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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
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อาศิรวาท
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
ก�ำลังแผ่นดิน
ปวงราษฎร์ภูมิใจ
เป็นศักดิ์เป็นศรี
ปกป้องทรงศรี
http://seniorclub.swu.ac.th

ภูมินทร์ชาวไทย
จงรักภักดี
พร้อมพลีชีวี
ตราบนานเท่านาน
1

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2561

ทศพิธราชธรรม
บ้านเมืองร่มเย็น
ทรงเป็นแบบอย่าง
ทรงรักห่วงใย

ทรงน�ำบ�ำเพ็ญ
รู้เห็นทั่วไป
น�ำทางมีชัย
คนไทยทั้งปวง

ก�ำลังแผ่นดิน
น�้ำตานองหน้า
วันแห่งวิปโยค
นับวันเพิ่มพูน

คืนถิ่นสู่ฟ้า
โศกเศร้าอาดูร
ดับโลกเสียศูนย์
อ้างว้างวังเวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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11 ธันวาคม : วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
บทนมัสการ
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตเจ้า
ทรงเชี่ยวชาญวรรณคดี
คุณค่าเลิศสุนทรีย์
แบบอย่างชนทั่วหน้า

จอมกวี
เลิศหล้า
อ่านอิ่ม  ใจนา
ใฝ่รู้กวีนิพนธ์

มรดกพระฝากไว้
ด้วยศึกษาให้ประจักษ์
หมางเมินไม่พิทักษ์
สมบัติล�้ำค่าแล้ง

ควรรักษา
แจ่มแจ้ง
ว่างเปล่า  สูญเอย
หมดสิ้นสกุลไทย

กราบนมัสการด้วยความเครารพ
เกล้ากระหม่อม ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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อาศิรวาท
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28 ธันวาคม 2561
อยุธยายศล่มแล้ว
ถูกพม่าโหมเผาไฟ
บ้านเมืองวัดวังชัย
เหลือซากธุลีหย่อมเหย้า

อนาถใจ
ถ่านเถ้า
พินาศ  สินเอย
สุดแค้นวังเวง

เจ้าตากน�ำทัพเข้า
ขับไล่ม่านผลักดัน
ทิ้งซากม่านเย้ยหยัน
มาตุภูมิข้าอย่าก้าว

โรมรัน
จากด้าว
ที่หมิ่น  กูเอย
ล่วงล�้ำเอาตาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27
ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ
มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ
มศว องครักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มกราคม วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ตามที่ชมรมฯ ก�ำหนดจะจัด Rummage Sale เพื่อหารายได้
สมทบทุนศาสตราจารย์ดร.สุดใจ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่า
สุนทร ก�ำหนดการดังนี้
ครั้งที่ 1วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 23,660 บาท
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 24,110 บาท
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 25,300 บาท
ครั้งที่ 4 วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 27,930 บาท
สรุปการ Rummage Sale ในปี 2561 ได้เงินทั้งสิ้น 101,000 บาท
ชมรมฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของ พนักงานขายกิตติมศักดิ์ นิสิตที่มาช่วย
จากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ผู้ซื้อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ตามที่ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้น�ำเงิน
ที่เหลือจากการท�ำบุญมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิเป็นเงิน 20,000 บาท
นอกจากนี้ รศ.วรรณี โสมประยูร บริจาค 10,000 บาท อ.นิ่มนวล สกุล
พานิช บริจาค 2,000 บาท และคุณลออง สอาด บริจาค 2,000 บาท
ขออนุโมทนา สาธุ
ในการประชุมประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2561 ชมรมฯ คณะ
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กรรมการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญในช่วงเทศกาลทอดกฐินดังนี้
วันที่ 4 พ.ย. 61 กฐินสามัคคีและวิ่งการกุศล (มินิมาราธอน) ณ
วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง เป็นเงิน 58,216 บาท
(ชมรมฯ 2,000 บาท)
วั น ที่ 11 พ.ย. 61 กฐิ น สามั ค คี ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี
เป็นเงิน 6,600 บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท)
วันที่ 17 พ.ย. 61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมท�ำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ถวาย ณ วัดพระธาตุช่างเคิ่ง ต.ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม เป็นเงิน 15,300
บาท (ชมรมฯ 5,000 บาท)
วันที่ 17 พ.ย. 61 ร่วมถวายกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระแก้ว ต.เวียง จ.เชียงราย เป็นเงิน 42,000
บาท (ชมรมฯ 5,000 บาท)
วันที่ 17 พ.ย. 61 กฐินสามัคคี รศ.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ณ วัด
อ�ำนวยญาติการาม บ้านหนองผือ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู เป็นเงิน
10,000 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท)
วันที่ 17 พ.ย. 61 กฐินสามัคคี อ.นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ณ วัด
นานอก หมูท่ ี่ 3 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก�ำแพงเพชร เป็นเงิน 7,600
บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท)
ชมรมฯ ก�ำหนดงานแสดงมุทติ าจิตแด่ผอู้ าวุโสอายุครบ 84 ปี ใน
ปี 2561 ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น.
http://seniorclub.swu.ac.th
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ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ.จ�ำเนียร ร่มโพธิ์
2. รศ.ฆรณี รัตนสุวรรณ
3. รศ.ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์
4. รศ.โช สาลีฉัน
5. รศ.นันทา โชติกพุกกณะ
6. รศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
7. รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง
8. รศ.วรรณี ชาลี
9. รศ.เอมวดี ฉิมประภา 
10. ผศ.กาญจนา หาสิตะพันธุ์
11. ผศ.จิตต์ หมวดสง
12. ผศ.ประไพ สังข์ทอง
13. ผศ.ประหยัด หาสิตะพันธุ์ 14. ผศ.มณฑา ไพบูลย์
15. ผศ.เรวดี เศวตเศรณี
16. ผศ.สมเจตน์ บันลือสินธุ์
17. ผศ.สิริรัตน์ เฉลิมงาม
18. ผศ.เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ
19. ผศ.อุไร บัวทอง
20. อ.ทองเจือ เถระพัฒน
21. อ.นวลผจง เศวตเวช
22. อ.บุญเกิด บัวหภักดี
23. อ.วิชิต วิสิทธวงศ์
24. อ.สุวดี จ�ำเริญพันธ์
25. คุณชวนชื่น กาญจนภี
26. อ.ศศิน ปิณฑะดิษ
27. ผศ.ถวิลวงศ์ บุญหงษ์
ก�ำหนดการดังนี้
08.00-09.30 น. ลงทะเบียน หน้าอาคารวิจยั ต่อเนือ่ งฯ รับประทาน
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30-09.45 น. ประธานชมรมฯกล่าวต้อนรับคณาจารย์อาวุโส
09.45-10.15 น. การแสดง
10.15-10.45 น มอบของที่ระลึกและดอกไม้แก่คณาจารย์อาวุโส
10.45-11.15 น พบปะสังสรรค์
11.15-13.30 น รับประทานอาหารกลางวัน และร้องเพลงร่วมกัน
8
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ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผูค้ นุ้ เคยกับคณาจารย์อาวุโสร่วมงานแสดง
มุทิตาจิต ค่าลงทะเบียน 200 บาท และแจ้งความจ�ำนงกับคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 489 5501
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน 38 คน เดินทาง
ไปร่วมพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ณ
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561
ขอบคุณ บริษัทออเรียนทัล วอยาจ ที่ดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คณะ
เดินทางได้สนุกสนานร่วมกัน และยอดเงินร่วมท�ำบุญของมหาวิทยาลัยเป็น
เงิน 2,432,699 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
บาทถ้วน) ขออนุโมทนา สาธุ
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผศ.วัลลีพนั ธุ์ สถิตยุทธการ เสนอ
โครงการ “วันเดียว เฮีย้ วอ่างทอง” โดยออกค่าใช้จา่ ยค่ายานพาหนะในการ
เดินทาง รถออกจาก มศว เวลา 06.30 น ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ และประชุมประจ�ำเดือนธันวาคมนอกสถานที่ ณ
ห้องอาหารนิรมิตร
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา 
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศวชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ประธานโครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผศ.ดร.สมปรารถนา
วงศ์บุญหนัก ก�ำหนดจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัด
น่าน เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน และการใช้ประโยชน์จากห้อง
สมุดและแหล่งเรียนรูช้ มุ ชน ให้แก่นกั เรียนและคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน
บ้านน�้ำงาว จ.น่าน ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ย. 2561 ในการนี้ได้เชิญ
รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน ผศ.เกษร เจริญ
รักษ์ อ.พวงผกา คงอุทัยกุล อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง และ ผศ.นงนารถ ชัย
รัตน์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ กลุ่มที่ 1 : ชวนดู ชวนรู้ หนังสือได้รับ
รางวัล กลุ่มที่ 2 : เล่าไปเล่นไปนิทานเชือก และ กลุ่มที่ 3 : เริงร่า
เรียนรู้ออกก�ำลัง
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล
2. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ
3. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
4. ผศ. อารยา  นันทจิต
5. ผศ. บังอร  เสตนนท์
6. อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร
7. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
8. อ. พัธนี  โชติกเสถียร
9. ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
10. คุณพิศมัย พนาเวศร์
11. รศ. เฉลียว พันธ์ุสีดา
12. คุณสุประภา  ศรีทอง

