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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. 02-649-5431 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. 02-649-5431 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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อาศิรวาทราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ถวายบังคมบรมราชเจ้า
พระเปี่ยมด้วยพระเมตตา
ทรงทศพิธราชธรรมา
พระเกียรติงามเพริศแพร้ว
อัญเชิญไตรรัตน์ด้วย
โปรดช่วยอภิบาลดล
สุขเกษมหฤทัยยล
ปวงราษฎร์ทุกหย่อมเหย้า

ราชา  
เลิศแล้ว
นุภาพ  ยิ่งเอย
แซ่ซ้องนิรันดร์กาล
ดวงกมล
มิ่งเจ้า
สมดั่ง  หทัยเอย
ต่างน้อมถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน “วันสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 27” วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร.
081-489-5501
วันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ และคณะ
ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
อย่างมาก ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ชมรมฯ ได้น�ำเงินที่เหลือจากค่าใช้
จ่ายในการท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ เมือ่ เดือนมกราคม 2562 บริจาคแก่มลู นิธิ
รามาธิบดีในโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด เป็นเงิน 15,400 บาท
ในคอนเสิร์ตการกุศล เพลงหวานปันรักน้อง ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
วันที่ 24 เมษายน 2562 ชมรมฯ ได้รับเชิญจาก รศ.ดร.ชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุท่าคเชนทร์ ต.ท่าช้าง
จ.นครนายก แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การบรรยาย เรื่อง
การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.ภญ อรลักษณา
แพรัตกุล และ การออกก�ำลังกายด้วยการเต้นร�ำ และกายบริหาร
ของเต้าเต๋อซินซี โดย รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา
วิสทุ ธิสนิ ผศ.เกษร เจริญรักษ์ ผศ.พัชรา สุทธิสำ� แดง อ.พวงผกา คงอุทยั กุล
คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ และ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ได้รับความ
รื่นรมย์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน แม้อากาศจะร้อนอย่างมากก็ตาม
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ จัดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-24
พฤษภาคม 2562 ค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท รับจ�ำนวน 30 คน สนใจ
สมัครที่ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 090 917 3993 พร้อมโอนเงิน
ค่าสมัคร ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 032-4-00924-9 ธนาคาร
กรุงไทย บัญชีเลขที่ 015-1-51428-3
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มั่นเปล่ง ในการ
ถึงแก่อนิจกรรมของ ผศ.ศรีนวล มัน่ เปล่ง และบ�ำเพ็ญกุศลวัดลาดหญ้า
จ.กาญจนบุรี เมื่อเดือนเมษายน นี้

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณวันเพ็ญ เผือกใจแผ้ว
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. ระดม ณ บางช้าง (ก.พ.)
2. อ. ประยูร สะสม.(ก.พ.)
3. อ. อ้อมจิต ว่องวาณิช (ก.พ.)
4. คุณศิริพร จันทนพันธ์ (ก.พ.)
5. ผศ. ดร.ไพโรจน์ เบาใจ
6. คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
7. อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า
8. อ. สุจิตต์ รักษ์เผ่า
9. ผศ. ถวิลวงศ์ บุญหงษ์
10. รศ. สิริพร เกรียงไกรเพชร
11. อ. เยี่ยม อุ่นละม้าย
12. อ. อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม
13. รศ. เบ็ญญา สุทัศน์ ณ อยุธยา
14. ผศ. รุจิวรรณ พานิชชัยกุล
15. ผศ. บังอร เสตนนท์
16. ผศ. ประจิตต์ อภินัยนุรักต์
17. ผศ. สายใจ แจ้งสุทิมล

18. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์		
พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์		
ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย
										 รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. อ. ดวงกมล  ขาวละเอียด
3. รศ. ดร.เสนาะ  บุญมี
5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์
7. รศ. ดร. สุรชัย  สิกขาบัณฑิต
9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์
11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
13. คุณอุปถัมภ์  พรรณสังข์
15. คุณนิดารัตน์  ไพรคณะฮก
17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ
19. คุณทัศนา  ทองภักดี
21. ผศ. สุขวสา  ยอดกมล
23. รศ. ดร. สวนา  พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี  ด�ำไชโย
27. อ. อรสา  อุดรพิมพ์
29. คุณลักขณา  กล่อมเกตุ
31. อ. ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง
33. รศ. วารุณี  วงษา
35. อ. ดวงดาว  แสงระวี
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2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา  
4. คุณสายทอง  ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด  ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล  อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย
12. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา  สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา  สีทอง
30. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล
32. คุณน้อม  แก้วเกิด
34. ผศ. จารุวัฒน์  วิศาลเวชกิจ
36. คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.

