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29 มิ.ย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๏ ม.ล. ปิ่นได้จัดตั้ง
ฝึกหัดครูโดยเพียร
ประสานมิตรแหล่งเสถียร
ยี่สิบแปดเมษาแล้
๏ แต่งตั้งหลวงสวัสดิ์ฯ ผู้
ฝึกหัดครูเชี่ยวชาญ
เรียนรู้อย่างแตกฉาน
ต้นแบบคนพูดน้อย
๏ วิทยาลัยแหล่งรู้
สาธิตแหล่งค้นหา
ขยายแหล่งวิทยา
ดอกเตอร์สาโรชช่วยสู้
๏ ดร. สุดใจเรียกร้อง
มหาวิทยาลัยรองรับ
รวมแหล่งวิชานับ
เป็นอธิการแรกสู้
๏ พระเมตตาพระมิ่งเกล้า
ทรงพระราชทานนามชัย
ศรีนครินทรวิโรฒใน
เจ็ดสิบปีครบนั้น

โรงเรียน
เลิศแท้
แห่งแรก  ไทยเอย
เสร็จสิ้นเป็นปฐม
อ�ำนวยการ
เรียบร้อย
สมัยใหม่
ท�ำให้เห็นจริง
ศึกษา
เพื่อรู้
ทุกภาค  ไทยเอย
ศึกษ์ก้าวพัฒนา
ยกระดับ
แหล่งรู้
เป็นแหล่ง   เดียวเอย
ที่แท้ปราชญผู้ทรงศีล
ชาวไทย
ชื่อชั้น
ประเทศ  นี้เอย
เกียรติก้องสง่างาม

ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ขอกราบคารวะจตุปูชนียาจารย์ด้วยความเคารรพอย่างสูง
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดงานพิธีทักษิณาวรรตสักการะ
บูชาพระบรมธาตุ และท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน
วิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 และลานหน้า
อาคารนวัตกรรม : อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กรกฎาคม วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
โทร. 081-489-5501
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ชมรมฯ เข้าร่วมงาน วันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 27 ณ อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี จ�ำนวน 27 คน ขอขอบคุณ อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ที่
ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ ที่ช่วยดูแล
พวกเราอย่างเข้มแข็งและอบอุ่นยิ่ง
ชมรมฯ ร่วมบริจาคแว่นตากับเด็กนักเรียนยากจนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 250 คน ในโครงการแผนกแว่นตา รพ.พุทธชินราช
จ.พิษณุโลก เป็นเงิน 15,500 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท) ขออนุโมทนา
และขอบคุณ ผศ.ผนอ อัศวรุจานนท์ ผู้ประกาศเชิญชวนกิจกรรมนี้
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 ชมรมฯ ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง )
จ.จันทบุรี มีสมาชิกรวมเดินทาง 20 คนและมีผสู้ นใจร่วมปฏิบตั ดิ ว้ ยอีก 11
คน ในการนี้สมาชิกชมรมฯ ได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า
ซักรีดผ้าปูทนี่ อน ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นเงิน 40,000 บาท (คนละ 2,000
บาท) ทุกคนตั้งใจปฏิบัติกันตามก�ำลังของตนเอง ชมรมฯ กราบนมัสการ
ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม และพระอาจารย์มหาอุทยั ทีค่ อย
แนะน�ำในการปฏิบตั ติ ลอดเวลาด้วยความเอาใจใส่และในวันทีเ่ ดินทางกลับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงท่าใหม่ อ. กลอยใจ
ซื่อตรง เพื่อน ผศ. ระวีวรรณ   พันธ์พานิช เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
กลางวัน พวกเราขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รวมถึง รศ.ลาวัลย์
พลกล้า น�ำส้มเขียวหวานไปเป็นเสบียง คุณสุนันทา สังขะวร ที่น�ำขนม
ข้าวตอกไปทานร่วมกัน ในการนี้พวกเราด�ำริที่จะบอกบุญท�ำราวบันไดขึ้น
ศาลาปฏิบัติชั้น 4 อีกด้วย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ชมรมฯ ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่อง
ใช้ที่จ�ำเป็นและเงินสดกับ Serm Clutch Cing (รถตู้ที่ชมรมฯ ใช้) เพื่อ
ให้โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ�้ำซ้อน จ. ลพบุรี เป็นเงิน 5,000 บาท
(ชมรมฯ 2,000 บาท)
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อุดมชัชวาล ในการ
ถึงแก่อนิจกรรมของ คุณอัครเดช อุดมชัชวาล กรรมการบริหารชมรมฯ เมือ่
วันที่ 3 พ.ค 2562 บ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ระหว่างวันที่
7-11 พ.ค พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 12 พ.ค 2562
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุณยสงวน เนื่องจาก
คุณณรงค์  บุณยสงวน ถึงแก่อนิจกรรม บ�ำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 2430 พฤษภาคม 2562 ณ วัดธาตุทอง และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณสมศรี  จุณณวัตต์   2. คุณอัมพวัลย์  อรุณศิลป์

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
2. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม
3. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ
4. อ. ดร. ละเอียด  รักษ์เผ่า
5. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
6. คุณลักขณา  แซ่ลู้
7. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
8. อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
9. คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
10. ผศ.ดาภรณ์  วีรสาร
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน

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. คุณมณี  ศิริชัยรัตน์
2. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
3. ผศ. ดร. วาสนา  เจริญลาภ
4. อ. มยุรี  บุญอาจ
5. ศ. ดร. บุญถึง  แน่นหนา
6. อ. เธียรจิต  วรกานตศิริ
7. อ. อรุณศรี  กุมุท
8. คุณรัตนาพร  สงวนประสาทพร
9. รศ. อมรรัตน์  เศวตนันทน์
10. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ
11. รศ. ดร. วีระพงศ์  เกียรติสุนทร 12. อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์
13. รศ. ดร. กาญจนา  ชูครุวงศ์ 14. อ. กัลยา  ภูมิภาค
15. อ. ทัศนีย์  ศิริปโชติ
16. ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์
17. ศ. ดร. อารี  สัณหฉวี
18. ผศ. อัมพร  สร้อยสุข
19. อ. ปรียา  วิภาตะกลัศ
20. ผศ. สมเจตน์  บรรลือสินธุ์
21. คุณอัญชลี  ปิ่นทองค�ำ
22. รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง
23. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม
24. ผศ. ประเสริฐ  วิเศษกิจ
25. อ. พิทักษ์  เสงี่ยมสิน
26. ผศ. สุขุมาลย์  สิทธิมงคล
27. คุณประเสริฐ  สุรวณิชกิจ
28. รศ. สุนันทา  โสรัจจ์
29. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี
30. อ. วิภารัช  จินนิกร
31. อ. นวลผจง  เศวตเวช
32. รศ. รัชนี  อัศวรุ่งนิรันดร์
33. อ. วินัย  ภู่ระหงษ์
34. อ. วิชิต  วิสิทธวงศ์
35. ผศ. สุพิน  ทองธานี
36. คุณไพฑูรย์  รัตนศิริ
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.