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
รศ. สมชาย  วรัญญานุไกร

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม
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. 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
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รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

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
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
68.
69.

อ. วราวุธ  สุมน
38 อ. ประพันธ์  เปรมศรี
อ. ยุวดี  วัณโณ
40. คุณสมศักดิ์  มูลทอง
อ. ทวีป  เกตุทับทิม
42. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
44. ผศ. อุทัยวรรณ  ปิ่นประชาสรรค
รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์
46. ศ. อารี  สุทธิพันธุ์
คุณนันทา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  48. ผศ. วรวุฒิ  รอบรู้
รศ. วรรณี  โสมประยูร
50. คุณไอยรา กุญชร ณ อยุธยา
ผศ. บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร
52. คุณนัทรี  แสงทองศรีกมล
อ. บุญเกิด  บัวหภักดี
54. ผศ. วาสนา  เกตุภาค
คุณอัญชลี  ตานะโก
56. คุณรังรอง  สีทองดี
ผศ. ดารกา  วรรณวนิช
58. รศ. ดร. ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
ผศ. ศิริณี  ตาละลักษณ์
60. รศ. ดร. เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต
คุณนงลักษณ์  สกุลญานนท์วิทยา 62. รศ. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม
รศ. สุดใจ  จรุงจิตต์
64. คุณเชิดชาติ  พุกพูน
ผศ. ประไพพรรณ เอมชู
66. คุณนภพรรษ  สุดปาน
ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน
รศ. ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ผศ. ดร. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ

http://seniorclub.swu.ac.th
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
บ�ำเพ็ญความดี เพือ่ ความสุขสวัสดีทงั้ แก่ตนและประเทศชาติ
“...พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  บุคคลใดประกอบความดี คุณความดีนั้น
ย่อมต้องสนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบ�ำเพ็ญ
ความดีด้วยน�้ำใจอันบริสุทธิ์ แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จง
มานะอย่าท้อถอย จงสมัครสมานสามัคคีรว่ มใจกันให้มน่ั คงด้วยดี ทัง้ นีเ้ พือ่
ความสุขสวัสดีของท่าน และเพือ่ ความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็น
ที่รักของเราทั้งหลาย...
“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก�ำลัง
กายที่สมบูรณ์”
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บอกเล่าเก้าสิบ : ท�ำตัวแบบนี้
เมื่ออายุมากขึ้น ขอให้ท�ำตัวแบบนี้ แล้วชีวิตจะมีความสุขมากๆ
1. ท�ำตัวเหมือนหมากรุก คือจะลุก จะยืน จะเดิน จะนั่งคิดดีๆ
เดินช้าๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ เดิน อย่าพรวดพราด ล้มลุกคลุกคลานขึ้นมา 
ไม่ได้ล้มแค่เราคนเดียว มันล้มทั้งกระดาน เสียกระบวนไปทั้งบ้าน
2. กินอยู่เหมือนพวกตีนแมว คือกินเหมือนย่องเบาอ่ะครับ กิน
ช้าๆ ค่อยๆกิน กินทีละน้อยๆ กินเบาๆ กินบ่อยได้ แต่อย่ากินเยอะ อย่า
กินมูมมามเหมือนนักการเมืองบางคน กินแบบตะกละมูมมาม พาลส�ำลัก
ส�ำรอก ไอโขลกขลาก ขึ้นปากขึ้นจมูกไปโน่นเลย
3. นอนเหมือนเมาเห็ด อายุมากแล้วต้องนอนให้พอ หลับให้สนิท
อย่าคิดมากจนนอนไม่หลับ รูส้ กึ ง่วงก็ให้นอน โดยเฉพาะกลางคืนนอนอย่า
ให้เกินสี่ทุ่ม กลางวันถ้ารู้สึกง่วง ให้หาเวลาหลับสักสิบห้านาที หรือครึ่ง
ชั่วโมง จะสดชื่นขึ้นเยอะ
4. ออกก�ำลังกายให้เหมือนติดฝิ่น คือออกก�ำลังกายจนเสพ
ติด เหมือนติดฝิ่น วันไหนไม่ได้ออกก�ำลังกาย ไม่ได้เอาเหงือออก จะรู้สึก
หงุดหงิด ครั่นเนื้อครั่นตัว อะไรท�ำนองนั้นเลย แล้วเราจะเป็นคนสูงอายุที่
สุขภาพแข็งแรง
5. บินออกจากรังให้เหมือนนก นกทีน่ อนอยูก่ บั รังเป็นนกทีก่ ำ� ลัง
กกไข่ เราอายุปนู นีแ้ ล้วจะเอาไข่ทไ่ี หนมากก ไอ้ไข่ทมี่ กี ไ็ ม่มโี อกาสฟักเป็นตัว
แล้ว รีบบินออกจากรังเหมือนนก เมื่อยังบินไหว อย่านั่งจับเจ่าอยู่กับบ้าน
ทั้งวันทั้งคืน ทั้งที่ยังบินได้ จนกลายเป็นคนติดเก้าอี้ ติดเตียงไป จะบินไป
ใกล้ ไปไกล ขอให้บินออกไปบ้าง ยิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศได้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ยิง่ ดีเลย คนทีไ่ ด้ไปเทีย่ วไกลๆจะเป็นคนสดชืน่ ไม่เหีย่ วเฉาเหงาตายเหมือน
พวกติดเตียง ไม่นานก็กลับบ้านเก่า
6. ให้อารมณ์เหมือนกิ่งไม้ไหว ไหวพริ้วไปตามลมบ้าง นิ่งบ้าง
เงียบบ้าง บางครั้งสูญเสีย ไม่ได้ดั่งใจบ้าง ก็ให้เข้าใจได้ว่า มันเป็นกฏของ
ธรรมชาติ ที่ย่อมเกิด ตั้งอยู่ และดับไปนั่นเอง เหมือนเวลากิ่งไม้หัก ไม่
เห็นมันร้องไห้ฟูมฟาย เสียอกเสียใจ แต่มันจะรีบงอกกิ่งใหม่เพื่อฟื้นฟูตัว
เองขึ้นมาทดแทนให้เร็วที่สุด เราเองก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลาสูญเสียสิ่งใด ก็
ต้องเข้าใจมันให้เร็วที่สุด เอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติมาทดแทนความไม่
เข้าใจเมือ่ ครัง้ ในอดีต แล้วชีวติ ในบัน้ ปลายก็จะมีความสุข ด้วยความเข้าใจ
ธรรมะ ที่เป็นธรรมชาติ ของความเป็นธรรมดานั่นเอง
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ความฝันอันสูงสุด

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ด้วยปณิธานของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 สู่เพลงพระราชนิพนธ์
ความฝันอันสูงสุด เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำ� ดับที่ 43 ทรงพระราชนิพนธ์
ใน พ.ศ. 2514 : 4 ขอ 4 จะ 4 ไม่
			4 ขอ
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู่ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
			4 จะ
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติด�ำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
http://seniorclub.swu.ac.th
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			4 ไม่
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียหายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย
แล้วพระองค์ท่าน ก็ทรงปณิธานแน่วแน่ ใน 4 ขอ 4 จะ 4 ไม่ ถึง
สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ดังในพระราชนิพนธ์นี้
เมื่อ พ.ศ. 2512 ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้รับพระราชเสาวนีย์
จาก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ 9 ให้เขียนบทกลอน
แสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มีก�ำลังใจท�ำงานเพื่ออุดมคติเพื่อประเทศ
ชาติ ออกมาเป็นกลอน 5 บท
18

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2561

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลง
ในกระดาษการ์ดแผ่นเล็ก ๆ พระราชทานแก่ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ
พลเรือน และผู้ท�ำงานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในการ
ท�ำความดี
ต่อมา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูล
พระกรุณาขอให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่ท�ำนองเพลงในค�ำ
กลอน “ความฝันอันสูงสุด” ใน พ.ศ. 2514 ค�ำร้องโดย ท่านผู้หญิงมณี
รัตน์ บุนนาค
“ข้าพเจ้าค่อย ๆ คิดหาค�ำ กลั่นกรองให้ตรงกับความหมายเท่าที่จะ
สามารถ แล้วทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตร ทรงพระกรุณาติชม จนผล
สุดท้ายออกมาเป็นกลอน 5 บท
ความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า  ได้รู้เห็น
พระราชอัธยาศัย พระราชจริยวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลาย”