รศ. สุรางค์รัตน์  ศรีสุรภานนท์
คุณนวลปรางค์  คุมภกันต์
อ. สุวดี  จ�ำเริญพันธ์
รศ. นิยม  บุญมี
คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์
ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
คุณยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย
รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์
อ. สมชาย  แสงจิตต์พันธุ์
อ. นบน้อม  อ่าวสุคนธ์
อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
รศ. ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ
คุณเติมสุข  พงษ์ตน
คุณมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
คุณดวงรัตน์  ภานุวงศ์
อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร
อ. บุณฑริกา  วิศวสมภพ

http://seniorclub.swu.ac.th

38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.

อ. เทอด  แก้วคีรี
รศ. นันทา  โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา  มานะจิตต์
รศ. วรรณา  วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา  สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม
อ. สมหมาย  ขจรทรัพย์
คุณลักขณา  แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา  วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา  วงษ์อินทร์
อ. สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล
คุณเสาวนีย์  หนูฤกษ์
อ. ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์
คุณสมบัติ  จีนะวัฒน์
คุณพิพัฒน์  สมใจ
ดร. สุทัสสี  สมุทรโคจร
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100 ค�ำพ่อสอน

พอเพียงที่ถูกธรรม
“การจะเป็นเสือนัน้ ไม่สำ� คัญ ส�ำคัญอยูท่ เี่ ราต้องมีเศรษฐกิจแบบพอมี
พอกินแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัว
เอง อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัว หรือ จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันก็เกินไป
เพียงว่าแต่ละครอบครัวต้องมีความพอเพียง พอสมควร อย่างเช่น บางสิ่ง
บางอย่างทีผ่ ลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็นำ� ไปขายได้ แต่ขายในทีไ่ ม่หา่ ง
ไกลเท่าไหร่ ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก”
พระราชด�ำรัสความตอนหนึ่ง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิตตาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2540
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2533
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บอกเล่าเก้าสิบ : ปัญหาที่เข้าใจยาก 7 ประการ
1. สิ่งที่คมที่สุดในโลกคืออะไร
คนทั่วไปตอบพร้อมกันว่า “มีด”
พระองค์ตอบว่า...สิง่ ทีค่ มทีส่ ดุ คือ “ลิน้ ของมนุษย์” เพราะว่า ด้วย
ลิ้น มนุษย์ใส่ร้ายคนอื่น ท�ำร้ายหัวใจคนอื่น ท�ำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้   
2. ระยะทางที่ไกลที่สุด (จากตัวเรา)คืออะไร
บางคนตอบว่า “ห้วงอวกาศ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ จักรวาล”
พระองค์ตอบว่า...ระยะทางที่ไกลที่สุด คือ “อดีต” เพราะว่า ไม่
ว่าใครก็ตามไม่สามารถย้อนกลับไปอดีตได้ ดังนั้นเราต้องท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด
3. สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คืออะไร
บางคนตอบว่า “ภูเขา โลก ดวงอาทิตย์”
พระองค์ตอบว่า...สิ่งที่ใหญ่ที่สุด คือ “ความต้องการ” เพราะว่า
มนุษย์ส่วนใหญ่กลายเป็นคนเคราะห์ร้าย เพราะยอมตามใจตนต่อความ
ยั่วยวนอกุศลฝ่ายต�่ำ ดังนั้นควรระมัดระวังความปรารถนา
4. อะไรที่มีน�้ำหนักมากที่สุดในโลก
บางคนตอบว่า “เหล็ก ธาตุเหล็ก หรือช้าง”
พระองค์ตอบว่า...ยากที่สุด คือ “ค�ำสัญญา” หมายถึง พูดง่ายแต่
ท�ำยาก
5. อะไรที่เบาที่สุดในโลก
บางคนตอบว่า “ฝ้าย ลม ฝุ่น ใบไม้”
พระองค์ตอบว่า...เบาที่สุดในโลก คือ “ปล่อยวาง” มองดูคน
หลายๆคนวิ่งไล่ตามความร�่ำรวยจนเหนื่อยล้า แต่บางคนปรารถนาเพียง
ความพอดีของชีวิต
http://seniorclub.swu.ac.th