อ. อนงค์  สินสิริ
คุณสุนัย  ต้นโพธิ์
คุณชวนพิศ  อภิชัย
ผศ. นิรดา  จันทรรัตน์
รศ. ทรรศนียา  ศักดิ์ดี
รศ. ดร. ธวัช  บุรีรักษ์
รศ. ชวลี  ดวงแก้ว
รศ. วุฒิชัย  มูลศิลป์
รศ. สุวิทย์  โอวกุสุมสิริกุล
คุณวันดี  พ่วงความสุข
คุณศรีรมย์  สุรวณิชกิจ
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38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.

อ. ดร. ละเอียด  รักษ์เผ่า
รศ. ปราณี  ธนะชานันท์
ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์
รศ. ชม  ภูมิภาค
รศ. ไตรฤต  กรีทอง
อ. สุภาภรณ์  วงศ์สุคนธ์
ผศ. สะรัช  บุณยรัตพันธุ์
รศ. ผกาศรี  เย็นบุตร
ผศ. ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์
คุณกัญญา  จันทร์ดี
คุณอิทธิกร  ตานะโก
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100 ค�ำพ่อสอน

ความปีติน�ำไปสู่ความสุข
“ความปีติปลื้มใจนั้นน�ำไปสู่ความสุข คือ มีความสุขที่ได้ท�ำอะไรที่
ดีที่ชอบ เมื่อมีความสุขในสิ่งที่ดีชอบ จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใส เมื่อจิตใจ
ผ่องใส ก็จะเห็นอะไรที่ถูกต้อง เมื่อเห็นอะไรที่ถูกต้องแล้ว ก็เป็นความจริง
ที่แท้
ความจริงทีแ่ ท้มอี ย่างเดียว คือ ความบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง คือ ความสุจริต
หมายความว่า การที่ท�ำอะไรที่เกิดความปีติยินดีนั้น นับว่าเป็นทางที่จะ
ท�ำให้แต่ละคนมีความสุขความเจริญได้”

8

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 : อิสรภาพของความแก่
ใครๆ ก็รู้ว่า 13 เมษาฯ เป็นวันสงกรานต์ แต่กี่คนจะรู้ว่าวันเดียวกัน
นี้เป็น ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ จ�ำได้ว่า เมื่อสมัยวัยรุ่น ข้าพเจ้าเคยคิดว่า
คนอายุ 30 น่ะแก่แล้ว ครั้นอายุ 30 ก็รู้สึกว่า 60 นั้นเฒ่าชรา วันนี้ใกล้
70 (ปัจจุบันใกล้ 80) กลับ...เอ๊ะ...ไหงยังรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสุขส�ำราญดี
ท�ำนอง ‘รูต้ วั ว่าแก่ แต่ไม่รสู้ กึ แก่’ เพือ่ นฝูงในวัยเดียวกันก็รสู้ กึ เหมือนๆ กัน
ยิ่งรู้แก่ใจว่าชีวิตเหลือไม่มาก ไม่มีลูกเล็กๆ ให้ต้องห่วง ไม่มีการงาน
ให้รับผิดชอบ ยิ่งรู้สึกปลอดโปร่ง จะตายเมื่อไรก็ไม่แปลก ใครจะนินทาว่า
ร้ายก็ว่าไปเถอะ อะไรๆ มันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นชีวิตเรา ชีวิตเขา
ความแก่จงึ ให้อสิ รภาพทางใจ ถึงจะมีขอ้ จ�ำกัดทางกาย หรือการสูญ
เสียความส�ำคัญไปบ้าง ก็พอมองข้ามได้บ้าง ยอมรับได้บ้าง ข�ำขันมันบ้าง
แล้วแต่กรณี
และก็ขอบใจชีวิตที่อุตส่าห์ให้โอกาสเรียนรู้จากทุกข์ สุข และ ความ
ผันแปรต่างๆ มายาวนานถึงเพียงนี้ จะเหลือให้เรียนรู้ต่ออีกนานเท่าใด ก็
น่าขอบใจทั้งสิ้น
คนแก่ที่มีเวลาว่างมาก มักจะเผลอยุ่งวุ่นวายกับลูกหลาน เพราะรัก
ห่วงใย และเชื่อว่าฉันรู้ดี เพราะมีประสบการณ์เยอะ โดยลืมนึกว่า บริบท
ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัย สังคมค่านิยม หรือ มุมมอง
และลืมไปว่าเมื่อตนอายุสามสี่สิบนั้นรู้สึกอย่างไรกับความวุ่นของคนแก่
คนแก่นา่ จะงามสง่าในความเป็นตัวของตัวเองทีไ่ ม่เรียกร้องหรือ รุกล�ำ้
พื้นที่ชีวิตใครดังเช่น ชุมสาย มีสมสืบ* ผู้หญิงชนบทวัย 78 ซึ่งแสดง
นิทรรศการศิลปะในฐานะศิลปินเดี่ยว
เมื่ออายุเจ็ดสิบต้นๆ เธอหยิบอุปกรณ์สีน้�ำที่ศิลปินลูกชายวางทิ้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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เกลื่อนบ้านมาวาดเล่นจนสามารถขายภาพได้ และยังเริ่มเขียนหนังสือ จน
ได้รางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานยามว่างอีกอย่าง คือ
การเก็บดอกไม้มาจัดแจกันเอาไปช่วยงานคนบ้านใกล้เรือนเคียง
อิสรภาพของความแก่ มาจากการรูจ้ กั เลือก ‘มองข้าม’ และ ‘ยอมรับ’
ข้อจ�ำกัดที่มากับวัย เป็นอิสรภาพอันเป็นที่มาของพลัง สร้างสรรค์ทั้งด้าน
กายภาพและความสดใส สุขสงบทางใจ
ป้าศรี
พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก พ.ศ. 2558
บท: อิสรภาพของความแก่
ผู้เขียน: คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศรี)
หนังสือ: เข็นครกตัวเบา
*  ชุมสาย มีสมสืบ เป็นมารดาของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์
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สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมเนือ่ งในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค.
ขอให้ตั้งอยู่ใน "ความไม่ประมาท" และอย่าละเลยการบ�ำเพ็ญทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนา
เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เจ้า
พระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า
“ดิถวี สิ าขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันส�ำคัญสากลของโลก ได้เวียนมา
บรรจบอีกค�ำรบหนึ่งแล้ว
พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า 2,600
ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบ
ถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบรู ณ์ดว้ ย "พระปัญญาคุณ" สามารถ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ช�ำระกิเลสเครือ่ งเศร้าหมองให้หมดสิน้ ไปจากพระทัย บรรลุถงึ ความสะอาด
ผ่องใสทีเ่ รียกว่า "พระบริสทุ ธิคณ
ุ " แล้วจากนัน้ ไม่นานก็ได้ทรงเผยแผ่พระ
ธรรมสั่งสอนโลก ด้วยอ�ำนาจแห่ง "พระมหากรุณาคุณ" ครบถ้วนแห่งองค์
คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด 45 พรรษาแห่งการ
บ�ำเพ็ญพุทธกิจ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานว่า "วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ" แปลความ
ว่า "สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยัง
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" ดังนี้
ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งใน
รูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนาม
ก�ำลังเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่ง
อนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านก�ำลังมีความประมาทในชีวติ เผลอคิด
ไปว่ายังเหลือเวลาอยูอ่ กี มากหรือไม่ ในเมือ่ อันทีจ่ ริง ทุกคนไม่อาจทราบได้
ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร
ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น "ความไม่ประมาท" ณ ขณะปัจจุบัน จึง
เป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาททีส่ นั้ ทีส่ ดุ แต่มคี วามส�ำคัญสูงสุดส�ำหรับ
ชาวพุทธทุกคน
ขอสาธุชนอย่าละเลยการบ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
อั นนับเป็น "ปฏิบัติบูชา" ที่พึงกระท�ำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความด�ำรงคง
มั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจ
เวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ
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7 ผักผลไม้ ที่มีแคลเซียม ช่วยบ�ำรุงกระดูก
ป้องกันโรคกระดูกพรุน 1
เมือ่ อายุมากขึน้ ร่างกายก็จะค่อยๆ สูญเสียแคลเซียมทีส่ ะสมในกระดูก
การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็จะช่วยให้บ�ำรุงกระดูกให้แข็งแรง
ไก ลโรคกระดูกพรุนและข้อเข่าเสื่อม มาดูกันเลยว่าผักผลไม้ชนิดใดที่มี
แคลเซียม กันบ้าง