http://seniorclub.swu.ac.th
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รักอันเป็นนิรันดร์
ท่านเสด็จแล้ว ทั่วทั้งแผ่นดินนี้
ท่านทรงสัมผัสแล้ว ทุกดวงใจและมือของปวงประชา
ท่านเล็งเห็นแล้ว แผนการอันยิ่งใหญ่
การให้ของท่านนั้น ท�ำให้เรายืนหยัดได้
ท่านพระราชทาน สายฝน จากท้องฟ้าที่ไร้เมฆ
พระราชทานความแข็งแกร่ง ยามเราร้องไห้
ท่านทรงศรัทธา ว่าเราจะพยายาม
ให้ดีที่สุด เพื่อให้ชาติเจริญสืบไป
หนึ่งพันทางเลือก แต่เราเลือกสิ่งเดียวกัน
หนึ่งหมื่นเสียง ที่กลายเป็นหนึ่ง
20
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รวมความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน
เราจะร่วมใจถวายท่าน ความรักนิรันดร์
ดวงใจทุกดวง และบ้านทุกหลัง
ในทุกที่ ท่านทรงเป็นแสงสว่างและความหวัง
ทรงเป็นที่หลบภัย ยามพายุพัดผ่าน
เป็นแรงบันดาลใจของเรา ท�ำให้เดินต่อไปได้
ท่านทรงเป็นพ่อ
ทรงเป็นดั่ง จิตวิญญาณ  
ที่ท�ำให้ทั้งประเทศเป็นหนึ่ง
พวกเราร่วมใจถวาย ความรักตลอดไป

Love Eternally
You have walked over all this land
You have touched every heart and hand
You have seen a greater plan
Given your all so that we can stand
http://seniorclub.swu.ac.th
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You give rain from a cloudless sky
You give strength when you hear our cry
You have faith that we will try
To be the best so this nation can rise
A thousand choices, but we choose one
Ten thousand voices that become one
One in harmony all in Unity
Together we will give you “Love Eternally”
In every heart and in every home
In every place, you are the light and hope
You are the shelter and when the storm has gone
Our inspiration so that we can carry on
You are the father
You are the soul
Making this nation whole
Together we give you “Love Eternally”
เนื้อร้องและท�ำนอง พอล อีวิง (Paul Ewing)
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เที่ยวทอดกฐิน ... ร่วมโรงทาน งานบุญ ... อุ่นอิ่มใจ
รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