9

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2562

6. อะไรที่ใกล้กับเรามากที่สุด
บางคนตอบว่า “พ่อแม่ เพื่อน และ ญาติ”
พระองค์ตอบว่า...ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด คือ “ความตาย” เพราะ
ว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด เกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที
7. ค�ำถามสุดท้าย “อะไรที่ง่ายที่สุดในโลก”
ทุกคนตอบว่า “การกิน การนอน การพูดคุย”
พระองค์ตอบว่า...ง่ายที่สุด คือ “ร่วมกันแบ่งปันธรรมะ” เพราะ
ธรรมะสามารถเข้าถึงได้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่ การแบ่งปันธรรมะ ก็คอื การแบ่ง
ปันก�ำลังใจ หรือแนวทางด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม เป็นการคืนคุณค่าให้
แก่สังคม และด�ำรงตนอย่างผู้มีความสงบเย็นนั่นเอง
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก1
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระมหา
กษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน�้ำอภิเษก
โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำ� คัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระราชพิธบี รมราชาภิเษกเป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมเนียม
ของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ซึง่ ต้องย้อนกลับไปหลายศตวรรษโดยพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบไปด้วย พระราชพิธีสรงพระมูรธาภิเษก
พระราชพิธีถวายน�้ำอภิเษก พระราชพิธีถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และ
การสถาปนาพระราชินีและพระราชวงศ์ ส่วนพระราชพิธีเฉลิมพระราช
มณเฑียรเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นโดยเหล่าสมาชิกของราชวงศ์ในพระบรม
มหาราชวัง
ภายหลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นแล้ว พระ
มหากษัตริย์จะประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทองไปประกาศพระองค์
เป็นพุทธมามกะและเสด็จไปสักการะพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราช
บูรพการี
ตามโบราณราชประเพณีของไทย พระนามของผู้ได้รับการเลือกเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็ยังคงใช้ขานพระนามเดิม เป็นแต่เพิ่มค�ำ
ว่า “ซึ่งทรงส�ำเร็จราชการแผ่นดิน” ต่อท้ายพระนาม เครื่องยศบางอย่าง
ก็ต้องลด เช่น เศวตฉัตร มีเพียง 7 ชั้น มิใช่ 9 ชั้น ค�ำสั่งของพระองค์
ก็ไม่เรียกว่าพระบรมราชโองการ จนกว่าจะได้ทรงรับการบรมราชาภิเษก
จึงถวายพระเกียรติยศโดยสมบูรณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย
1 ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือ ศิลาจารึกวัดศรีชุมของ
พญาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย กล่าวคือ พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพระสหายคือ
พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองกรุงสุโขทัย แต่ก็
ไม่มีรายละเอียดการประกอบพระราชพิธี ว่ามีขั้นตอนอย่างใด
จนกระทั่ ง ถึ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
มหาราช เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ ได้ทรงท�ำพระราชพิธีนี้อย่างสังเขป เมื่อ
พ.ศ. 2325 ครั้งหนึ่งก่อนแล้วทรงตั้งคณะกรรมการ โดยมีเจ้าพระยา
เพชรพิชัย ซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นประธาน สอบสวน
แบบแผนโดยถี่ถ้วน ตั้งขึ้นเป็นต�ำรา แล้วทรงท�ำบรมราชาภิเษกเต็มต�ำรา
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2328 และได้ใช้เป็นแบบแผนในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ของรัชกาลต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละรัชกาล ก็ได้
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย ให้เหมาะแก่กาลสมัย ที่ส�ำคัญคือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นปราชญ์ในทางอักษร
ศาสตร์ และโบราณราชประเพณี ได้ทรงพระราชนิพนธ์ค�ำกราบบังคมทูล
ของพราหมณ์และราชบัณฑิต ขณะถวายเครื่องราชกกุธกัณฑ์ กับพระราช
ด�ำรัสตอบเป็นภาษาบาลี และค�ำแปลเป็นภาษาไทย ทัง้ นี้ อาจวิเคราะห์ได้
ว่า พระราชพิธีนี้ มีคติที่มาจากลัทธิพราหมณ์ ผสมกับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ส่วนบทมนต์ต่างๆ ของพราหมณ์นั้น นักวิชาการภาษาตะวันออก
โบราณ วินิจฉัยว่า เป็นภาษาทมิฬโบราณ
ส่วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2493 นั้น ส�ำนักพระราชวังได้ยึดถือการบรม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นหลัก
แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองทีย่ งั ไม่อดุ มสมบูรณ์ เพราะเพิง่
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ผ่านพ้นสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และเพือ่ ให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย แบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญด้วย

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 6 เมษายน พ.ศ. 2325- 7 กันยายน
พ.ศ. 2352
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2325
(วันจันทร์ ขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ ปีขาล จัตวาศก จ.ศ. 1144)
หมายเหตุ : ทรงกระท�ำการปราบดาภิเษกครั้งแรก โดยเป็นพระราชพิธี
อย่างสังเขป

17 มิถุนายน พ.ศ. 2328 (ปีมะเส็ง สัปตศก จ.ศ. 1147)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเป็นครัง้ ทีส่ องอย่าง
ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี, มีการรวบรวมต�ำราแบบแผนการประกอบ
พระราชพิธจี ากการประชุมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิต, สร้างเครือ่ งเบญจราช
กกุธภัณฑ์ขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่สูญหายจากภัยสงคราม

http://seniorclub.swu.ac.th
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พระนาม : พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 7 กันยายน พ.ศ. 2352- 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2367
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 17 กันยายน พ.ศ. 2352  
(วันอาทิตย์ ขึ้น 9 ค�่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. 1171)
หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367- 2
เมษายน พ.ศ. 2394
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2367
(วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค�่ำ เดือน 9 ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1186)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี
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พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 2 เมษายน พ.ศ. 2394- 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2411
วันประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2394
(วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 ปีกุน ตรีศก จ.ศ. 1213)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี โดยมีการเพิม่ เติมการใช้ภาษามคธในบางขัน้ ตอนของพระราชพิธ,ี
โปรดเกล้าฯ ให้ชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกได้เป็นครั้งแรก

