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ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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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
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สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ คุณกฤษณา สุนันทเกษม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดปี
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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ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสติ ใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิ ติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึง่ เป็นกิจกรรมบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสติ ใหม่ กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสติ เพือ่ ให้นสิ ติ ใหม่ได้รจู้ กั มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมใิ จต่อสถาบัน ได้
รับรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มอี ตั ลักษณ์ครบทัง้ 9 ประการ เพือ่ สร้างความรัก
ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่
ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ท�ำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส�ำนึก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อม
ด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตส�ำนึกสาธารณะ หรือ
จิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
3. กิจกรรมไหว้ครู
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กันยายน วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร.
081-489-5501
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30-11.30 น. ชมรมฯ
เชิญผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว มาพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตอบปัญหาต่างๆ ของการด�ำเนินงานสหกรณ์ฯ ด้วยบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง
ท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ฯ ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทีมงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่วนทรัพยากรบุคคล มาให้บริการตรวจสอบและกรอกข้อมูล ส�ำหรับผู้มี
สิทธิ์รับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ทิ่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูล ติดต่อ คุณนัชชา กรีหิรัญ หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-3558
เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนไปด�ำเนินการกรอกเอกสาร
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ส�ำนักหอสมุดกลาง ไปทอดผ้าป่า
และถวายเทียนพรรษา ณ วัดดงละคร จ.นครนายก ได้เงินทั้งสิ้น 21,999
บาท คณะกรรมการฯ และสมาชิก 6,400 บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท)
ขออนุโมทนา สาธุ
ผศ.วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่า เพื่อ
สมทบสร้างพระอุโบสถ ณ วัดถ�้ำกฤษณาธรรมาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ได้เงินร่วมท�ำบุญทั้งสิน 1,175,000 บาท คณะกรรมการ
http://seniorclub.swu.ac.th
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และสมาชิก 8,740 บาท (ชมรม 1,000 บาท)
ชมรมฯ เชิญชวนท�ำราวบันไดขึ้นลงศาลาปฏิบัติ 40 ห้อง ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
จ.จันทบุรี มีผู้ร่วมบริจาค 49 ราย ได้เงิน 48,500 บาท (ชมรม 2,000
บาท) ขออนุโมทนาสาธุ เนื่องจากค่าท�ำราวบันได 40,000 บาท เงินที่
เหลือ 8,500 บาท ศูนย์ปฏิบัติธรรมขอน�ำไปท�ำโรงครัวที่วัดราษฎร์มงคล
จ.ร้อยเอ็ด
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญในการทอดผ้าป่า กับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัด
สัมพันธวงศารามวรวิหาร (วัดเกาะ) กรุงเทพฯ จ�ำนวน 2,000 บาท (ชม
รมฯ 1,000 บาท)
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างวัดคาทอลิก
พระคริสต์แสดงองค์ฝาง หมู่บ้านห้วยเกิด ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
จ�ำนวน 14,000 บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท)
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น ชม
รมฯ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวติ ณ โรงเรียน
อนุบาลบ้านนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญของการอ่าน
หนังสือให้ลกู ฟัง โดยได้รบั เงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางจากชมรมฯ เป็นเงิน
2,500 บาท นั้น บัดนี้ได้ด�ำเนินงานเรียนร้อยแล้ว (บทความ รร.อนุบาล
บ้านนา หน้า 26)
วันที่ 16 - 19 ก.ค. 62 ชมรมผู้สูงอายุ มศว จัดทัศนศึกษา
ไปโมนยวา-สกายน์-อังวะ-มิงกุล มีสมาชิกร่วมเดินทาง 34 คน ชมรมฯ
บริจาคเงิน 1,000 บาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัดมหามัยมุณี
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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 ชูนาค ในการถึงแก่กรรม
ของ ผศ.เลิศ ชูนาค เมื่อวันที่ 13 กค 2562 สวดพระอภิธรรม ณ วัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน ระหว่างวันที่ 13-21 ก.ค. 2562 และบรรจุ
ไว้ 100 วัน
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วิหครัตน์ ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ.วิรัช วิหครัตน์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 และได้มอบ
ร่างให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ฉิมประภา ในการ
ถึงแก่กรรมของ รศ.เอมวดี ฉิมประภา เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 สวด
พระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และได้มอบร่างให้กับคณะ
แพทยศาสตร์ มศว

