองค์ทอดพระเนตรทุกสิง่ ทุก
อย่างได้อย่างชัดเจน ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อความส�ำราญส่วนพระองค์ แต่เป็น
ไปเพือ่ สอดส่องทุกข์สขุ ของราษฎร ซึง่ ส่วนใหญ่มไิ ด้มหี มายก�ำหนดการ บาง
คราวพระองค์ก็ทรงปลอมแปลงเป็นสามัญชนเข้าไปปะปนกับราษฎร เพื่อ
ที่จะได้ประจักษ์ในความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์อย่างแท้จริง แล้ว
ก็ทรงน�ำไปแก้ไขในทุกๆ เรื่อง เพื่อประโยชน์สุขแห่งทวยราษฎร์
ในต้นปี 2448 แพทย์หลวงได้ถวายค�ำแนะน�ำให้ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงว่างเว้นจากการบริหารราชการแผ่นดินสัก
ระยะหนึ่ง หลังจากที่ทรงประชวรจนต้องพักฟื้น เพื่อผ่อนคลายความ
กังวล และหากเสด็จออกไปส�ำราญพระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยใน
ที่โล่งแจ้ง ก็จะเป็นการดีต่อพระพลานามัย สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึง

1 โรม บุนนาค ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ในชื่อเรื่อง : พระปิยมหาราช เสด็จร่วมงานคู่วิวาห์อนาถา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เสด็จไปประทับทีพ่ ระราชวังบางปะอิน แม้กระนัน้ พระองค์ใช้โอกาสนีอ้ อก
เยี่ยมเยียนราษฎรในชนบททางชลมารค โดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชน
ธรรมดา เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยไม่มีการตกแต่ง
รับเสด็จ และทรงไต่ถามทุกข์สุขด้วยพระองค์เอง
ในคราวหนึ่งที่ได้เสด็จประพาสหัวเมืองตะวันออก ขากลับทรงแวะ
นมัสการพระสมุทรเจดีย์ ทรงเห็นว่ายังมีเวลาเหลือกว่าจะถึงเวลาเสวย
พระกระยาหาร จึงรับสัง่ ให้เรือกลไฟลากเรือกรรเชียงพระทีน่ งั่ ไปประพาส
ในคลองตาเด็ด ซึง่ เป็นคลองเล็กๆ อยูฝ่ ง่ั เมืองสมุทรปราการ ทอดพระเนตร
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องราษฎรสองฝัง่ คลอง จนถึงหน้าบ้านเล็กๆ หลังหนึง่ มี
ผู้คนมาชุมนุมโห่ร้องกันอย่างสนุกสนาน จึงรับสั่งให้เรือกรรเชียงพระที่นั่ง
เข้าเทียบท่า แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินขึ้นไปบนลานที่ขบวนแห่ก�ำลังมา
เจ้าของบ้านเห็นผู้ดีบางกอกขึ้นมาเยือนก็เข้ามาต้อนรับและเชื้อเชิญขึ้นไป
บนบ้าน ทรงไต่ถามก็ทราบว่าเป็นงานแต่งงาน แต่เมือ่ ทอดพระเนตรก็เห็น
แต่ละคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าปอนๆ ของที่แห่มาก็มีแต่ถาดผลไม้ ไม่มีเงิน
ทองหรือของมีค่าแต่อย่างใด เมื่อเสด็จขึ้นไปประทับบนบ้านที่จัดไว้เป็นที่
รับขันหมาก จึงรับสั่งถามเจ้าของบ้านว่ามีสินสอดทองหมั้นเท่าใด
เจ้าของบ้านตอบว่า “ไม่มเี ลยเจ้าค่ะ” เจ้าของบ้านบอก และอธิบาย
ว่า เจ้าบ่าวชื่อ จีนชัย เป็นลูกจีนเกิดในเมืองไทย อายุ 28 ปี ส่วนเจ้าสาว
เป็นมอญชื่อ เจิง อายุ 25 ปี มีอาชีพรับจ้างด้วยกันทั้งคู่ เพื่อนบ้านเห็น
ว่ารักใคร่กันและต่างเป็นคนขยันท�ำมาหากินทั้งคู่ จึงเรี่ยไรเงินกันจัดงาน
ให้ตามมีตามเกิด
เมื่อขบวนขันหมากขึ้นมาบนเรือน คนๆหนึ่งครั้นเห็นชายแปลกหน้า
ท่าทางเป็นผู้ดีบางกอกนั่งอยู่ ก็มองด้วยความสงสัย และรู้สึกว่าคุ้นๆหน้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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แต่พอจ�ำได้เท่านั้น ของที่อยู่ในมือก็หล่นลงพื้น ยืนตะลึง ยายเจ้าของบ้าน