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411- 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2453
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2411 (วันพุธ แรม 12 ค�่ำ เดือน 12 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก โดยมี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์เป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ทีส่ อง เนือ่ งจาก
ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์พ้นจาก
หน้าที่ผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์

พระนาม : พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ ฯ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453- 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2453 (วันศุกร์ ขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 12 ปีจอ โทศก จ.ศ. 1272)
หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เฉพาะ
พิธกี ารส�ำคัญตามโบราณราชประเพณี งดการรืน่ เริงต่างๆ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่าง
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ทีส่ องอย่างครบ
ถ้วนตามโบราณราชประเพณี เพิ่มเติมการรื่นเริงต่างๆ และมีการเชิญพระราช
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อาคันตุกะจากนานาประเทศเข้าร่วมพระราชพิธี ในหมายก�ำหนดการเรียกพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช"

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระ
ปกเกล้า เจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468- 2
มีนาคม พ.ศ. 2477
วันประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษก : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469
(ตามปฏิทินสากล)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (วันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค�่ำ เดือน 4 ปี
ฉลู สัปตศก จ.ศ. 1287) (ตามปฏิทินแบบไทยและราชกิจจานุเบกษา)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี, โปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้าร�ำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เป็น
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี, มีการบันทึกภาพยนตร์ข่าว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้เป็นหลักฐานครั้งแรกของประเทศสยาม

http://seniorclub.swu.ac.th
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พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489- 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
(วันศุกร์ แรม 4 ค�่ำ เดือน 6 ปีขาล โทศก จ.ศ. 1312)

หมายเหตุ : ทรงประกอบพระราชพิธบี รมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณ
ราชประเพณี โดยมีการเปลีย่ นแปลงถ้อยค�ำและลดขัน้ ตอนบางอย่างในพิธกี าร
ให้เหมาะสมกับการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, โปรด
เกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินี

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะเวลาการครองราชสมบัติ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(วันเสาร์ ขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 6  ปีกุน เอกศก จ.ศ. 1381)
18
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ก�ำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 6 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562

2

6 เมษายน
เวลา 11.52 - 12.38 น. พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์
โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานจากสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิส์ ำ� คัญ 76 จังหวัด
8 เมษายน
เวลา 17.00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีท�ำ
น�้ำอภิเษก จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญ 76 จังหวัด
เวลา 17.10 - 22.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญ 76 จังหวัด
9 เมษายน
เวลา 10.00 น. ดับเทียนชัยเลีย้ งพระ จากสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิส์ ำ� คัญ
76 จังหวัด
เวลา 12.00 น. เวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญ 76 จังหวัด
18 เมษายน
เวลา 17.19-21.30 น. เสกน�้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร
และ 76 จังหวัด ประกาศชุมนุมเทวดา ท�ำน�้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธ
มนต์ และท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ วันสุ
ทัศนเทพวราราม
19 เมษายน
เวลา 07.30 น. แห่เชิญน�้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไป
2 https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=330
http://seniorclub.swu.ac.th
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ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
22 เมษายน
เวลา 16.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัด
พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
23 เมษายน
เวลา 08.19 - 11.35 น. จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม
ราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ เลี้ยง
พระ เวียนเทียน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2 พฤษภาคม
เวลา 16.09 - 20.30 น. สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ
พระราชด�ำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลาน
พระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3 พฤษภาคม
เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ
และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังพระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ
เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวาย
บังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เวลา 16.19 - 18.00 น. จุดเทียนชัย ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
20
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พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมริน
ทรวินิจฉัย พระสงฆ์ 30 รูป เจิรญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
4 พฤษภาคม
เวลา 10.09 - 12.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรง
พระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน�้ำอภิเษก ณ
พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชว
ราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เวลา 16.00 น. เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนัมสการพระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระ
สงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาท
พระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐแิ ละพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระทีน่ งั่
ดุสิตมหาปราสาท
เวลา 18.00 น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหา
มณเฑียร
เวลา 13.19 - 20.30 น. เฉลิมพระราชมณเฑียรเถลิงพระแท่น
ราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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5 พฤษภาคม
เวลา 09.00 น. พระราชพิธเี ฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และสถาปนาพระฐานันดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์ เลีย้ งพระ เทศน์ ณ พระทีน่ งั่
อมรินทรวินิจฉัย
เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัด
บวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม
6 พฤษภาคม
เวลา 16.30 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 17.30 น. เสด็จออกให้ทตู านุทตู และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ปลายเดือนตุลาคม
เวลา 16.00 น. เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ.2562 ณ
วัดอรุณราชวราราม
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วันนี้ในอดีต 21 เมษายน