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
2. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
3. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
4. รศ. โมรี   ชื่นส�ำราญ
5. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
6. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
7. ผศ. นลินี  โพธิทัต
8. รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช
9. รศ. ลัดดาวัลย์  หวังพานิช
10. ผศ. นงเยาว์  กอสนาน
11. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
12. อ. ฉลวย  มัทยาท
13. รศ. ดร. ลาวัลย์  พลกล้า
14. รศ. ดร. ประสงค์  รายณสุข
15. อ. ดวงพร  ไวฑูรเกียรติ
16. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี
17. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
18. อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร

19. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
20. ผศ. บังอง  เสตนนท์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนสิงหาคม

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. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. รศ. ดร.ลาวัลย์  พลกล้า
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
33. ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
35. รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
37. รศ. เวธนี  กรีทอง
http://seniorclub.swu.ac.th

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. ดร. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
34. ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
36. คุณประภาศรี  บุนนาค
38. อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
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39.
41.
43.
45.
47.
49.

51.
53.
55.
57.
59.

ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ

ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
คุณสุชาดา  แสงทอง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
คุณประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
คุณคนธา  พฤกษมาศน์

40.
42.
44.
46.
48.
50.

52.
54.
56.
58.

รศ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
คุณจารุพร  มีวันดี
คุณสุนี  เหล่ารัตนเวช
คุณจ�ำรูญ  เลียบใย

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโสที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน
90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
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100 ค�ำพ่อสอน

เอกลักษณ์ของประเทศไทย
“คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย หรือว่าเมือง
ไทยเชย หรือว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ล�้ำสมัยใหม่ แต่เรานั้นอยู่อย่างพอมีพอ
กิน และขอให้ทกุ คนมีความปรารถนาทีจ่ ะให้เมืองไทยมีความพออยูพ่ อกิน
มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้มีความอยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย�้ำว่า
พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ และไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัติเช่นนี้
จากเราไปได้”
พระราชด�ำรัส แก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในปีพุทธศักราช 2517

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : 8 สิ่งท�ำได้ ชีวิตไม่เหนื่อย
การยิ้มไม่เหนื่อย  การโกรธถึงจะเหนื่อย
เรียบง่ายไม่เหนื่อย  ซับซ้อนถึงจะเหนื่อย
มิตรภาพไม่เหนื่อย  ไม่เข้าใจกันซิเหนื่อย
จริงใจไม่เหนื่อย  เสแสร้งจึงจะเหนื่อย
เพิ่มมิตรไม่เหนื่อย  สร้างศัตรูถึงจะเหนื่อย
ไม่เห็นแก่ตัวไม่เหนื่อย  เห็นแก่ตัวถึงจะเหนื่อย
มีได้มีเสียไม่เหนื่อย  คิดหยุมหยิมถึงจะเหนื่อย
กายเหนื่อยไม่เหนื่อย  ใจเหนื่อยถึงจะเหนื่อย
ข้อคิดจากท่านผู้น�ำลีเจิ้นผิง
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วันแม่แห่งชาติ

1

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ
Mother Day ซึง่ วันนีถ้ อื ตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.
2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนร�ำลึกถึงพระคุณ
ของแม่
ประวัตวิ นั แม่แห่งชาติ แต่เดิมนัน้ วันแม่ของชาติได้กำ� หนดเอาไว้วนั ที่
15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศ
รับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัด
งานวันแม่ของส�ำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ผูร้ บั มอบ
หมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้ง
แรกเป็นต้นมานั้นได้รับความส�ำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุน
จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป  
มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดค�ำขวัญวันแม่
การประกวดแม่ของชาติ เพือ่ ให้เกียรติและตระหนักในความส�ำคัญของแม่
และเพื่อเพิ่มความส�ำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึง
เป็นวันแม่ประจ�ำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ  
ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลีย่ นใหม่ให้ถอื เอาวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
1 ที่มา https://hilight.kapook.com/view/14164
http://seniorclub.swu.ac.th