ยังหันไปเอ็ดเอาว่าซุ่มซ่าม มิรู้จักอายคนบางกอกที่เขาแวะมาบ้าง แต่
เมื่อชายคนนั้นก้มกระซิบบอกที่หู ยายเจ้าของบ้านก็หันมาดู พลันก็เกิด
อาการตะลึง ตัวสั่น รีบก้มลงกราบด้วยความตกใจและดีใจจนท�ำอะไรไม่
ถูก ขบวนขันหมากก็รวนเร พระองค์จึงมีรับสั่งให้ท�ำตัวกันตามสบาย ให้
ขบวนขันหมากขึ้นมาให้หมด แล้วให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้ามาเฝ้า
เมื่อเจ้าบ่าวชัยกับเจ้าสาวเจิง มาหมอบกราบที่พระบาท ก็ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโอวาทในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผัว
เมีย แล้วให้เจ้าของบ้านลงไปบอกคนในเรือให้น�ำเงินมา 2 ชั่ง ใส่ถุงมาถุง
ละชั่ง พระราชทานแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนละถุง ทั้งคู่ซึ่งหาเช้ากินค�่ำได้เงิน
รวมกัน 160 บาท ก็เปลี่ยนฐานะไปทันทีงานแต่งงานที่กระจอกงอกง่อย
ที่สุด ก็กลายเป็นงานวิวาห์ที่ยิ่งใหญ่ ถูกจารึกไว้ให้เล่ากันต่อๆ มา ท�ำให้
คนฟังมีความสุขไปกับวันวิวาห์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นด้วย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แม้แต่ในช่วงเวลาที่หมอหลวงถวายค�ำแนะน�ำให้พักผ่อนพระวรกายเพื่อ
พระพลานามัย ก็ยังทรงใช้ช่วงเวลานี้เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยมราษฎร
ในชนบท เพือ่ ทอดพระเนตรชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละความเดือดร้อนของพวก
เขา ด้วยความรักและห่วงใย เช่นเดียวกับที่ราษฎรรักพระองค์...
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พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 5
สัตว์ดิรัจฉานมันเกิดมา
กิน ๆ นอน ๆ แล้วก็ตาย
แต่สัตว์บางอย่าง  มีเขา
มีกระดูกเป็นประโยชน์  ได้บ้าง
แต่ถ้าคนประพฤติอย่างสัตว์ดิรัจฉานแล้ว
จะมีประโยชน์อันใด
ยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉานบางพวกไปอีก
เพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชา
เข้ามาเป็นกำ�ลังที่จะทำ�ตัว
ให้ดีกว่าสัตว์ดิรัจฉานให้จงได้

http://seniorclub.swu.ac.th
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เหนือกว่ากษัตริย์ใดในโลกหล้า
เรื่องที่ 1 เรียกน้าสิ ยาย
วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรของท่านตามปกติที่
ต่างจังหวัด ก็มีชาวบ้านมาต้อนรับในหลวงมากมาย ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาตามลาดพระบาทหลวง ทีนี้ที่แถวหน้าก็มีหญิงชราแก่
คนหนึง่ ได้กม้ ลงกราบแทบพระบาทแล้วก็เอามือของแกมาจับพระหัตถ์ของ
ในหลวง
แล้วหญิงชราท่านนัน้ ก็พดู ว่า...ยายดีใจเหลือเกินทีไ่ ด้เจอในหลวง แล้ว
ก็พูดกับในหลวงว่ายายอย่างโน้น ยายอย่างนี้ อีกตั้งมากมาย แต่ในหลวง
ก็ทรงเฉยๆ มิได้ตรัสรับสั่งตอบว่ากระไร
ทีนี้พวกข้าราชบริพารก็มองหน้ากันใหญ่ กลัวว่าพระองค์จะทรงพอ
พระราชหฤทัยหรือไม่ แต่พอพวกเราได้ยินพระองค์รับสั่งตอบกับหญิงชรา
คนนั้น ก็ท�ำให้เราถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหว เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า
“เรียกว่ายายได้อย่างไร อายุอ่อนกว่าแม่ฉันตั้งเยอะ ต้องเรียกน้าซิ ถึงจะ
ถูก!”