ใบเหลียง
ผักเหลียง 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม 151 มิลลิกรัม มีสรรพคุณ
ช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อ
กระดูก บ�ำรุงเส้นเอ็น ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้

1 https://today.line.me/TH/pc/article/EDrJOR?utm_source=lineshare
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผักแพว
ผักแพวจัดเป็น 1 ใน 10 อันดับของผักทีม่ แี คลเซียมสูง ผักแพว 100
กรัม มีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 573 มิลลิกรัม จึงช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟัน
ให้แข็งแรง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อกระดูก

วอเตอร์เครส
วอเตอร์เครสจัดเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง วอเตอร์เครสปริมาณ 100
กรัม มีแคลเซียมถึง 120 มิลลิกรัม ซึ่งแคลเซียมจะช่วยบ�ำรุงกระดูกและ
ฟันให้แข็งแรง บ�ำรุงเส้นเอ็น วอเตอร์เครสยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตาม
ไรฟันได้อีกด้วย
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ต�ำลึง
ต�ำลึงผักพื้นบ้านซึ่งนิยมรับประทานยอดและใบ ใบต�ำลึง 100 กรัม
มีปริมาณแคลเซียม 125 มิลลิกรัม จึงช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
ทั้งยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กระดูก ลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูก
พรุน มีสว่ นส�ำคัญในการแข็งตัวของเลือดและการท�ำงานของระบบประสาท
ในการส่งสัญญาณให้เร็วขึ้น

ลูกฟิก หรือ มะเดื่อฝรั่ง
ความจริงแล้วผลลูกฟิกแห้งมีแคลเซียมสูงกว่าลูกฟิกสด ในลูกฟิก
สด 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียมเพียง 35 มิลลิกรัม แต่ลูกฟิกแห้งกลับ
มีแคลเซียมสูงถึง 162 มิลลิกรัม ซึ่งแคลเซียมจะช่วยบ�ำรุงกระดูกและ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย

แก้วมังกร
แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงจึงช่วยให้อิ่มท้องได้นาน อีกทั้งยัง
มีแคลเซียมช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูก ช่วยให้ฟันแข็งแรง

งาด�ำ
การวิจัยค้นพบว่างาด�ำมีสารเซซามิน ซึ่งสารนี้จะช่วยในการยับยั้ง
การพัฒนาเซลล์ต้นก�ำเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ให้เกิดโรคข้อเสื่อม โรค
กระดูกพรุนได้ และเซซามินยังช่วยท�ำให้แคลเซียมประสานกับกระดูก
เพิ่มมากขึ้น และในงาด�ำอบ 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 1,469
มิลลิกรัม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ยาหอมไทย