1

ในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ชมรมฯ ได้จัด
กิจกรรมงานบุญ เชิญชวนหมู่มวลสมาชิกไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง รวมทั้งได้แวะเที่ยวชลบุรี พัทยา 
ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งบุญกุศลและความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
ทริปเดียวกันนี้ค่ะ
วันที่ 3 พย. 2561 เวลา 8.30 น. สมาชิกจ�ำนวน 38 คน นัดพบ
กันที่ มศว ประสานมิตร ออกเดินทางด้วยรถตู้ 4 คันโดยทีมเตชสิทธิส์ ดุ หล่อ
มุง่ หน้าเส้นบูรพวิถไี ปยังบ้านรัศมีโชติ จ.ชลบุรี เช้านีท้ อ้ งฟ้าแจ่มใส อากาศ
เย็นสบาย ใช้เวลาไม่นานนักก็เดินทางถึงบ้านรัศมีโชติ ซึ่งประธานชมรมฯ
ได้จดั เตรียมอาหารว่างขนมไทยไว้ตอ้ นรับ ได้แก่ ขนมถ้วย ข้าวเหนียวหน้า
ต่างๆ ขนมใส่ไส้ ขนมเหล่านีเ้ พิง่ ท�ำสดใหม่จงึ อร่อยมาก ล้วนเป็นขนมทีท่ ำ�
โดยเพือ่ นบ้านในละแวกบ้านรัศมีโชตินนั้ เอง สมาชิกหลายท่านอดใจไม่ไหว
รับประทานต่อเนือ่ งหลายค�ำจนน�ำ้ ตาลสูงเกินก�ำหนด แต่วนั นีต้ อ้ งขออนุโลม
เพราะถือเป็นกรณีพิเศษในการมาเที่ยวท�ำบุญนะเจ้าคะ ระหว่างการรับ
ประทานอาหารว่าง ประธานชมรมฯ ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
บ้านไม้โบราณหลังนี้ รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมซึ่งต้องหาช่างไม้ที่ช�ำนาญ
งานไม้จริงๆ เพื่ออนุรักษ์โครงสร้างงานไม้แบบดั้งเดิมไว้ จากนั้นท�ำการ
เป่าเค้กวันเกิดผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ณัฐยา
วิสุทธิสิน (อ.พี่เปี๊ยกผู้น่ารัก) รศ.วราภรณ์   ชัยโอภาส คุณกิตติ กิจนีชีว์
และน้องเตสุดหล่อ ร้องเพลง Happy Birthday เป่าเทียนและตัดเค้กกัน
1 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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สนุกสนาน เสร็จแล้วจึงรวมพล ออกเดินทางไปร้านครัวปลาทู บางแสน
เพื่อรับประทานอาหารกลางวันมื้ออร่อย เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่คือ ปลาทู
ราดพริก รสชาติเค็มหวานก�ำลังดี ปลาทูทอดมีความกรุบกรอบ โรยหน้า
ด้วยพริกกระเทียมทอดซึ่งมีส่วนช่วยลดไขมันที่พุ่งกระฉูดจากขนมหวานที่
รับไปเมื่อตะกี้ (อิอิ) สมาชิกทุกท่านถูกอกถูกใจกับรสชาติอาหารร้านนี้ มี
ความอิ่มหน�ำส�ำราญก่อนออกเดินทางต่อไปสวนนงนุชพัทยา  สวนนงนุชนี้
มีพื้นที่กว้างใหญ่มากราว 1,700 ไร่ เปิดมาตั้งแต่ 2523 การจัดสวนเน้น
Landscape ที่ลดหลั่นสวยงาม บางส่วนจ�ำลองมาจากสวนสวยต่างๆ รอบ
โลก ทั่วบริเวณมีการดูแลต้นไม้อย่างดี ตามคอนเซ็ปต์ “จัดสวนให้คนมา
เทีย่ วชม” ของท่านเจ้าของ พวกเรามีโอกาสได้นงั่ รถชมวิวโดยรอบ สังเกตว่า
ผูม้ าท่องเทีย่ วเป็นคนต่างชาติมากกว่าคนไทย น่าเสียดายทีอ่ ากาศค่อนข้าง
ร้อนและแดดแรง เราจึงได้เดินชมบริเวณทีพ่ อร่มๆ และเก็บภาพเป็นทีร่ ะลึก
สวนนงนุชพัทยานีไ้ ด้รบั การยกย่องให้ตดิ 1 ใน 10 ของสวนสวยทีส่ ดุ ในโลก
จากเว็บไซต์ทวั่ โลก น่าปลืม้ ใจแทนประเทศไทยของเรา ออกจากสวนนงนุช
นัง่ รถต่อไปไม่ไกลเพือ่ ไปรับประทานอาหารเย็นทีค่ รัวแม่ศรีเรือนในบริเวณ
ช้อปปิ้งมอลล์ใกล้โรงละคร เพื่อเตรียมตัวชม Kaan Show ที่โรงละครดี
ลักษณ์ (D Luck Cinametic Theatre) ของสิงห์คอร์ปอเรชัน โรงละครนีม้ ี
พืน้ ทีก่ ว้างขวางทัง้ ด้านหน้าและภายใน จัดเป็นโรงละครลอยได้ (Levitating
Theatre) แห่งแรกของประเทศไทย ความพิเศษอยู่ที่การสามารถน�ำเสนอ
การแสดงโชว์สด (Live Show) ผสมผสานกับการฉายภาพยนตร์ในเวลา
เดียวกันได้อย่างกลมกลืน จึงจัดเป็นโชว์แบบ Hybrid ทีม่ คี วามทันสมัยมาก
Kaan Show นี้เป็นโชว์แนวแฟนตาซี ชมได้ทั้งครอบครัว โดยเฉพาะเด็กๆ
และวัยรุน่ น่าจะชืน่ ชอบเป็นพิเศษ โชว์มที งั้ หมด 6 ชุด ความยาวตลอดเรือ่ ง
24
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หนึ่งชั่วโมงครึ่ง แบ่งเป็นตอนๆ เช่น ผีเสื้อพิโรธ ปราโมทย์หิมพานต์ เดิม
พันรจนา ปราบพญาชาละวัน ทศกัณฑ์อหังการ เนื้อเรื่องฉากแรกกล่าว
ถึงเด็กหนุ่ม ชื่อ Kaan อยู่ในห้องสมุด เขาพบหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปิด
อ่าน ก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะเขาถูกดูดหายไปสู่มิติลี้ลับพร้อม
กับเจ้ากบิลปักษา (ลิงน้อยมีปีก) ซึ่งเดิมเป็นตุ๊กตาลิงในห้องสมุด จากนั้น