20

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2561

เรื่องที่ 2 บัตร 30 บาท
ในขณะที่ในหลวงท่านทรงประชวรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีข้าราชบริพารเข้าเยี่ยมจ�ำนวนมาก และมีนายกฯ
ในขณะนั้นได้ถวายบัตร 30 บาทให้พระองค์ เพื่อใช้สิทธิ์ ซึ่งพสกนิกรรู้สึก
เคืองใจที่นายกฯ คนดังกล่าวท�ำเช่นนั้น
แต่ในหลวงตรัสว่า “ไม่เป็นไรหรอก หากข้าพเจ้าไม่สามารถจ่ายค่า
รักษาได้ แต่คงสามารถใช้บัตรผู้สูงอายุได้ หรือจะใช้สิทธิข้าราชการของ
บุตรี (ฟ้าหญิง) ก็ได้” ท่านพูดเสียงเรียบๆ ไม่ได้รู้สึกว่าถูกลบหลู่เลย พูด
เสร็จก็ยื่นบัตรทองใบนั้น ให้นายกฯ คนนั้น ฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ว่าท่าน
ตอบได้น่ารักมาก
เคยมีคนถามผมว่า นับถือใครมากที่สุด คิดถึงคนแรกและคนเดียว
เลยคือ ในหลวง
ท่านเหนือกว่ากษัตริย์ใดในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าวีรบุรุษคนใดใน
ต�ำนาน มีคุณธรรมประเสริฐล�้ำเทียบพระโพธิสัตว์ ขอถวายความจงรัก
ภักดีจนกว่าชีวีจะหาไม่
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชื่นบานรื่นรมย์ แวะชมเมืองตาก
รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

2

ในวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ชมรมฯ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องสมุด
โรงเรียนตากพิทยาคม อ. เมือง จ. ตาก จึงขอเก็บเรือ่ งราวการท�ำกิจกรรม
และเล่าเรื่องรื่นรมย์ชมเมืองตาก มาฝากทุกท่าน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 : สมาชิกในทีมจ�ำนวน 9 คน น�ำโดย
ประธานชมรมฯ ออกเดินทางด้วยรถตู้ตั้งแต่เช้ามืด มุ่งขึ้นเหนือเส้นทาง
สายเอเชีย ผ่านอยุธยา สิงห์บุรี แวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านผัดไทย
ปากบาง จ. สิงห์บุรี ชื่อร้านผัดไทยนี้ หากบางท่านจ�ำชื่อเพี้ยนไปจาก
ปากบางเป็นปากกว้าง ก็อาจหาร้านนี้ไม่เจอนะคะ (555) ก่อนออกจาก
ร้านหลายท่านได้แวะซื้อหมูทุบและขนมเปี๊ยะมีชื่อเป็นของฝากติดมือมา
ด้วย แป้งขนมเปี๊ยะที่นี่ท�ำเป็นแป้งร่วนไม่เป็นแผ่นๆ อย่างที่คุ้นกัน จาก
นั้นเรานั่งรถยาวๆ ผ่าน จ. ก�ำแพงเพชร มุ่งหน้า จ. ตาก กว่าจะถึงก็
เป็นเวลาราวเที่ยง รับประรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวมาลี ร่วม
กับทีมงานของโรงเรียนตากพิทยาคม โดยคุณชรินทร์ หาญสืบสาย เป็น
เจ้าภาพมื้อนี้ เสร็จแล้วเริ่มลงมือท�ำงานทันที โดยเดินทางไปห้องสมุดของ
โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อดูสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดฐาน
กิจกรรมส�ำหรับวันรุ่งขึ้น แล้วเดินทางต่อไปที่โรงเรียน “บ้านตาก” ประชา
วิทยาคาร เพื่อเยี่ยมชมห้องสมุด ได้พบนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งซึ่งประธาน
ชมรมฯ ได้พดู คุยและบรรยายเกีย่ วกับการใช้หอ้ งสมุดเป็นเวลาสัน้ ๆ แล้วจึง
เดินทางต่อไปเยีย่ มห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ได้พดู คุยแลกเปลีย่ น
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กับผู้ดูแลห้องสมุด กว่าจะเสร็จก็เป็นเวลาค่อนข้างเย็น เตชสิทธิ์สุดหล่อ
พาเราไปรับประรับประทานอาหารเย็นเป็นข้าวต้มกับร้านอร่อย ระหว่าง
รับประทานข้าวต้ม เป็นช่วงถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงระหว่างทีมไทย
กับเกาหลีพอดี พวกเราเชียร์วอลเลย์กันอย่างสนุกสนาน ผลปรากฏว่าทีม
ไทยชนะ จึงแฮปปี้กันทั่วหน้าทั้งร้านข้าวต้ม จากนั้นจึงแยกย้ายเข้าที่พักที่
โรงแรมเวียงตาก พักผ่อนนอนหลับเอาแรงส�ำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
วันที่ 1 กันยายน 2561 : มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 32 คน เริ่มกิจกรรมโดย คุณอุดร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิด ประธานชมรมฯ ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของการมาจัดกิจกรรมโดยได้รับการเชิญชวนจาก อดีต สว. ชรินทร์
หาญสืบสาย จ. ตาก ผู้ให้ความสนใจและสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียนและ
ห้องสมุดประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ชมรมฯ ไปจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่านในครั้งนี้ และกล่าวถึงการระดมทุนของสมาชิกชมรมฯ โดย
การจัด Rummage sale เพื่อหารายได้มาจัดกิจกรรมนี้ ได้เงินจ�ำนวน
51,095.00 บาท จากนั้นจึงแบ่งทีมงานออกเป็น 4 กลุ่ม ประจ�ำแต่ละ
ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 เล่าไปเล่นไป โดย ผศ. เกษร เจริญรักษ์ สาธิตการเล่า
นิทานโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น นิทานเชือก นิทานถุงมือ
ฐานที่ 2 Books Award Winners 2561 โดย ผศ. นงนารถ
ชัยรัตน์ และ คุณฉันทนา ไชยวัฒน์ น�ำเสนอหนังสือทีไ่ ด้รบั รางวัลในปี 2561
ฐานที่ 3 ภาษาพาสนุก โดย คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ สอน
การออกเสียงและการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวันอย่าง
ง่ายๆ
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ฐานที่ 4 เรียนรู้ระรื่นเริง โดย รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.