2

นักวิทยาศาสตร์จบั ยาหอมไทยมาวิจยั ในห้องทดลอง พบว่ามีฤทธิท์ าง
เภสัชวิทยาที่ดีทั้งต่อระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ที่ส�ำคัญ
ไม่มีความเป็นพิษ
ผลการวิจัยร่วมกันของนักวิชาการจาก หลายมหาวิทยาลัยในเมือง
ไทยภายใต้โครงการบูรณาการการวิจยั และพัฒนายาแผนโบราณ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้มกี ารวิจยั ตัง้ แต่ในส่วนประกอบของต�ำรับยาหอม
ไปจนกระทัง่ ถึงสรรพคุณ พบว่าในประเทศไทยมีตำ� รับยาหอมมากกว่า 500
ต�ำรับ แต่ละต�ำรับยานั้นประกอบด้วยสมุนไพรนับสิบชนิด เช่น ต�ำรับยา
หอมนวโกฐ ประกอบด้วยสมุนไพร 54 ชนิด เครื่องยาที่ใช้มีผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด กับเครื่องยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
ด้านผลการวิจยั ทีศ่ กึ ษา ฤทธิต์ ามสรรพคุณ รศ.ดร.วิสดุ า สุวทิ ยาวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สรรพคุณของยาหอมส่วน
ใหญ่เกีย่ วข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินอาหาร จากการ
ศึกษายาหอม 4 ต�ำรับ ได้แก่ นวโกฐ และอินทรจักร (ต�ำรับกระทรวง
สาธารณสุข) กับยาหอมของเอกชน ต�ำรับ ก. และต�ำรับ ข. พบว่า ยา
หอมทุกต�ำรับเพิ่มความดันโลหิตได้ ทุกต�ำรับมีแนวโน้มเพิ่มแรงบีบตัวของ
หัวใจ ท�ำให้หวั ใจท�ำงานได้ดขี นึ้ ทัง้ ยังเพิม่ การไหลเวียนโลหิตไปเลีย้ งสมอง
และตามอวัยวะต่างๆ
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์กล่าวด้วยว่า ส�ำหรับสรรพคุณต่อระบบ
ทางเดินอาหารนั้น พบว่าการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดลง ท�ำให้
การหลั่งเมือกที่เคลือบกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันและรักษาแผล
2 https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/98448
http://seniorclub.swu.ac.th
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ในกระเพาะอาหาร และยังช่วยลดการเคลื่อนไหวของล�ำไส้ กับลดการ
อาเจียนลง น่าสังเกตด้วยว่าในทุกต�ำรับยา เมื่อเทียบกับยาลดกรดแผน
ปัจจุบัน สามารถลดกรดในกระเพาะอาหารลงได้ ครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
ปริมาณที่ก�ำลังดี เมื่อพิจารณาถึงความเป็นพิษ หรือพิษเฉียบพลัน ไม่พบ
ว่ามีหนูทดลองตายและไม่มคี วามผิดปกติในระดับเนือ้ เยือ่ กล่าวได้วา่ จาก
การศึกษาในห้องทดลองพบว่ายาหอมให้ผลในการรักษาที่ดี.
ขอบคุณไทยรัฐ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฐมบริบท อาคาร
ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีก�ำหนดการดังนี้ :
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครือ่ งดืม่
09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาสมาชิก เรื่อง สิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก โดย คุณธรรมศิริ ไชยรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จะได้รับเสื้อโปโลสีส้ม (เสื้อ 48 ปี
สหกรณ์ฯ คนละ 1 ตัว) แจ้งความจ�ำนงในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
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ถงเหรินถัง
คังซีฮ่องเต้ป่วยด้วยโรคประหลาด หมอมีชื่อทุกคนรักษาไม่หาย จน
ต้องเลิกให้ยา วันหนึ่งจึงเดินเล่นยามค�่ำตามล�ำพังไปถึงตรอกแห่งหนึ่ง
ได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือ ทรงคิดว่าในวังกลับไม่มีคนจริง คนจริงกลับมา
อยู่ท่ามกลางผู้คนทั่วไป จึงเคาะประตู คนเปิดประตูอายุสี่สิบกว่าปี คาด
ว่าเป็นคนขายยา จึงแจ้งอาการว่าเป็นโรคประหลาด ขึ้นจุดสีแดงตามล�ำ
ตัว เชิญหมอมารักษาก็ไม่หาย ช่วยดูให้หน่อย คนขายยาจึงขอให้ถอดเสื้อ
ออกดู และกล่าวว่า ท่านไม่ต้องกังวล ไม่ใช่โรคร้ายอะไร เพียงแต่ปกติ
ท่านกินอาหารดีๆทั้งจากป่าเขาและท้องทะเลมากเกินไป แถมกินโสมมา
เป็นเวลานาน ความร้อนจู่โจมจึงผุดเป็นจุดแดงคันขึ้นมา คังซีถามว่าโรค
นี้รักษาได้ไหม คนขายยาบอกว่า ไม่ยาก ใช้ยาเล็กน้อยก็หายแล้ว ว่า
แล้วก็เทยาออกมาประมาณ 7-8 จิน (หน่วยน�้ำหนัก ประมาณ 0.5 kg)
คังซีตกใจถามว่าต้องกินเยอะขนาดนี้เลยหรือ คนขายยาบอกนี่คือต้าหวง
(ตั่วอึ๊ง ยาระบาย) ไม่ได้ให้กิน แต่ให้น�ำกลับไปต้มกับน�้ำ  100 จิน
(ประมาณ 50 ลิตร) รอให้เย็นลงพออุ่นก็ลงไปอาบแช่ อย่างน้อย 3 ครั้ง
อย่างมาก 5 ครั้งก็หายแล้ว
คังซีคิดในใจว่าในวังหมอเก่งใช้ยาพิเศษตั้งมากมายยังไม่หาย แล้ว
ต้าหวงแสนธรรมดานี้จะรักษาเราหายหรือ คนขายยาดูสีหน้าออกจึงกล่าว
ว่าท่านจงวางใจ ไม่ต้องจ่ายค่ายา ให้น�ำไปใช้ก่อน หากไม่หายไม่ขอรับค่า
ยา คังซีจึงบอกว่าหากหายย่อมต้องตอบแทนอย่างหนัก
คังซีกลับถึงวังท�ำตามที่คนขายยาบอก ชั่วขณะที่ลงแช่ในถังยารู้สึก
ร่างกายสะอาดกระจ่าง สบายอย่างยิ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นค�ำ
พูดได้ ภายหลัง 3 ครั้งก็ไม่มีอาการคันแล้ว จุดแดงบนร่างกายก็หายไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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หมด คังซีดีใจยิ่ง วันที่ 4 จึงกลับไปที่ร้านขายยา คนขายยาเห็นอาการ
แล้ว เลยกล่าวว่าท่านจะมาช�ำระค่ายาใช่ไหม คังซีตอบว่า แน่นอน ท่าน
หมอคิดเงินเท่าไหร่ คนขายยาก็หัวเราะเสียงดัง กล่าวว่า น่าละอายแล้ว
วันนัน้ เห็นท่านเชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ จึงกล่าวเช่นนัน้ ต่อให้วนั นีห้ ายดีกย็ งั ไม่รบั
ค่ายา แต่เห็นท่านราศีไม่ธรรมดา ก็เพียงแต่คดิ คบเป็นเพือ่ นไว้กพ็ อแล้ว ขอ
ทราบนามอันสูงส่งของท่าน คังซียิ้มน้อยๆกล่าวว่า นักศึกษา(ถ่อมตัว)สกุล
หวง(อึ๊ง)นามว่า เทียนชิง เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง คนขายยาได้ยินก็กล่าว
ตอบอย่างยินดีว่า ข้าพเจ้าเรียกว่า จ้าวกุ้ยถัง เป็นนักศึกษายากไร้คนหนึ่ง
บิดามีปณิทานอยากให้ข้าพเจ้าได้ดีมีลาภยศ แต่คนคาดหวังหรือจะสู้ฟ้า
ลิขิต สอบบัณฑิตหลายครั้งก็ไม่ผ่าน ได้แต่เปิดร้านยาเล็กๆ ฝึกจ่ายยาไป
ด้วยคร�่ำเคร่งเล่าเรียนไปด้วย หวังว่าจะมีสักวันจะผ่านการสอบได้
คังซีกล่าวว่าพี่จ้าว ค�ำโบราณว่า แม้บนก�ำแพงยังไม่มีชื่อเรา แต่
ใต้เท้าเราก็ยังมีทางเดินอยู่ อาศัยความสามารถทางการแพทย์ที่สูงส่งของ
ท่าน ข้าพเจ้าสามารถฝากท่านเป็นหมอในวังได้ นี่มิใช่เหมือนสอบผ่านรึ
แต่จ้าวกุ้ยถังกลับหัวเราะพูดว่า ผิดแล้ว ข้าพเจ้าต้องการอาศัยการแพทย์
เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่มวลชนช่วยพวกเขาพ้นทุกข์ยาก หากเข้าวังเป็น
หมอหลวงรับโชควาสนาแต่ไม่อาจช่วยรักษาโรคให้เหล่าราษฎร ไม่บรรลุ
ปณิธานของข้าพเจ้า จะมีประโยชน์อะไรในการเป็นหมอ
คังซีฟังแล้วกล่าวว่า คุณธรรมของพี่จ้าวท�ำให้ข้าพเจ้านับถือนัก
เพื่อนรัก ขอพูดตรงๆท่านจะโกรธข้าพเจ้าก็ได้ ในเมื่อสอบไม่ติด ท�ำไมไม่
ปล่อยวางเสียล่ะ จ้าวกุ้ยถังก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าก็คิดเช่นนั้น แต่การขายยา
ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะข้าพเจ้าไม่มีทุนมากพอ ปณิธานแม้กว้างใหญ่แต่ก็
เบิกทางไปได้ไม่เท่าไหร่ พีช่ าย หากวันหน้าท่านได้ลาภใหญ่ก็ช่วยข้าพเจ้า
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สักครั้ง ให้ข้าพเจ้าได้ก่อตั้งร้านขายยาขนาดใหญ่ ก็เท่ากับข้าพเจ้ารักษา