3

21 เมษายน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึ้นเสวย
ราชสมบัติโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น�้ำเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอดศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา พระองค์มีพระบรม
ราชโองการให้พระยาธรรมาธิกรณ์กบั พระยาวิจติ รนาวี เป็นแม่กองคุมช่าง
และไพร่ไปวัดกะทีด่ นิ เพือ่ สร้างพระนครใหม่ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2325
ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค�่ำ ย�่ำ
รุ่งแล้ว 9 บาท (54 นาที) ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก ตรงกับวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 6.54 น. ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อน
3 https://www.tnews.co.th/contents/312701
http://seniorclub.swu.ac.th
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ที่จะสร้างเมืองจะต้องท�ำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิส�ำคัญ เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น
การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีรีตองตามพระต�ำราที่เรียกว่า พระราชพิธี
นครฐาน ใช้ไม้ชัยพฤกษ์ท�ำเป็นเสาหลักเมือง ประกับด้านนอกด้วยไม้แก่น
จันทน์ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเสา 29 เซนติเมตร สูง 187 นิ้ว
ก�ำหนดให้ความสูงของเสาหลักเมืองอยู่พ้นดิน 108 นิ้ว ฝังลงในดินลึก 79
นิ้ว มีเม็ดยอดรูปบัวตูม สวมลงบนเสาหลัก ลงรักปิดทอง ล้วงภายในไว้
เป็นช่องส�ำหรับบรรจุดวงชะตาเมือง
การฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 นั้น ได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้น
คือเมื่อถึงมหาพิชัยฤกษ์อัญเชิญเสาลงสู่หลุม ปรากฏว่ามีงูเล็ก 4 ตัวเลื้อย
ลงหลุมในขณะเคลื่อนเสา จึงจ�ำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลย โดยปล่อยเสา
ลงหลุมและกลบงูทั้ง 4 ตัวตายอยู่ภายในก้นหลุม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงท�ำนายชะตาเมืองว่าจะอยูใ่ น
เกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน จึงสิ้นพระ
เคราะห์ ทั้งยังทรงท�ำนายว่า จักด�ำรงวงศ์กษัตริย์สืบไปเป็นเวลา 150 ปี
ชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึงเจ็ดปีเศษนั้น เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก
เก้าทัพ ซึ่งสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลาดังกล่าว ส่วนค�ำท�ำนายว่าจัก
ด�ำรงวงศ์กษัตริย์สืบไป 150 ปีนั้น ไปครบเอาปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นปีที่มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดี
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงตรวจดวงพระชะตาของพระองค์ว่าเป็นอริแก่
ลัคนาดวงเมืองกรุงเทพมหานคร จึงทรงแก้เคล็ดโดยโปรดให้ช่างแปลงรูป
ศาลหลักเมืองเสียใหม่ให้เป็นรูปปรางค์ และโปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิม
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และประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุชะตาพระนครให้มีสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคล มีอุดมมงคลฤกษ์ ตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.
2395 เวลา 04.48 น.
รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้ขุดเสาหลักเมืองเดิม และจัดสร้างเสา
หลักเมืองขึ้นใหม่ทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด เป็นแกนไม้สัก ประกับนอกด้วย
ไม้ชัยพฤกษ์ 6 แผ่น สูง 108 นิ้ว ฐานเป็นแท่นกว้าง 70 นิ้ว บรรจุดวง
เมืองในยอดเสาทรงมัณฑ์ที่มีความสูงกว่า 5 เมตร และอัญเชิญหลักเมือง
เดิม และหลักเมืองใหม่ ประดิษฐานในอาคารศาลหลักเมืองที่สร้างใหม่ มี
ยอดปรางค์ ก่ออิฐฉาบปูนขาว ได้แบบอย่างจากศาลหลักเมืองกรุงศรีอยุธยา
พอถึงปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นปีที่ 150 ของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ท�ำนายไว้ว่า “จักด�ำรงวงศ์กษัตริย์สืบไปเป็นเวลา 150 ปี“ เหตุการณ์อัน
ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆ ดั่งค�ำท�ำนาย
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นั้น เจ้านายที่ทรงความ
ส�ำคัญรวม 4 พระองค์ทที่ รงบังคับบัญชากิจส�ำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน และสมเด็จเจ้าฟ้ากรม
หลวงเพ็ชร์บุรีราชสิรินทร
ทั้ง 4 พระองค์นี้มีพระราชสมภพและพระราชประสูติปีเดียวกันคือ
ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ต่างกันเพียงรอบปีพระราชสมภพกับพระประสูติ โดยทั้ง
สี่พระองค์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เป็นอย่างยิ่ง
“นิมิตงูเล็กในเสาหลักเมืองจึงออกจะเป็นเรื่องอัศจรรย์”
http://seniorclub.swu.ac.th
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กรณีค�ำท�ำนายการด�ำรงวงศ์กษัตริย์เป็นเวลา 150 ปี เป็นไปตาม
ค�ำท�ำนาย แต่ไม่เป็นไปตามค�ำนายครบทั้งหมด เพียงเปลี่ยนจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข คือสิ้นสุด พระราชอ�ำนาจในการปกครองบ้านเมือง
อีกต่อไป
กรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่า คงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาล
ที่ 4 ที่ทรงแก้อาถรรพณ์ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้น
ใหม่ ด้วยเหตุนี้ เสาหลักเมืองทีป่ ระดิษฐาน ณ ศาลพระหลักเมืองจึงมีสอง
ต้น เสาเดิมครั้งรัชกาลที่ 1 คือต้นสูง ที่ได้ท�ำพิธีถอนเสาแล้ว แต่หาที่เก็บ
ที่เหมาะสมไม่ได้ จึงคงไว้ แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์ มีไม้จันทน์ประดับ
นอก ลงรักปิดทอง หัวเสาเป็นทรงบัวตูม ภายในกลวงส�ำหรับบรรจุชะตา
พระนคร ดวงนี้อยู่ใจกลางยันต์สุริยาทรงกลด จารึกในแผ่นทอง เงิน นาก
ส่วนเสาพระหลักเมืองครั้งรัชกาลที่ 4 คือต้นที่มีส่วนสูงทอนลงมา แกนใน
เป็นเสาไม้สัก มีไม้ชัยพฤกษ์ประดับนอก หัวเสาเป็นรูปยอดเม็ดทรงมัณฑ์
เป็นต้นที่สถิตประทับของพระหลักเมือง
นอกจากนี้ ภายในศาลพระหลักเมืองยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสื้อ
เมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ และเจ้าพ่อหอก
ลอง เป็นเทพารักษ์ส�ำคัญ 5 องค์ที่ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดินและประชา
ราษฏร์ทั้งปวง
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วิธียืดอายุ 10 อวัยวะ