ณัฐยา วิสุทธิสิน และ อ. พวงผกา คงอุทัยกุล สอนการร�ำวงมาตรฐาน
ในเพลงงามแสงเดือน และหญิงไทยใจงาม โดยมี รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา
แพรัตกุล ท�ำหน้าที่เป็นดีเจ
แต่ละฐานใช้เวลาประมาณ 1 ชม. แล้วจึงเปลี่ยนฐาน ช่วงเช้า 2
ฐาน และบ่ายอีก 2 ฐาน กว่าจะหมุนเวียนฐานครบถ้วน ก็ท�ำเอาวิทยากร
ทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควร ก่อนจบกิจกรรมวันแรกได้มอบหมาย
การบ้านให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละกลุม่ คิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาน�ำเสนอใน
วันพรุ่งนี้ พร้อมใจกันไปเดินชมตลาด “นั่งยองคล้องย่าม” ซึ่งเป็นตลาด
นัดยามเย็นริมแม่น�้ำปิง มีบรรยากาศดีงามมากและอากาศเย็นสบาย ชาว
บ้านน�ำผักผลไม้สดและสินค้าสารพัดมาขาย น่าซื้อมาก ถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆ
เราคงได้จับจ่ายผักสดๆ ไปผัดกินอย่างแน่นอน เดินชมตลาดพอได้พักผ่อน
อิรยิ าบถกันพอควรแล้ว จึงเดินทางไปรับประรับประทานอาหารเย็น มือ้ นีม้ ี
เมนูเด็ดคือกุ้งฝอยทอดกรอบ เป็นกุ้งฝอยชุบแป้งบางๆ ทอดกรอบเป็นตัวๆ
ไม่ใช่กุ้งทอดเป็นแพเหมือนที่เคยเห็นกัน จึงมีความกรุบกรอบและรสชาติ
เค็มมันก�ำลังดี สังเกตว่าวันนี้ทุกคนท�ำงานเสร็จจึงค่อนข้างผ่อนคลายและ
ปล่อยมุกตลกกันเป็นทีส่ นุกสนาน จากนัน้ จึงกลับทีพ่ กั ด้วยความเหนือ่ ยอ่อน
โดยเฉพาะสมาชิกฐานร�ำวงบางท่านชักก้าวขาไม่ค่อยออก ต้องรีบกลับไป
พักผ่อน สงสัยว่าคงหลับฝันว่าได้ร�ำวงตลอดทั้งคืน
วันที่ 2 กันยายน 2561 : วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ในช่วงเช้าเป็น
วันสรุปการจัดกิจกรรม โดยให้เวลาสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มมี
เวลาในการสรุปบทเรียน และให้ทดลองคิดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย
ตนเอง แล้วจึงให้แต่ละกลุ่มออกมาน�ำเสนอตัวอย่างกิจกรรม ซึ่งปรากฏว่า
24

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2561

ทุกกลุ่มน�ำเสนอผลงานได้อย่างดีมาก กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น�ำเสนอ
ล้วนมีหลากหลายและน่าสนใจ เช่น การใบ้ค�ำ  การแสดงบทบาทสมมุติ
การเล่นเกม เมือ่ แต่ละกลุม่ น�ำเสนอเสร็จ คณะวิทยากรในทีมของเราก็ให้ขอ้
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดความ
คิด ในช่วงท้าย มีการบรรยายหัวข้อ การใช้ยาในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งในช่วง
เวลาเดียวกันคณะวิทยากรสัมภาษณ์ผแู้ ทนครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนเครือ
ข่ายต่างๆ ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อพิจารณามอบหนังสือได้รับรางวัลประจ�ำปี
2561 จ�ำนวน 48 เล่ม รวมมูลค่า 10,845.50 บาท ได้แก่ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 55 และหนังสือชุดวรรณกรรมแพรวเยาวชนทีช่ มรมฯ
ได้รับมอบจากคุณวิษณุ รุจิเกียรติก�ำจร จ�ำนวน 14 เล่ม ได้แก่ โรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำ� รุง ซึง่ ได้รบั มอบหนังสือจากชมรมฯ ด้วยความชื่นมืน่ และ
เชื่อว่าหนังสือและกิจกรรมที่คณะวิทยากรจัดท�ำเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนและน�ำไปขยายผลการ
อ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ ในช่วงท้าย
ปิดกิจกรรมโดยคุณชรินทร์ หาญสืบสาย กล่าวขอบคุณชมรมฯ และคณะ
อาจารย์โรงเรียนตากพิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถาน
ที่จัดกิจกรรม
ช่วงบ่ายวันนีเ้ ป็นเวลาอิสระ ทีมงานจึงมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาเขือ่ น
ภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของ
ประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อนยันฮี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระ
ปรมาภิไธยเป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นล�ำน�้ำปิงที่
บริเวณเขาแก้ว อ. สามเงา จ. ตาก อ่างเก็บน�้ำสามารถรองรับน�้ำได้สูงสุด
13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร
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ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร เขื่อนภูมิพลมีภารกิจ
หลักในการผลิตไฟฟ้า และระบายน�ำ้ เพือ่ การชลประทานและเกษตรกรรม
น่าเสียดายทีป่ นี ดี้ รู ะดับน�ำ้ ไม่สงู เท่าใดนักเพราะฝนตกใต้เขือ่ นเป็นส่วนใหญ่
จึงเก็บกักน�ำ้ ไว้ไม่ได้มากเท่าทีค่ วร จากนัน้ เราเดินทางต่อไปอุทยานแห่งชาติ
ดอยสอยมาลัย เพื่อแวะชมวนอุทยานไม้กลายเป็นหินที่มีการค้นพบซาก
ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยาวที่สุดในโลก มีความ
ยาวประมาณ 72 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร วนอุทยาน
แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ตารางกิโลเมตร จากการส�ำรวจได้พบท่อน
ไม้โผล่ให้เห็นหลายสิบท่อน และได้มีการขุดขึ้นมาเพื่อจัดแสดง เช่น ไม้
ทองบึ้ง, ไม้มะค่าโมง ไม้กลายเป็นหินเกิดจากการที่ซากต้นไม้ถูกแทนที่
ด้วยน�้ำบาดาลซึ่งมีสารละลายของธาตุซิลิกา เกิดการตกตะกอนจนกลาย
สภาพเป็นหินอย่างช้าๆ เป็นการแทนที่ระดับโมเลกุลจนกระทั่งกลายเป็น
หินทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้าง อายุประมาณ
2 ล้านปี แวะรับประรับประทานอาหารเย็นสวนอาหารที่ร่มรืน่ แล้วจึงเข้า
ที่พัก
วันที่ 3 กันยายน 2561 : สมาชิกทุกคนเก็บสัมภาระ เตรียมตัว
ออกเดิ น ทางกลั บ ระหว่ า งทางได้ แ วะเดิ น ข้ า มสะพานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี แวะสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ของ จ. ตาก ซึ่งเป็นศาลาแบบจตุรมุข ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบถก�ำลังประทับอยู่บนราชอาสน์
มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีค�ำจารึกไว้ว่า
“พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต
พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา” บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของศาลมีรูป
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ปั้นม้าศึกประดับไว้ อ�ำลาจากเมืองตากด้วยความประทับใจ เหมือนดัง
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดตาก “ธรรมชาตินา่ ยล ภูมพิ ลเขือ่ นใหญ่ พระเจ้าตาก
เกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” จากนั้นได้แวะชมอุทยานประวัติศาสตร์
ก�ำแพงเพชรซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ�้ ปิง มีผงั เมืองเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
คางหมู ยาวขนานกับล�ำน�้ำ มีคูเมืองรอบแนวก�ำแพง ก�ำแพงเพชรถือเป็น
เมืองหน้าด่านที่ส�ำคัญของกรุงสุโขทัยในการป้องกันข้าศึก ซึ่งโบราณสถาน
เมืองก�ำแพงเพชร และเมืองนครชุมซึ่งอยู่อีกฝั่งคือทางตะวันตกของล�ำน�้ำ
ปิงนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2534 ทั่วบริเวณอุทยานได้รับ
การดูแลอนุรักษ์อย่างดี มีความสะอาดสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขี่
จักรยานชมโดยรอบได้ ชมอุทยานเสร็จเรารับประรับประทานอาหารกลาง
วันก๋วยเตีย๋ วเจ้าอร่อยของก�ำแพงเพชร ข้างร้านมีขายผ้าไทยผ้าถุงแสนสวย
จึงได้แวะกระจายรายได้กันคนละชิ้นสองชิ้น จากนั้นจึงนั่งรถยาวๆ เข้า
กทม. ถึงในช่วงเย็นๆ โดยสวัสดิภาพท่ามกลางสายฝนโปรยปรายเล็กน้อย
ทริปนีเ้ ป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีม่ โี อกาสได้รว่ มท�ำกิจกรรมดีๆ กับชมรมฯ ถึง
ส่วนตัวผู้เขียนจะยังไม่ใช่สมาชิกของชมรมฯ แต่ก็มีความรู้สึกผูกพันและ