ท่านไม่เสียเปล่าแล้ว
คังซีก็กล่าวโดยไม่ลังเลเลยว่า หากต้องการตั้งร้านยาใหญ่จริงๆ จะ
ตั้งชื่อว่าอะไรดี ชื่อว่า ถงเหรินถัง ท่านว่าชื่อนี้เป็นไง จ้าวกุ้ยถังเห็นเขาเอา
จริงเอาจังก็พูดพลางหัวเราะพลางว่า ข้าพเจ้าแค่พูดเล่น ท่านอย่าได้จิงจัง
ไปเลย ว่าไปแล้วการก่อตั้งร้านขายยาขนาดใหญ่ต้องใช้เงินมากมาย ใคร
จะไปรู้ว่าเมื่อไหร่ท่านจึงจะได้ลาภก้อนโต นี่ก็แค่ฝันกลางวัน พอทีๆ คังซี
กล่าวว่า ลองดูทีรึ
กล่าวพลางน�ำปากกาจากโต๊ะมาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งอย่างคล่อง
มือ ปิดผนึกแล้วกล่าวว่า พี่จ้าว พรุ่งนี้ท่านไปที่กรมวัง ที่นั่นเพื่อนของ
ข้าพเจ้าคนหนึ่งอาจช่วยเป็นธุระเรื่องนี้ได้ กล่าวจบก็ลากลับ จ้าวกุ้ยถัง
เห็นท่านหวงผลุนผลันกลับไปในใจคิดว่าคนผู้นี้ประหลาดจริง
วันต่อมา จ้าวกุย้ ถังก็อดไม่ได้ทจี่ ะน�ำจดหมายไปทีก่ รมวัง ส่งจดหมาย
ไปเพียงครู่หนึ่งก็มีขันทีท่านหนึ่งออกมา พาจ้าวกุ้ยถังเข้าข้างใน ผ่านส่วน
งานต่างๆมาจนถึงหน้าห้องใหญ่ห้องหนึ่ง ขันทีเปิดประตูห้อง ชี้ไปภายใน
กล่าวว่า ท่านจ้าว เงินปริมาณนี้พอต่อค่ายาของท่านหรือไม่ จ้าวกุ้ยถังเพ่ง
มองแล้วอดแปลกใจไม่ได้ เห็นแต่เงินขาวปลั่งเต็มห้อง ยืนนิ่ง ณ ที่นั้นไป
ครู่หนึ่ง จึงได้ยินขันทีกล่าวว่า ท่านจ้าว ฮ่องเต้ทรงรับสั่งว่าท่านรักษาเจ้า
อยู่หัวจนหาย ไม่เก็บเงินแม้สลึงเฟื้อง จึงอยากให้ร้าน ถงเหรินถังเป็นของ
ขวัญ ให้สมปณิธานของท่านเถิด
ถึงตอนนี้จ้าวกุ้ยถังจึงเหมือนตื่นจากฝันมา ที่แท้พี่หวงที่คบกันโดย
ไม่คาดหวังใดกลับเป็นเจ้าอยู่หัวปัจจุบัน ส�ำนึกเสียใจภายหลังอย่างยิ่งต่อ
การกระท�ำมิบังควร ท�ำไมไม่ระแคะระคายสักนิด
http://seniorclub.swu.ac.th
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ต่ อ จากนั้ น ไม่ กี่ วั น ร้ า นขายยาขนาดใหญ่ ก็ ผุ ด ขึ้ น มา ขนานนาม
“ถงเหรินถัง” เมื่อวันจ้าวกุ้ยถังเปิดกิจการ ฮ่องเต้คังซีถึงกับมาร่วมยินดี
ท�ำเอาจ้าวกุ้ยถังเงอะงะท�ำอะไรไม่ถูก คังซีจึงยิ้มพลางกล่าวว่า ท่านอย่า
วุ่นวายใจไปเลย ค่ายาของท่านข้าพเจ้าก็คืนให้แล้ว ตรวจรักษาครั้งหน้าก็
ยังไม่เก็บแม้สลึงเฟื้องต่อไปเถิด
นับจากนัน้ ปักกิง่ เมืองหลวงจึงมีรา้ นขายยาขนาดใหญ่ชอื่ เสียงเลือ่ งลือ
ชื่อว่า “ถงเหรินถัง”
เรือ่ งนีเ่ ป็นเรือ่ งจริง การได้อา่ นเรือ่ งนีส้ อนแก่เราว่า คนซือ่ ตรง ใจซือ่ ตรง
คนใจดี จิตใจงาม ประกอบกรรมใดย่อมได้ผลอย่างนั้น
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เรื่องประหลาดในวัด
"ชายเร่รอ่ นคนหนึง่ " เดินเข้าไปในวัดจีนแห่งหนึง่ เห็น "พระประธาน"
ประดิษฐานอยู่บนแท่นดอกบัว มีผู้มีจิตศรัธากราบไหว้มากมาย เขารู้สึก
อิจฉาอยากเป็นเช่น "พระประธาน" บ้าง เขาถาม "พระประธาน" ว่า.....
"ท่านโพธิสตั ว์" ผมอยากขอแลกเปลีย่ นสถานะกับท่านสักครัง้ จะได้
ไหมครับ ? .....
"โพธิสัตว์" : ได้แน่นอน แต่ต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะ....
"ชายเร่ร่อน" : ข้อแม้อะไรมิทราบครับท่าน ?....
"โพธิสตั ว์" : แค่เจ้าไม่เอ่ยปากพูดเท่านัน้ ไม่วา่ เจ้าจะเห็นอะไร เห็น
คนประเภทไหน เห็นเรื่องอะไร เจ้าห้ามเอ่ยปากพูดเด็ดขาด ....
"ชายเร่ร่อน" เรื่องนี้ง่าย ไม่มีปัญหาครับ.....
"ชายเร่ร่อน" ขึ้นไปนั่งบนแท่นดอกบัวแทน "โพธิสัตว์" เขาได้เห็น
ความวุ่นวายที่ผู้คนมากหน้าหลายตา ต่างมากราบไหว้ขออะไรมากมาย
ไม่รู้จบ แต่เขาก็ไม่ยอมเปิดปากพูดตามที่รับปาก "โพธิสัตว์" ไว้.."
วันหนึ่งมีเศรษฐีเข้ามาคนหนึ่ง...
"เศรษฐี" : ขอให้ท่าน "โพธิสัตว์" ช่วยประทานความสุขสมบูรณ์ให้
ผมด้วย "กราบเสร็จ--ลุกขึน้ " กระเป๋าเงินพลันหล่นลงพืน้ .... "ชายเร่รอ่ น"
(นั่งในฐานะของโพธิสัตว์) คิดจะเปิดปากทักให้ "เศรษฐี" รู้ตัว พอคิดได้
ว่า "โพธิสัตว์" ห้ามเปิดปาก เขาหยุดคิดทันที.... "เศรษฐี" จากไปแล้วมี
คน "ยากไร้" เข้ามาใหม่ ...."คนยากไร้" : ขอให้ท่าน "โพธิสัตว์" ประทาน
เงินทองให้ผมด้วยเถิด คนที่บ้านป่วยหนัก ต้องการเงินไปหาหมอ "กราบ
เสร็จ--ลุกขึ้น" พลันเขาเห็นกระเป๋าเงินเศรษฐีตกอยู่บนพื้น ..."คนยากไร้"
: โอ ท่านโพธิสัตว์ช่างศักดิ์สิทธิอะไรอย่างนี้ เขาหยิบกระเป๋าเงินได้แล้ว
http://seniorclub.swu.ac.th
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เดินออกไปอย่างรวดเร็ว...
"คนเร่ร่อน" คิดจะเปิดปากพูดออกไปว่า เป็นกระเป๋าเงินของ คน
อื่นนะ ไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิอะไรเลย ...แต่พอคิดถึงค�ำพูดของ "โพธิสัตว์"
เขาได้แต่หุบปากเงียบ... ขณะนั้นได้มี "ชาวประมง" เข้ามาคนหนึ่ง "ชาว
ประมง" : ขอท่านโพธิสัตว์ประทานความปลอดภัยให้ผมด้วย ออกทะเลก็
ขอให้ทะเลสงบอย่าได้มีคลื่นลมรบกวนเลยครับ , "ก้มลงกราบ --ลุกขึ้น"
พอจะเดินออกไป , พลันปรากฎ "เศรษฐี" วิ่งพรวดพราดเข้ามาจับตัวใว้
แน่น เพราะสาเหตุของเรื่องกระเป๋าเงิน ทั้ง 2 คนถึงกับลงไม้ลงมือกัน
ยกใหญ่ ฝ่าย "เศรษฐี" หาว่า "ชาวประมง" เอาไปแต่ชาวประมงบอกว่า
เศรษฐีใส่ร้าย....
"ชายเร่รอ่ น" เริม่ ทนไม่ไหว เปิดปากตะโกนเสียงดังออกไปว่า : "หยุด
เดีย๋ วนีน้ ะ"...เสร็จแล้วอธิบายเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้ทงั้ คูร่ ,ู้ "ฉากความวุน่ วายสงบ
ลงแล้ว" "ชาวประมง" รีบกลับไปออกเรือแล้ว ส่วน "เศรษฐี" ก็รีบออกไป
หาคน "ยากไร้" คิดบัญชีแล้วเช่นกัน.....
"เจ้าคิดว่าก�ำลังผดุงความยุติธรรมหรือ?" "โพธิสัตว์" ถาม "ชาย
เร่รอ่ น" ในเมือ่ เจ้ารับปากแล้วว่าจะไม่เปิดปากพูด และเจ้ารูไ้ หมว่า ? เรา
แอบปกปักษ์รักษาคุ้มครองพวกเขาอยู่ เพราะว่าลมพายุก�ำลังมา เรือของ
ชาวประมงจะจม เราให้ "เศรษฐี" กับ "ชาวประมง" ทะเลาะตบตีกันจน
บาดเจ็บ เพื่อประวิงเวลาไม่ให้เขาออกเรือไป   เจ้ายังไม่มีบารมีมากพอ
พูดมากก็เสียหายมาก เจ้ารู้ตัวบ้างหรือไม่? !..
"โพธิสัตว์" ยังกล่าวอีกว่า : "เจ้าเอ่ยปากเพราะคิดว่าตัวเองยุติธรรม
ที่สุด ?" เพราะสาเหตุนี้ "คนยากไร้" จึงไม่ได้เงินไปรักษาคนป่วยใน
ครอบครัว ส่วน"เศรษฐี"เสียโอกาสในการสร้างบุญกุศล.... "ชาวประมง"
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ออกทะเลเจอพายุ ต้องฝังร่างในทะเลลึก ...
"หากเจ้าไม่เอ่ยปาก" คนยากไร้" ก็ไม่ต้องเสียญาติไปเพราะขาดเงิน
รักษา "เศรษฐี"แค่เสียเงินไปเพียงเล็กน้อย แต่ได้ช่วยชีวิตคนอื่น ได้สะสม
บุญกุศลให้ตัวเองมากขึ้น ถ้าชาวประมงทะเลาะกับเศรษฐีจนบาดเจ็บ ไม่
สามารถออกเรือได้ ก็เท่ากับหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรมครั้งนี้ได้ ถึงตอนนี้ก็ยัง
ไม่ตาย.... "ชายเร่ร่อน" ฟังแล้วให้รู้สึกอับอายยิ่งนัก ก้มหน้าเดินออกจาก
วัดไปเงียบๆ.........
* มีเรื่องมากมายที่ควรเป็นอย่างไร ก็ต้องให้เป็นไปอย่างนั้น, หาก
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ผลรับอาจจะกลับดีกว่ามากมายนัก แม้
จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้า แต่ใครจะรู้ได้ว่า ท้ายสุดจะลงเอยเช่น
ใด ? ... ความสงบนิ่ง คือพลังงานชนิดหนึ่ง การไม่ฝืนธรรมชาติ
ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง***
แปล และเรียบเรียง โดย เจงเอี่ยม แซ่อึ้ง 11/2/2019
เรื่องแปล....จาก Beauties of Life....