รศ. ดร. ภญ. อรพรรณ มาตังคสมบัติ

4

วิธียืดอายุ 10 อวัยวะให้อยู่ยาวนานจนกว่าท่านจะหมดอายุขัย (ไม่
เสือ่ มพังก่อนวันตาย เพราะเสือ่ มพังไปก่อนตายท่านต้องอยูอ่ ย่างทรมานไร้
คุณภาพชีวิตที่ดี)
เราเคยชินกับความรู้ที่ว่า อวัยวะจะเสื่อมไปตามเวลา วิธีการยืด
อายุอวัยวะมีร้อยแปดพันประการ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ดร.โรแนน แฟคโทรา แห่งสถาบันการแพทย์ Cleveland Clinic ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เสนอสุดยอดวิธียืดอายุอวัยวะต่างๆ ไว้ในนิตยสาร Times
ดังนี้
1. สมอง : หลังอายุ 70 ปี จะเริ่มพบความผิดปกติที่เกิดจากความ
เสื่อมของสมอง ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในคราว
เดียว
จะยืดอายุสมองให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) นิวโรบิกส์ เอ็กเซอร์ไซส์ (Neurobics Exercise) หรือการท�ำ
กิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้ง 2 ข้าง ท�ำงานประสานกัน เช่น ท�ำสวน เย็บผ้า
ท�ำกับข้าว ช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาได้รับการกระตุ้นและท�ำงานไป
พร้อมกัน
(2) กิน ปลาทะเล ถั่วเปลือกแข็ง และธัญพืช แหล่งสุดยอดสาร
อาหารบ�ำรุงเป็นประจ�ำ
(3) ฝึกเจริญสติก่อนนอน ใช้วิธีก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออก
จนกว่าจะหลับ ช่วยลดความเครียดและท�ำให้สมองปลอดโปร่งในวันรุ่งขึ้น
4 อดีตคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://seniorclub.swu.ac.th
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2. ดวงตา : หลังอายุ 40 ปี ต่อจากนั้น ทุกๆ ปี ดวงตา จอประสาท
ตา เลนส์ตาจะเสื่อมลง ในอัตราที่ไม่สม�่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน
จะยืดอายุดวงตาให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) สวมแว่นกันแดด ก่อนท�ำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้ง
(2) ผู้ที่ท�ำงานกับคอมพิวเตอร์ ควรพักสายทุกๆ 45 นาที อย่าง
น้อย 5-10 นาที
(3)งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอน
3. หู : หลังอายุ 60 ปี การได้ยินจะค่อยๆ ลดลงทุกปี และทุกๆ 1
ใน 3 คนมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้
จะยืดอายุหู ให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) หลีกเลีย่ งการท�ำงานหรืออาศัยอยูใ่ นทีๆ่ มีเสียงดัง หากจ�ำเป็น
ต้องใส่เครื่องป้องกัน
(2) งดสั่งน�้ำมูกแรงๆ หรือ กลั้นจาม เพราะอาจท�ำให้เยื่อแก้วหู
มีปัญหา
(3) งดแคะหูเอง เพราะขี้หูเป็นขี้ผึ้ งรั ก ษาความชุ ่ มชื้ นตาม
ธรรมชาติ การแคะหูท�ำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้
4. ปอด : หลังอายุ 30 ปี ต่อจากนั้น ทุกๆ ปี ประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของปอดจะลดลงราวร้อยละ 1
จะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) ว่ายน�้ำ หรือ วิ่ง อย่างน้อยวันละ 45 นาที - 1 ชั่วโมง
(2) ใช้สมุนไพรไทยปรับธาตุ จิบยาตรีผลา ก่อนอาหารเช้า-เย็น
ครั้งละ 1 แก้ว มีสรรพคุณช่วยปรับธาตุ บ�ำรุงปอด แก้ไอ ลดเสมหะได้
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(3) หลีกเลี่ยง ควันธูป ควันจากการประกอบอาหาร ฝุ่นขนาด
เล็ก และสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆ
5. หัวใจ : หลังอายุ 65 ปี จะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ เนื่องจาก
กล้ามเนือ้ หัวใจทีล่ ดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจทีเ่ พิม่ ขึน้
เมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี อัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราว
ร้อยละ 10
จะยืดอายุหัวใจให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) งดอาหารหวาน มัน เค็ม รักษาความดันโลหิตและน�้ำหนัก
ตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
(2) ว่ายน�้ำ เดิน วิ่ง โยคะ ร่วมถึงการยกน�้ำหนัก ช่วยให้หัวใจ
ท�ำงานต่อเนื่อง กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