เป็นหนึ่งเดียวกับชมรมฯ และ มศว เสมอมา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของชมรมฯ ในครั้งนี้ได้มีการวางแผนและการด�ำเนินงานอย่างคุ้มค่า
ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ระดมทุนจากกิจกรรม Rummage sale ซึ่งเปิด
โอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วม ในโอกาสนี้จึงขอร่วมอนุโมทนาในกุศล
เจตนาและความร่วมมืออย่างดียงิ่ ของสมาชิกชมรมทุกท่าน ขอพรพระและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องให้ทุกท่านมีสุขภาพดีเยี่ยม อ้อ ... แล้วอย่าลืม
เก็บข้าวของไว้ส�ำหรับ Rummage sale ครั้งต่อไปในปลายปีนี้กันด้วย
นะคะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เกษียณอย่างไรให้มีความสุข
เดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนที่มีวาระแห่งการเฉลิม
ฉลองที่น่ายินดีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรก คือ ความยินดีกับผู้ใหญ่ที่เกษียณ
อายุราชการ มีเวลากลับไปอยูบ่ า้ น เลีย้ งหลาน พักผ่อนก่อนคนอืน่ อย่างที่
สอง คือ ยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนยศ เลื่อนต�ำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตขึ้น ในวาระ
การโยกย้ายประจ�ำปีของราชการ
ผูใ้ หญ่ทรี่ จู้ กั มักคุน้ กันมาหลายสิบปี ทยอยเกษียณอายุราชการกันไป
เรื่อยๆ ปีแล้ว ปีเล่า หลายคนเกษียณแล้ว ยังมีอะไรให้ท�ำต่อ เช่น ไปเป็น
ที่ปรึกษาบ้าง ท�ำงานวิชาการที่ตัวเองถนัดบ้าง ที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพ
เสริมระหว่างรับราชการ พอเกษียณก็ได้มีโอกาสออกไปดูแลธุรกิจของตัว
เองอย่างเต็มตัว
ขณะทีบ่ างคน เกษียณแล้ว ไม่อยากท�ำอะไรอีก อยากมีเวลาให้ตวั เอง
อยู่กับลูกหลาน วางแผนเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณว่า
ตอนรับราชการไม่เคยมีเวลาแบบนีเ้ ลย เพราะวุน่ อยูแ่ ต่กับงาน จนหลงลืม
ว่าน่าจะท�ำอะไรให้ตวั เองบ้าง ช่วงเกษียณอายุราชการนีแ่ หละ...ทีจ่ ะได้ทำ�
อะไรแบบ “ชีวิตมีหรือชีวิตเหลือน้อยแล้ว...ใช้ซะ”
ในบรรดาคนเกษียณอายุราชการถ้าพูดในแง่ความรูส้ กึ มีคน 2 แบบ
ที่น่าสนใจ แบบแรก พวกที่ท�ำใจได้ คนกลุ่มนี้ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเข้าใจ
ความเป็นไปของชีวิต มีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณมาเป็นอย่างดี
มีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายท�ำในสิ่งที่ตัวเองรัก และรักในสิ่งที่ตัว
เองท�ำ ปลดแอกชีวติ จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนและหรือผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งกิน
กาแฟอยู่แต่ในห้องประชุม สัมมนาตลอดเวลา มาเป็นชีวิตที่ไม่ต้องรีบเร่ง
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ง่ายๆสบายๆ ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้จึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไร
ต่างไปจากวันที่เคยไปท�ำงานเพราะเหตุอย่างเดียวคือ ท�ำใจได้
พวกที่สอง คือ พวกที่ท�ำใจไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นใหญ่เป็นโต
เป็นเจ้านาย เคยมีลูกน้องรายล้อม แต่พอเช้าวันที่ 1 ตุลาคม วันที่ไม่ต้อง
ไปท�ำงาน ชีวิตเปลี่ยนหมด ไม่มีลูกน้องมารายล้อม เผลอๆลูกน้องเตรียม
ตัวไปตั้งหลักกับนายใหม่ตั้งแต่ 1-2 เดือนก่อนเสียด้วยซ�้ำ กาแฟที่เคยมา
เสิรฟ์ ถึงโต๊ะตอนเช้าโดยเลขานุการ อาจต้องกลายเป็นกินเอง นัง่ เก็บของที่
เก็บมาจากที่ท�ำงานเข้าตู้ ไม่มีคนขับรถมารับที่บ้านเหมือนทุกวัน หันมอง
ไปทางไหน จะใช้สอยใครก็ไม่มี พวกนี้บางทีเกิดอาการรับไม่ได้ ท�ำใจไม่
ได้ ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะดูแลจิตใจของผูเ้ กษียณอายุราชการกลุม่ นี้ คือ เปลีย่ น
วิธีคิด...