http://seniorclub.swu.ac.th
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ประมวลบุปผาลดาไทย
บานเย็นเย็นยั่วเย้า
บานชื่นรื่นเรืองไร
บานเช้าสุดสดใส
พลับพลึงผึ้งคึกเคล้า
รายเรียงรักเร่ล้วน
ซ่อนกลิ่นกรุ่นก�ำจาย
สายหยุดหยุดยามงาย
ต้องติ่งตูมเต่งท้า
สีตรังรามทุ้งฟ้า
บัวตองผ่องผุดพรรณ
กาญจนิกาตื่นทัน
บัวดินกระเจียวแจ้ว
เฟื่องฟ้าฟูฟ่องฟ้า
ชงโคโก้เก๋ครัน
ชวนชมข่มนมสวรรค์
แคแสดแผดสีซ่าน
ล�ำดวนอวลอบเอื้อ
ทองกวาวเกี้ยวเกล้าพา
ขจรสุพรรณิการ์
ยี่เข่งเข็มขับแก้ว
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เย็นใจ
รื่นเร้า
บานเบ่ง
ใฝ่เฝ้าคลอเคียง
เรียงราย
กลิ่นกล้า
คลายกลิ่น
แต่งแต้วเต็งตาม
ฉายฉัน
ผ่องแผ้ว
ตูมตื่น
แผ่วพ้องรองเรือง
ปาหนัน
กกก้าน
เบญจมาศ
ร่านล้อลมหวน
นาสา
เพริศแพร้ว
ขันแข่ง
ข่มท้ากาหลง