หนุม่ Kaan และเจ้าลิงน้อยก็พาเราผจญภัยไปในดินแดนจินตนาการต่างๆ
ที่มีเค้าโครงเรื่องมาจากวรรณคดีไทย ฉากผีเสื้อพิโรธ อิงมาจากวรรณคดี
พระอภัยมณี เป็นฉากโชว์เรือส�ำเภาล�ำใหญ่อลังการ นักแสดงเต้นผาดโผน
และกระโดดตีลังกาแบบยิมนาสติกได้เก่งแบบมืออาชีพมาก ตอนท้ายของ
ฉากนี้มีนางผีเสื้อสมุทรโผล่ออกมา  แต่ก็สิ้นใจตายเพราะเสียงปี่ของพระ
อภัยมณี ฉากต่อมาคือ ปราโมทย์หิมพานต์ ฉากนี้เน้นความสวยงามอ่อน
หวาน เหมือนยกป่าหิมพานต์มาให้เราชม มีกินรีโรยตัวลงมากับเชือกผ้า
พลิ้วสวยงามตระการตา  มีสัตว์ป่าหิมพานต์ต่างๆ ตามจินตนาการ ฉาก
เดิมพันรจนา มีเค้าโครงเรื่องจากวรรณคดีสังข์ทอง เป็นเรื่องราวตอนนาง
รจนาเลือกคู่ แต่ผสมผสานจินตนาการในเนื้อหาเข้าไปให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
ฉากปราบพญาชาละวัน มีการปล่อยฟองออกมาท�ำให้บรรยากาศเหมือน
ทัง้ โรงละครอยูใ่ ต้นำ�้ แสดงการต่อสูข้ องไกรทองทีว่ า่ ยน�ำ้ ลงเมืองบาดาลมา
ปราบชาละวัน มีฉากนางตะเภาแก้วตะเภาทองซึง่ สองสาวแสดงกายกรรม
ได้สวยงามจนเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมได้ ฉากสุดท้ายทศกัณฐ์อหังการ อิง
วรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติ์ เป็นฉากการสูร้ บของเหล่าทหารลิงและทหารยักษ์
พระรามพระลักษณ์และทศกัณฐ์ ถือเป็นไฮไลต์ของโชว์ที่หนุ่ม Kaan ต้อง
ยิงธนูปราบพญามาร โชว์จบลงอย่างน่าประทับใจ ทั้งในแง่เทคนิคการ
แสดง รูปแบบโชว์แบบ Hybrid ระบบแสงสีเสียง คุณภาพการแสดงเทียบ
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เคียงระดับสากลได้ทเี ดียว หลังการแสดงจบก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกแล้วราว
สามทุ่ม พวกเราต้องรีบออกเดินทางต่อไปยังที่พักซึ่งอยู่ในตัวเมืองระยอง
ซึ่งใช้เวลาเดินทางพอสมควร พอถึงที่พัก Hop Inn ก็แยกย้ายกันพักผ่อน    
วันอาทิตย์ที่ 4 พย. 2561 ทุกคนตืน่ แต่เช้าตรู่ อาบน�ำ้ แต่งตัวนุง่
ผ้าไทยกันอย่างสวยงาม นัดพบพร้อมกันเวลา 6.30 น. เพื่อไปรับประทาน
อาหารเช้าที่ร้านแสนตุ้ง เป็นร้านข้าวราดแกงตามสั่งที่อาหารอร่อยมาก
เสร็จแล้วจึงเดินทางไปวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จ.ระยอง
วัดนีต้ งั้ อยูใ่ กล้หาดแม่รำ� พึง บรรยากาศร่มรืน่ เหมือนสวนป่า เมือ่ รถตูไ้ ปถึง
ก็เห็นผู้มาร่วมงานมากมายแล้ว เนื่องจากมีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนตั้งแต่
เช้ามืด สังเกตว่ามีศิษย์เก่าของวัดมาช่วยงานมากมาย ในการเปิดโรงทาน
ชมรมได้จดั เตรียมขนมเทียนไส้หวานไส้เค็มมาร่วมโรงทาน 300 ชุด พอไป
ถึงพวกเราก็ช่วยกันจัดขนมเทียนใส่ถุงซิป เพื่อน�ำไปมอบให้ผู้ที่มาร่วมงาน
บุญหลังจบพิธีสงฆ์ รวมทั้งเก็บไว้ให้พวกเราเอากลับบ้านกันคนละถุงด้วย
(ได้ชมิ แล้วขอชมว่าเป็นขนมเทียนทีอ่ ร่อยมาก) ในพิธกี ารกรานกฐิน มีพระ
สงฆ์และสามเณรเข้าร่วมพิธีจ�ำนวนมาก นั่งเรียงกันเต็มบริเวณศาลา หลัง
จากพระท่านสวดมนต์ให้ศีลให้พร ทางวัดได้กรุณาน�ำอาหารจากโรงทาน
มาเสิร์ฟให้พวกเรารับประทานถึงในศาลา  อาหารโรงทานทุกอย่างอร่อย
มากทั้งคาวหวาน พวกเราขอขอบคุณอาจารย์ผู้ประสานงานของวัดมา ณ
ที่นี้ด้วย ออกจากวัดได้มีโอกาสแวะตลาดบ้านเพ ซึ่งเดี๋ยวนี้ตลาดบ้านเพ
ได้ปรับปรุงสถานที่จอดรถและบริเวณร้านค้าอย่างดีมีความสะดวกส�ำหรับ
ลูกค้า ทุกคนได้ลงไปกระจายรายได้ซอื้ อาหารทะเลใหม่สด เช่น ปลากุเลา
เค็ม ปลาอินทรีแดดเดียว ปลาทูแดดเดียว (ลองทอดชิมแล้วหอมอร่อยมาก)
จากนั้นจึงเดินทางกลับ มศว โดยสวัสดิภาพ  
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การทอดกฐินสามัคคีในวันนีน้ บั เป็นบุญกุศลใหญ่ทมี่ วลสมาชิกชมรมฯ
ได้ท�ำบุญร่วมกัน รวมยอดเงินท�ำบุญเป็นจ�ำนวนทั้งสิน้   58,126 บาท การ
ท�ำบุญที่วัดนี้นอกจากจะเป็นการท�ำบุญเพื่อสืบทอดพระศาสนาแล้ว ยัง
ถือเป็นการสร้างคน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งท่าน
พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้เปิดโอกาสให้เด็กชายขอบเหล่านีม้ าบวชเรียนเป็น
สามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา  และวัดยังดูแลสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อตามความเหมาะสมด้วย เห็นได้จากผลผลิตคือบรรดาศิษย์
เก่าที่มาช่วยงาน ล้วนเป็นเด็กหนุ่มที่มีความแข็งขันและมีความกตัญญูต่อ