(3) ปลูกต้นไม้ ไปท�ำกิจกรรมในสวนสาธารณะ หรือหากิจกรรม
ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายท�ำ ผู้ที่มีงานอดิเรกเหล่านี้ มีความเสี่ยงโรคหัวใจ
น้อยกว่าคนทั่วไป
6. ไต : หลังอายุ 50 ปี ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยๆ จนกระทั่งไต
วาย
จะยืดอายุไตให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) ดื่มน�้ำให้เพียงพอ สถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
(Institute of Medicine : IOM) ระบุว่า ผู้ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป ต้องดื่ม
น�้ำถึง 13 แก้วต่อวัน ขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน�้ำวันละ 9 แก้ว
(2) งดปรุงแต่งรสอาหารโดยไม่จำ� เป็น ไม่วา่ จะเป็น น�ำ้ ตาล เกลือ
หรือซอสต่างๆ
(3) ควบคุมน�้ำหนักตัว และความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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มาตรฐาน
7. ส�ำไส้ : หลังอายุ 60 ปี ปุ่มเล็กๆ ที่ท�ำหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร
ในล�ำไส้เล็กจะบางลง ร่างกายจึงดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงตามไปด้วย
จะยืดอายุล�ำไส้ให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ปลา ถั่ว เห็ด รวมถึงผักผลไม้ให้
มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารทอด ปิ้ง ย่าง
(2) กินโยเกิร์ต 1 ถ้วยทุกวัน เสริมโปรไบโอติก เพิ่มปริมาณ
แบคทีเรียดีในล�ำไส้
(3) ฝึกโยคะ 4 ท่า ช่วยระบบย่อยทุกเช้าหลังตื่นนอน ดังนี้ ท่า
แมว ท่าสุนัข ท่าสามเหลี่ยม ท่าสะพาน และปิดท้ายด้วยท่าศพ ครั้งละ
3-5 ลมหายใจ แต่ละท่าท�ำ 5 ครั้ง นับเป็น 1 เซ็ต
8. ผิวหนัง : หลังอายุ 18 ปี ต่อจากนั้น ทุกๆ ปี คอลลาเจนและ
อิลาสตินในผิวหนังจะลดลงประมาณร้อยละ 1
จะยืดอายุผิวหนังให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) ทาครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของไทเทเนียมหรือสังกะสีเป็น
ประจ�ำ
(2) กินถั่วเปลือกแข็ง ผลไม้ตระกูลส้มและเบอร์รี่ เป็นประจ�ำ
(3) มาร์คหน้าด้วยโยเกิร์ตผสมข้าวโอ๊ต หรือ ใช้วุ้นจากว่านหาง
จระเข้ เพื่อฟื้นฟูผิวหลังออกแดดเสมอ
9. กระดูก : หลังอายุ 35 ปี ต่อจากนั้นทุกๆ ปีความหนาแน่นของ
มวลกระดูกจะลดลงราวร้อยละ 1 และจะมีอัตราลดลงเร็วขึ้นเมื่อเข้าสู่วัย
หมดประจ�ำเดือน (ในเพศหญิง)หรือเข้าสู่วัยทองในเพศชาย
จะยืดอายุกระดูกให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร
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(1) ยกน�้ำหนัก หรือ กระโดดขึ้น-ลง 20 ครั้ง วันละ 2 เซ็ต
(ถ้ากระดูกเข่าดี)
(2) เพิ่มเมนูไทยๆ เปี่ยมแคลเซียม เช่น น�้ำพริกกะปิปลาทูทอด
กับผักสด อย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์
(3) ระวังการใช้ยาสเตียรอยด์และยาลูกกลอนทีม่ ผี ลท�ำให้กระดูก
พรุนกระดูกแตกหักง่าย
10. กล้ามเนื้อ : หลังอายุ 40 ปี ต่อจากนั้นทุกๆ ปี มวลกล้าม
เนื้อจะลดลงและเปลี่ยนเป็นไขมัน อัตรานั้นไม่สม�่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบ
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
จะยืดอายุกล้ามเนื้อให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร :
(1) วิดพื้น สวอท ท�ำ 15 -20 ครั้ง นับเป็น 1 เซ็ต ท�ำทุกวัน
อย่างน้อยครั้งละ 2 เซ็ต
(2) ยกน�้ำหนัก ท�ำ 15 -20 ครั้ง นับเป็น 1 เซ็ต ท�ำทุกวันอย่าง
น้อยครั้งละ 2 เซ็ต
สุดท้าย การกินอาหาร ควรกินอาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท์สูง
เช่น ผักหลากสี ผลไม้รสเปรี้ยว รสฝาดขม ช่วยชะลอกระบวนการเสื่อม
ของเซลล์ตามปกติได้ อย่าลืมเสริมด้วย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
การท�ำสมาธิ และหาโอกาสออกไปพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อลด
ความเครียด (ความเครียดเป็นตัวการเร่งให้เกิดกระบวนการเสือ่ มของเซลล์)
เท่านี้ ก็ชว่ ยยืดอายุให้อวัยวะต่างๆ ให้มอี ายุใช้งานยาวนานไปถึงวันตายได้
เช่นกัน
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นิทานเซน...