3  อรุณ สัมพันธวิวัฒน์ 31 มกราคม 2562
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2562

ประยงค์ยั่วคัดเค้า
พุดซ้อนสาธรเคือง
ยี่สุ่นจุ้นช�ำเลือง
พุดจีนดอกรักล้า
บัวผันบัวเผือนพร้อม
กุหลาบดองดึงดวง
บุหงาส่าหรีลวง
บานไม่รู้โรยอึ้ง
จ�ำปีจ�ำปูนปลื้ม
การะเวกมะลิลา
ดอกแก้วเจ้าจอมหา
ตะแบกแปลกผิดรุ่น
รวยรินเรณูล้อ
บุนนาคบานบุรี
ช้างนางช้างน้าวที
บัวสวรรค์ผันผุดพื้น
การเกดคูนปีบโมก
ปาริชาติฉลาดเฉย
นางแย้มแจ่มเฉลย
กาสะลองก่องกล้า
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ดาวเรือง
เอื้องฟ้า
พุดจีบ
ฉุดช้ารังสรรค์
บัวหลวง
สุดซึ้ง
บัวผุด
อึกอั้นอวดสี
จ�ำปา
หวั่นวุ่น
เทียนกิ่ง
หยิ่งแย้งแพงพวย
ราตรี
แช่มชื้น
เอนอ่อน
คาดคั้นกฤษณา
ร�ำเพย
เฉกท้า
เผยกลิ่น
อวดอ้าล�ำพอง
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ผกากรองลองล่อพื้น
กระดังงาท่ายวนยี
อัญชัญช่อนนทรี
พิกุลกรุ่นกลิ่นแก้
ชมนาดราชพฤกษ์พร้อม
สาละปทุมมา
โบตั๋นกรรณิการ์
จามจุรีคลี่กลีบค้น
กล้วยไม้ติดดอกช้า
ลั่นทมนมแมวป่วน
พุดตานต้านลมรวน
ยี่โถโสนกลั้น
ชัยพฤกษ์หน่ายนึกล้อ
ฝ่ายชายผ้าสีดา
รสสุคนธ์วาสนา
พวงชมพูห่างผู้
ก้ามปูชูช่วงชั้น
จันทร์กะพ้อป้อปลิวปราย
ประดู่สู่สมหมาย
พุทธรักษาปักรั้ว
หงอนไก่แหงนดอกดั้น
รวงผึ้งพึ่งภมร
อินทนิลกระถินดอน
กระทกรกเร่งรบเร้า