พระอาจารย์และวัด ซึ่งได้อุปถัมภ์ค�้ำชูพวกเขามาตั้งแต่ยังเยาว์วัย เห็น
แล้วน่าชื่นใจ อิ่มใจ และขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง ท่านเจ้าอาวาสเคย
ปรารภกับประธานชมรมฯ ว่า เด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนนี้ไป จะไม่มีวัน
เดินสู่อบายมุขหรือหนทางที่ผิด นี่คือค�ำส�ำคัญส�ำหรับการประเมินคุณค่า
การศึกษาของโรงเรียนวัดแห่งนี้ จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญแด่สมาชิกชมรม
ทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมงานบุญทอดกฐินด้วยกัน ขอพรพระคุ้มครอง
ให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขทั้งกายใจ ในโอกาสต่อๆ ไปขอให้เรา
ได้มาร่วมท�ำบุญกันอีกค่ะ
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น�้ำใจสร้างคน
มีหญิงสาวคนหนี่ง...ด้วยฐานะยากจนเธอจึงมาท�ำงานในเมืองด้วย
อาชีพรับจ้าง ใครจ้างอะไรก็ท�ำ มีวันหนึ่ง..มีคนจ้างไปซักผ้าผู้หญิงเพิ่ง
คลอด เป็นครอบครัวมีฐานะ โดยจ้างให้ซักผ้าอ้อม 5 วัน เพราะแม่บ้าน
ลากลับบ้านด่วน
ขณะซักผ้าอยู่ แม่ลกู อ่อนได้มายืนดูการซักผ้าเหมือนเฝ้ากลัวจะขโมย
ของ กระทั่งวันสุดท้ายอยู่ๆ ก็มาบอกว่า...ตุ้มหูทองหาย ขอค้นตัว แต่ไม่
เจอ และประกาศว่า ถ้าหาตุ้มหูไม่เจอจะไม่ให้เงินค่าจ้าง?
เรือ่ งถึงประมุขของบ้าน...เอาเงินให้เขาไป...ประมุขของบ้านสัง่ ภรรยา
โยนเงิน 150 หยวนลงพืน้ ประมุขของบ้านไม่พดู อะไร มองคนโยนเงินแล้ว
ค่อยๆ ก้มลงเก็บเงินให้คนรับจ้างซักผ้า แล้วควักเพิ่มอีก 500 หยวน
“เธอฟังฉันนะ จริงอยู่ เธอยากจนในวันนี้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความ
ว่าต่อไปเธอจะไม่มเี หมือนเรามีในวันนี.้ ..ทุกอย่างต้องใช้เวลา ใช้ความอดทน
ความขยันและอดออม อายุเธอยังน้อย เธอถูกกล่าวหาว่าขโมยตุ้มหูเมีย
ฉัน แต่ฉันมองแล้วเธอไม่มีสันดานแบบนั้นหรอก เงิน 500 หยวนมันจะ
เป็นเงินทุนให้เธอได้ลืมตาอ้าปากได้หากเธอมีพรสวรรค์และพรแสวง เงิน
นี้มันจะท�ำให้เธอเหมือนเดิมหากเธอเก็บไว้เฉยๆ เงินนี้มันจะพาเธอสบาย
หรือล�ำบากขึ้นอยู่กับการใช้ เลือกเอา จะท�ำงานต�่ำต้อยตลอดไป หรือจะ
กล้าได้กล้าเสียเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้!!! ไปได้ ขอบใจที่มาช่วย”
นางก�ำเงิน 650 หยวน คิดวนไปเวียนมา...ว่าประมุขบ้านนี้ก�ำลังสื่อ
อะไร ท้องก็รอ้ ง หิวก็หวิ หนาวก็หนาว ในเมืองนีไ้ ม่มขี ายอาหารทีบ่ า้ นนาง
มีเลย นางหิวมากและอยากกินเหลือเกิน... นางเดินเข้าร้านขายบะหมี่ ขอ
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ซื้อบะหมี่สักชามแก้ความหนาวหน่อยเถอะ ได้บะหมี่ชามใหญ่ใสๆ น�้ำซุป
กลมกล่อมก็จริง..แต่สขู้ องทีบ่ า้ นนางไม่ได้เลย อร่อยกว่าเยอะ กินไปก็คดิ ถึง
ค�ำพูดของนายท่านนั้นไปด้วย หัวคิด ปากเคี้ยว ตามอง หม้อก๋วยเตี๋ยว
การตีแป้ง อุปกรณ์ไม่เยอะ ท�ำคนเดียวได้นี่ ปิ๊งงงง!!!
ลงทุนซื้อหม้อ 3 ใบ ไม่ถึง 100 หยวน จานชาม ตะเกียบและ
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่น่าเกิน 50 หยวน เราถูกแม่เคี่ยวเข็ญให้นวดแป้งจนรู้
เทคนิค
การท�ำให้แป้งเหนียวนุ่ม เรามีสูตรของครอบครัวเรา ใครมากินก็ชม
ว่าอร่อย ซุปหม้อแรกท�ำแบบทุกคนที่นี่กิน ซุปหม้อที่ 2 ท�ำซุปของหมู่บ้าน
เรากิน อีกหม้อควรเป็นน�้ำซุปตระกูลเรากิน...
ว่าแล้วนางก็รบี กิน กินแล้วนางก็ตรงดิง่ ไปตลาดซือ้ หม้อ 3 ใบ กระทะ
ใหญ่ 1 ใบ เตา 4 อัน ชามก๋วยเตี๋ยวเลือกขนาดใหญ่สีน�้ำเงิน แพงนิด
หน่อย แต่สวยดี ซื้อมา 30 ใบ ตะเกียบ 100 คู่ เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว
แป้ง พริกแห้ง น�้ำมัน และอื่นๆ หมดเงินไป 220 หยวน ได้ของครบ ของ
ได้แล้ว แต่ร้านยังไม่ได้ท�ำไงดี??
นางเดินหาร้าน 2 วัน เจอร้านนึงเปิดให้เช่าค่าเช่า  100 หยวนต่อ
เดือน ร้านเล็กๆ แต่สภาพยังดี ท�ำความสะอาดให้ดีๆ แล้วซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
ไม้ไผ่วางได้ 6 โต๊ะ เก้าอี้ได้ 24 ตัว มีเด็กสาวมาขอท�ำงานด้วยช่วงที่นาง
ก�ำลังท�ำความสะอาดร้าน นางก็ก�ำลังต้องการคนช่วยพอดี จึงให้เดือนละ       
50 หยวนก่อน..หากขายดีค่อยจ้างประจ�ำและเพิ่มคนนางตกแต่งร้านด้วย
มือนางเอง..ใช้เวลาตกแต่งร้าน 1 อาทิตย์ ใช้ไม้ไผ่มาขัดแล้วแขวนไว้ปกปิด