5

เศรษฐีคนหนึง่ ก�ำลังเตรียมตัวใส่บาตร ขอทานผอมโซคนหนึง่ รีเ่ ข้ามา
ขอข้าวกินสักจาน เศรษฐีจึงกล่าวว่า "ได้ๆ แต่รอฉันท�ำบุญก่อน แล้วจะ
ท�ำทานให้เจ้า" ขอทานจึงยืนรออยู่ตรงนั้นครู่ใหญ่
เมื่อพระบิณฑบาตก็มาถึง เศรษฐีใส่บาตรเสร็จขอทานจึงขยับตัวจะ
ตามเศรษฐีเข้าในบ้าน
เศรษฐีรีบบอกว่า "เดี๋ยวนะ เจ้ารออีกแป๊บเดียวให้ฉันกรวดน�้ำอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลก่อน" ขอทานจึงรออยู่ที่เดิม
เศรษฐีตรงไปที่ศาลพระภูมิเริ่มอธิษฐานจิตขอโน่นขอนี่ ขอให้ร�่ำรวย
ขอให้มีเงินปลีกเงินปีกขอให้มีตึกมีปราสาทใหญ่โตเท่านั้นเท่านี้ มีช้างม้า
วัวควายไร่นาสาโท ตายไปให้ไปเกิดบนสวรรค์มเี ทพบุตรนางฟ้าห้าร้อยหก
ร้อยเป็นบริวาร เวลาผ่านไปนานแสนนาน เศรษฐีอธิษฐานไม่จบสักที ได้
แต่ขอให้รวยๆๆๆๆอยู่นั่นเอง ขอทานจึงลุกขึ้น
เศรษฐีเห็นเข้าจึงหยุดอธิษฐานหันมากล่าวกับขอทานว่า "เดีย๋ วซิ จวน
จบแล้ว เดี๋ยวข้าจะให้ทาน เจ้าจะรีบไปไหนเล่า"
ขอทานหันหลังกลับมาตอบว่า "ข้าคงไม่ต้องรับทานจากท่านแล้ว
ท่านจนกว่าข้าซะอีก เห็นท่านต้องการโน่นต้องการนี่มากมายจาระไนไม่
หมด ส่วนข้าต้องการแค่ข้าวจานเดียว ไปขอที่ไหนก็ได้" แล้วขอทานก็เดิน
จากไป
ข้อควรคิดเหมือนบทกลอนสอนใจบทหนึ่งที่ว่า "อันความรวยความ
จนคนสมมุติ จุดสิ้นสุดพอดีอยู่ที่ไหน อยู่ที่รวยล้นฟ้ากว่าใครใคร หรือที่
เราพอใจในสิ่งมี"
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