ท่านปัญญานันทภิกขุ เคยสอนว่า คนเรานั้นไม่ได้ทุกข์ที่ไหนเลย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะความคิดของตัวเองทั้งสิ้น
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราคิดว่า วันเกษียณอายุราชการเป็นวันสุดท้าย เป็น
จุดจบทีช่ วี ติ เราจะไม่มคี า่ ไม่มคี วามหมาย ไม่มตี ำ� แหน่งแห่งหนอีกแล้ว เรา
ก็จะมีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดว่า วันที่ 1 ตุลาคม ที่ไม่ต้อง
ไปท�ำงาน ก็เป็นแค่วันธรรมดาๆวันหนึ่ง ที่เราจะได้หยุดงาน ไม่มีประชุม
ไม่มีเรื่องหนักๆมาให้แก้ปัญหาให้ปวดหัว และเป็นวันที่เราจะได้เริ่มต้นมี
เวลาเป็นของตัวเองได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น หลังจากที่เราเอาเวลาของ
เราไปให้กับชีวิตการท�ำงานมากกว่า 10 กว่าชั่วโมงในแต่ละวันมานานถึง
กว่า 30-40 ปี
ยิ่งต�ำแหน่งใหญ่โตมากเท่าไหร่ ภาระที่เคยมีก็มากเท่านั้น วันที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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เกษียณแล้วก็ถือว่าหมดภาระสบายขึ้น ไม่ดีกว่าหรือ จะสุข จะทุกข์ เหงา
เศร้า ก็อยู่ที่วิธีคิดนี่ละ...
นักจิตวิทยา บอกว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเกษียณ คือ ความ
รู้สึกในเชิงคุณค่าต่อตัวเองลดลง ยิ่งเคยมีงาน มีต�ำแหน่ง พอไม่มีก็รู้สึกว่า
ตัวเองไม่มคี ณ
ุ ค่า ซึง่ จริงๆแล้วไม่ใช่เลย คุณค่าไม่ได้อยูท่ มี่ ตี ำ� แหน่งหรือไม่มี
ต�ำแหน่ง แต่อยู่ที่ตัวเองจะคิดต่อตัวเองอย่างไรต่างหาก
ส�ำคัญที่สุด ที่จะท�ำให้คิดแบบนี้ได้ต้องมีการเตรียมตัวมาก่อน เรียก
ว่า เตรียมตัวก่อนเกษียณ ถ้าคิดว่าจะไม่มีอะไรท�ำก็ต้องหาอะไรท�ำ  เช่น
บางคนชอบเล่นกอล์ฟ พอเกษียณปุบ๊ ...ไปตีกอล์ฟเลย ตีอย่างสบายใจ บาง
คนชอบเที่ยว เกษียณปุ๊บ...วางโปรแกรมเที่ยวเลย เริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ตัว
เอง เปลี่ยนกิจวัตรจากขึ้นรถไปท�ำงานเป็นไปสนามกอล์ฟ หรือ ไปเที่ยว
แทน ส่วนผู้หญิงก็อาจจะไปช็อปปิ้ง เสริมสวย นวดหน้า นวดตัว ท�ำอะไร
ก็ได้ให้ตัวเองมีความสุข
ช่วงแรกๆไม่ควรอยู่บ้านเฉยๆเพราะจะท�ำให้หงอยเหงา เป็นการ
เปลี่ยนแบบฉับพลันทันที เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า พยายามหา
กิจกรรมท�ำนอกบ้านบ้าง ไปพบปะเพื่อนฝูง นัดเพื่อนวัยเกษียณด้วยกัน
ไปหาของอร่อยรับประทาน ไปเดินงานแฟร์ทมี่ จี ดั อยูต่ ลอดเวลา อาจจะไป
หาของมาแต่งบ้าน จัดห้องนอนใหม่ ไปออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ สุดแล้ว
แต่ความชอบของแต่ละคน
ยิ่งยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า ฝรั่งบอกว่า คนแก่หรือคนเกษียณ