รอยด�ำของผนัง มีพริกแห้ง ข้าวโพดแห้ง หัวหอมมัดประดับไว้ และถือเป็น
ที่เก็บไปด้วยเลย กลางวันจัดร้าน กลางคืนเคี่ยวน�้ำซุปเข้มข้น และทดลอง
http://seniorclub.swu.ac.th
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กินดู นางท�ำก๋วยเตี๋ยว..แม่นางได้ชิมก็บอกเสมอว่าอร่อย
เมื่อถึงเวลาเปิดร้าน นางไปจ้างให้เขาเขียนป้ายให้ 10 แผ่น เอาไป
แปะทั่วตลาด “ร้านบะหมี่พื้นเมืองเปิดใหม่ ฟรีบะหมี่รสชาติฉงชิ่ง เผ็ด
เข้ม หายหนาว” ได้ผล คนมาทานบะหมี่ที่ร้านจนนางท�ำไม่ทัน บะหมี่
หมดภายในครึ่งวัน ลูกน้องนางแนะน�ำให้ท�ำเพิ่มอีก แต่นางไม่ท�ำ
“วันนี้เราขายได้ 100 ชาม ฟรี 100 ชาม เราจะท�ำโปรแบบนี้อีก
7 วัน” บะหมี่ราคาชามละ 1.5 หยวน ต้นทุนไม่ถึง 0.5 หยวน คนได้กิน
บะหมี่รสชาติจัดจ้านแล้วของหมู่บ้าน และอีกรสชาติเข้มข้นของครอบครัว
เรา 7 วันนี้คงท�ำให้คนเปิดใจทานรสชาตินี้ได้แน่ๆ เราต้องไม่ขี้เหนียวน�้ำ
ซุป ใครๆ ก็ทานได้อิ่ม...
เปิดได้ 10 วัน นางก็คนื ทุนทัง้ หมดทีล่ งไป แต่นางก็ยงั ไม่เพิม่ ปริมาณ
ของ แต่ลูกค้านางเพิ่มทุกวัน และซุปหมู่บ้านนางขายดีมาก ยิ่งวันไหน
หนาวๆ ยิ่งขายดีมาก นางรับคนงานชายเพิ่มอีก 1 คน และเพิ่มค่าจ้าง
ให้เด็กสาวที่มาช่วย นางปรับจ้างเดือนละ 80 หยวน กินกับนาง ทุกวัน
นางให้พิเศษลูกจ้างด้วยการให้ห่อบะหมี่กลับบ้านได้คนละ 2 ห่อ คนงาน
ชายหน้าที่นวดแป้ง ท�ำเส้นให้นางที่หลังบ้าน ดูน�้ำซุป คนงานหญิงล้าง
จาน เสิร์ฟ ส่วนตัวนางเองท�ำทุกอย่าง กิจการรุ่งเรืองมาก คนรอเข้าแถว
กินบะหมีน่ าง นางไม่ได้แถมบะหมีแ่ ล้วก็จริง..แต่นางแถมถัว่ ต้มเค็มบนโต๊ะ
ถ้วยเล็กๆ มันได้ผลมาก ลูกค้าติดใจถั่วต้มเค็มนาง
แล้ววันหนึ่ง..คนที่นางรอคอยก็มายืนตรงหน้านาง...
ได้ยินข่าวว่าบะหมี่หมู่บ้านนี้รสชาติจัดจ้านมาก ขอสักชามนะ นาง
โค้งตัวรับค�ำสั่งแล้วท�ำอย่างสุดใจ นางท�ำมาทั้งหมดที่นางมี 3 น�้ำซุปใน
ร้าน ท่านค่อยๆ ดื่มน�้ำซุปของนางไปอย่างอร่อย เหนื่อยมั้ย?? ค�ำถามสั้นๆ
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แต่รู้สึกอบอุ่นไปถึงสะดือ
นางก�ำ 650 หยวนไว้ในมือยื่นให้ท่านดู นางแจงไปว่า  หลังจากที่
ลงทุนทุกอย่าง นางเหลือเงินในมือ 80 หยวน จ่ายค่าเช่า 2 เดือน เหมือน
เงินทีท่ า่ นให้มาลงทุนหมดหน้าตัก ไม่คดิ ว่าจะขายไม่ดี เพราะเชือ่ มัน่ ว่าตัว
เองท�ำอร่อย ท�ำเหมือนที่ตัวเองกิน เน้นความสะอาด เน้นให้เขาอิ่ม เน้น
ให้เขามาได้บ่อยๆ และเพิ่มเติมความรู้สึกด้วยการให้ของเล็กๆ น้อยๆ เช่น
ถั่วต้มเค็ม นอกจากจะได้ถั่วต้มเค็มแล้ว คนขายถั่วยังปลูกผักชีให้ด้วย รับ
ซื้อผักจากเขาทั้งหมด เขาจะล้างมัดให้เรียบร้อยแล้วถึงเอามาส่ง ลูกน้องก็
เลีย้ งไก่มาขายให้ทำ� น�ำ้ ซุป ร้านขายแป้งก็จะมาส่งแป้งถึงที่ คนส่งแป้งขอให้
ภรรยามาท�ำงานด้วยช่วยล้างจาน และท�ำความสะอาดร้านให้ เพราะนาง
พูดไม่ได้ หนูรสู้ กึ ดีใจทีห่ นูหวั เดียวกระเทียมลีบ แต่มคี นช่วยเหลือหลายคน
ท่านกล่าวว่า “ยินดีดว้ ยทีป่ ระสบผลส�ำเร็จนะ รักษาความส�ำเร็จนีไ้ ว้
ให้ได้ อดออมและยืน่ โอกาสให้คนอืน่ ถ้ามีกำ� ลังและโอกาส ฉันให้เธอในวัน
นั้น เพราะฉันดูมือเธอซักผ้ามากมาย แต่มือไม่แตก แสดงว่าเธอรู้จักดูแล
ตัวเอง ผิดกับคนบ้านนอกคนอื่นที่สกปรก ไม่รู้จักดูแลตัวเอง ความส�ำเร็จ
นีม้ าจากเธอ ฉันแค่ยนื่ โอกาสให้เธอเท่านัน้ แต่การเดินไปมันคือหน้าทีข่ อง
เธอต่างหาก ท่านจ่ายค่าบะหมี่ 100 หยวน
แม้เธอจะคิดว่าฉันมีบุญคุณต่อเธอก็ตาม เมื่อเธอเปิดกิจการ ฉันมา
อุดหนุนเธอ มาให้ก�ำลังใจ ไม่ได้ต้องการมากินฟรี ฉันต้องการมาอุดหนุน
และทีฉ่ นั ให้เธอ 100 หยวน เพราะจะแสดงให้เธอรูว้ า 
่ “ค้าขายต้องซือ่ สัตย์
ต้องรู้จักให้ อย่าคิดแต่จะเอา  ฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวชามเดียว แต่เธอท�ำให้ 3
ชาม แสดงว่าเธอใจกว้าง เก็บ 100 นี้ไว้ มันคือเงินของเมียฉันที่เขาว่า
เธอขโมยตุ้มหู เขาละอายใจ เขาพบตุ้มหูแล้ว ราคาตุ้มหู 50 หยวน แต่
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาจ่ายให้เธอ 95 หยวน อีก 5 หยวนคือค่าบะหมี่เธอ”
นางขายบะหมี่จนตั้งตัวได้ มีสามีแต่ไม่มีลูก ปัจจุบันอายุ 80 ปีแล้ว
กิจการตกทอดให้กับเด็กสาวที่มาของานท�ำในวันนั้น
น�้ำใจสร้างคนของร้านบะหมี่ฉงชิ่ง ณ อ�ำเภอฉางผิง
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