ภูรี
ยิ่งแล้
ยวนยิ่ง
กลั่นคล้ายฉายฉม
ดาหลา
แต่งต้น
ถมเถื่อน
กิ่งคล้อยพลอยไหว
เชิงชวน
ปิดกั้น
เริงเล่ห์
ช่อชั้นเมิลหมาย
มณฑา
สู่รู้
น�ำโชค
ชื่นชู้พรูพวง
พรรณราย
ปลิดขั้ว
สุขยิ่ง
หลักล้อมลืมสมัย
เงยหงอน
คู่เคล้า
ส่อนสลับ
งอดเง้าอดออม
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พะยอมกล่อมกิ่งใกล้
กัลปพฤกษ์ล�ำเพา
เล็บมือนางนิ่งเนา
หางนกยูงหยาดย้อย
อังกาบคงกลีบโก้
ชบาป่าปลุกประโลม
ผักตบชวาโหม
ตีนเป็ดทีเด็ดท้า
โมกเซาแซงทุ่งท้อ
บุณฑริกจิกซึมเซา
บัวสวรรค์ดั่งนงเยาว์
สัตตบุษย์บงกชกู้
สเลเตเสน่ห์ล�้ำ
นางพญาเสือเบื่อพง
แก้วมุกดาดื่นดกดง
ยี่หุบหลุบกลีบค้อม
ราชาวดีเด่นแท้
ทรงบาดาลชื่นชวน
มะลิวัลย์หอมหวน
หลากสีหลากสันแล้ว
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กันเกรา
พร่างพร้อย
อ�ำอวด
แพร่โพ้นกระโดนดง
โชว์โฉม
โอ่อ้า
แหนแห่
เกลือกกลั้วบัวแดง
เฉิดเฉลา
สุดสู้
ยามแฉล้ม
เกลือกใกล้ไฉเฉ
มหาหงส์
พรั่งพร้อม
รวยรื่น
อุ่นอ้อมอาสา
สุดสงวน
ชื่นแท้
ยวนจิต
เลิศชั้นพรรณผกาฯ
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อัตราและวิธีการขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ พ.ศ. 2562
ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราและวิธีการ
ขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 ฉบับ เพื่อก�ำหนดให้ผู้รับ
บ�ำนาญมีสิทธิขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบ�ำนาญราย
เดือนที่ได้รับแต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามวิธีการดังนี้
(1) ผูร้ บั บ�ำนาญซึง่ มีอายุตาํ่ กว่าหกสิบห้าปี ให้มสี ทิ ธิขอรับบ�ำเหน็จ
ด�ำรงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท
(2) ผูร้ บั บ�ำนาญซึง่ มีอายุตงั้ แต่หกสิบห้าปีขนึ้ ไปแต่ไม่ถงึ เจ็ดสิบปี ให้
มีสิทธิขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบ�ำนาญนั้นได้
ไช้สทิ ธิตาม (1) ไปแล้ว ให้ขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพได้ไม่เกินส่วนทีย่ งั ไม่ครบ
ตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท
(3) ผูร้ บั บ�ำนาญซึง่ มีอายุตงั้ แต่เจ็ดสิบปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิขอรับบ�ำเหน็จ
ด�ำรงชีพได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถา้ ผูร้ บั บ�ำนาญนัน้ ได้ไช้สทิ ธิตาม (1) หรือ
(2) ไปแล้ว ให้ขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ
ของผูน้ นั้ แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท และในกรณีทผี่ รู้ บั บ�ำนาญได้มี
การน�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูเ้ งินกับ
สถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบ�ำเหน็จด�ำรงชีพตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้อง
ไม่เกินจ�ำนวนทีเ่ หลือจากสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดทีน่ ำ� ไปเป็นหลักทรัพย์ใน
การประกันการกู้เงิน และโดยที่ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก�ำหนดอัตราและ
วิธีการขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ พ.ศ. 2562 ทั้งสองฉบับดังกล่าว ก�ำหนด
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอ�ำนาจก�ำหนดวิธีปฏิบิตเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
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เพื่อให้การขอรับและการจ่ายบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ เป็นไปตามกฎ
กระทรวงก�ำหนดอัตราและวิธีการขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ พ.ศ. 2562 ทั้ง
สองฉบับ จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่าย
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.
2562 เพือ่ แจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบและถือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2562 เป็นต้นไป สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://saraban-law.cgd.
go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.23281_1_BCS_1_pdf

http://seniorclub.swu.ac.th
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โลกชีวิต
โลกของเด็กคือวัย
มีความสุขซุกซน
เล่นล้มลุกคลุกคลาน
แสวงหาความสุข
โลกของคนหนุ่มสาว
คือโลกความใฝ่ฝัน
โลกของคนเข้าไคล
คือใฝ่หวังเฝ้าวาง
โลกของคนสูงวัย
ได้ทวนทบความหลัง
ขอได้พบสงบแท้
ขอมีสิทธิ์แค่นั้น
แต่ละช่วงวันวัย
ล้วนมีสุข ที่สุด
ต่างวัยต่างวิถี
แสวงหา แสวงหาย
สิ่งหลอกลวงมนุษย์
คือที่เราเรียกมัน
มันเอาเถิดเจ้าล่อ
มันล้อมรุกราวี

ใฝ่สนุก
ตามประสา
วันเวลา
ได้ทุกทาง
เฝ้ามุ่งมั่น
จะสรรค์สร้าง
สู่วัยกลาง
ทางชีวิต
ใฝ่สงบ
ที่ฝังจิต
แม้น้อยนิด
ในบั้นปลาย
ในมนุษย์
เป็นจุดหมาย
ต่างคลี่คลาย
ไม่วายทุกข์
ที่สุดนั้น
ว่าความสุข
มันคลอคลุก
ทั้งชีวิต  !
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

32

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