ก็จ�ำเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะได้ติดต่อกับคนอื่นๆได้ หัดเล่นไลน์
เฟซบุ๊ก ให้เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกับโลกภายนอก
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าให้ป่วย เน้นหลักพอเพียง ใช้จ่ายพอ
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ประมาณ มีมากก็ออมไว้บ้างเพราะเราอาจต้องอยู่ถึง 80-90 ปีก็ได้ คน
สมัยนี้อายุยืนมาก หางานอดิเรกที่ชอบท�ำอย่างที่บอก ในประเทศตะวัน
ตกหลายประเทศคนเกษียณอายุไปสมัครท�ำงานจิตอาสาในโรงเรียน โรง
พยาบาล บางคนไปนัง่ ขายบัตรทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์บา้ ง สวนสัตว์บา้ ง ก็มคี วามสุข
ดี บางคนไปเรียนท�ำอาหาร เป็นต้น หรือบางคนก็พยายามหากิจกรรมที่
ท�ำให้ได้ใช้สมองป้องกันสมองเสือ่ ม เช่น เล่นซูโดกุบา้ ง หมากรุก หมากฮอส
ครอสเวิร์ด หรือ เล่นเกมออนไลน์ยอดฮิตอย่างแคนดี้ ครันช์ ก็ถือว่าช่วย
ให้เพลินๆได้พอสมควรทีเดียว
ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนยาวสั้นไม่เท่ากัน แต่ถ้ารู้จักเริ่มต้น
เปลี่ยนวิธีคิด แค่รู้สึกว่าวันเกษียณเป็นแค่เวลาที่เปลี่ยนผ่าน และเราก็แค่
ข้ามถนนไปเดินทีถ่ นนเส้นใหม่ ซึง่ ไม่ใช่เส้นเดิมทีเ่ ราเดินผ่านมาก็แค่นนั้ แค่
นั้นจริงๆ
ลองท�ำดู แล้วจะรูว้ า่ ความสุขไม่ได้อยูไ่ กลตัวอย่างทีค่ ดิ ขอให้ทกุ ท่าน
มีความสุขในช่วงวัยหลังเกษียณอายุราชการนะคะ

ปลดเกษียณฯ

อ.วิวัฒน์ บุรทัต

3

“ปลดเกษียณฯ” เป็นเกณฑ์ของสังคม
อย่าระทมเห็นตามนามปรุงแต่ง
จงบ�ำรุงกายใจให้แข็งแรง
แล้วแปลงร่างเป็นหนุ่มสาวสักพันปี
3 ข้าราชการบำ�นาญ  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย

มัธยม)
http://seniorclub.swu.ac.th
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“ปลดเกษียณฯ” คือกฎข้อ
จงอย่าปล่อยใจระทม
บ�ำรุงจิตกายสม
ชื่นชีพไม่แก่เถ้า
ปล่อยวางทุกสิ่งแม้
อย่ายึดข้าวของขน
อุทิศร่างเพื่อมวลชน
ประโยชน์แก่สังคมแม้
โลภโกรธหลงตัดได้
อย่าปล่อยตามใจกาย
กิเลสจะท�ำลาย
“คุณพระเจ้าช่วยข้า”
อยู่อย่างสันโดษแท้
รู้แบ่งปันใช้พอดี
สังคมอยู่อย่างสุขี
ยกแต่คนโลภบ้า
ทุกวันนี้ตื่นแล้ว
ด้วยพระมิ่งทรงชัย
พระองค์สถิตใจไทย
ทวยราษฎร์เทิดจอมเจ้า
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สังคม
จิตเศร้า
ใจอยาก  ตนเอย
อยู่ร้อยพันปี
ตัวตน
หนักแท้
เรียนต่อ  รู้เอย
ชีพม้วยมรณา
ใจสบาย
เกือบบ้า
กายจิต  ตนเอย
เลิศแล้วเห็นธรรม
มุนี
ทั่วหน้า
สันติ  สวบเอย
ป่วนบ้านกวนเมือง
สุขใจ
ปกเกล้า
ถ้วนทั่ว  ยิ่งนา
ยิ่งด้วยปิตุรงค์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