11

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2562

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ
3. จัดกิจกรรมเกีย่ วกับการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท�ำบุญใส่บาตร
อุทิศส่วนกุศล เพื่อร�ำลึกถึงพระคุณของแม่
4. น�ำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่
การจัดงานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวน
อัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งาน
วันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมือ่ วิกฤตสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้
พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร และมีการ
เปลี่ยนก�ำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือ วันที่
15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลาย
ปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน
ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จดั งานวันแม่ขนึ้ อีกครัง้
ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จดั ได้เพียงปีเดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอ�ำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ก�ำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดย
ถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอม
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ไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความ
รักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย
รวมค�ำขวัญวันเเม่ปีต่าง ๆ ดังนี้
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2562  - ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2561 คือ "เมื่อเรารวมก�ำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักน�ำพา
ชาติตนรอดพ้นภัย"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2560 คือ "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมา
เป็น ก�ำลังไทย ให้แข็งแรง"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2559 คือ "สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสาย
กลาง ท�ำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมน�ำทางตน ย่อมได้
คนดีพอต่อบ้านเมือง"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2558 คือ "ดินและน�้ำ ลมและฟ้า ป่า
และเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สนิ แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิร์ กั ดูแล
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2557 คือ "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้าน
เมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2556 คือ "ค�ำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่
คือค�ำแปลว่าแม่ดมี ลี กู เด่น จะชายหญิงรูช้ วั่ ดีมกี ฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบ
อย่างในทางดี"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2555 คือ "มือของแม่นนั้ คือมือช่างปัน้ ขึน้
รูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีทงี่ ามเงา อยูท่ คี่ อยขัดเกลา
http://seniorclub.swu.ac.th
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แต่เบามือ"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2554 คือ "เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้
เช้าค�่ำ ให้จดจ�ำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะด�ำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วน
หมายรักสามัคคี"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2553 คือ "แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูก
ข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ�้ำย�่ำหว่านไถ บ�ำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทย
เป็นของไทยไปนิรันดร์"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2552 คือ "แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง
เคยทอดร่างลงถมถิน่ แผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามัน่ ไม่ผนั แปร เป็นไทยแท้
มิใช่ไทยแต่ในนาม"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2551 คือ "เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดิน
ไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มี
วันสิ้นแผ่นดินไทย"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2550 คือ "ข้าวในนาปลาในน�ำ้ ค�ำโบราณ
คือต�ำนานความอุดมสมบูรณ์สนิ ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอม
ไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2549 คือ "รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อ
เหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลม
เกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2548 คือ "ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิด
เกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกค�ำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจ
ทดแทนคุณแผ่นดิน"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2547 คือ "เลีย้ งลูกมาอย่างน้อยเจ็ดร้อยปี
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ให้อยู่ดีกินดีมีสุขถ้วน แม้มีใจกตัญญูรู้การควร ไทยทั้งมวลจงตอบแทนคุณ
แผ่นดิน" และ "แผ่นดินไทยให้ชวี ติ จิตวิญญาณ เลีย้ งสังขารลูกไทยจนใหญ่
กล้า เทียบพระคุณของท่านคือมารดา จงรักษาและทดแทนคุณแผ่นดิน"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2546 คือ "สามร้อยหกสิบห้าวันคือวัน
แม่ มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง สม�่ำเสมอสมัครจิตคิดค�ำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูก
ครบทุกวัน"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2545 คือ "แม่คือพระประจ�ำอยู่ในบ้าน
บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิง่ ขวัญ พระคุณแม่เลิศล�ำ้ เกินร�ำพัน แม่จงึ เป็นคนส�ำคัญ
ทุกวันไป"
- ค�ำขวัญวันเเม่ ประจ�ำปี 2544 คือ "พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้
ได้แก่แม่เราเอง"  
เพลงวันเเม่
ค่าน�ำ้ นม คือ เพลงอย่างเป็นทางการทีใ่ ช้ในงานวันแม่เเห่งชาติ แต่ง
ขึ้นโดย อาจารย์สมยศ ทัศนพันธ์ ได้เรียบเรียงบทเพลงที่เรียกได้ว่า ขึ้นหิ้ง
อมตะ และเป็นงานเพลงชิ้นเอก ซึ่งได้ฟังเมื่อไร เป็นต้องหวนระลึกถึงบุญ
คุณของแม่และวันคืนเก่า ๆ ของวิถีไทยในสมัยก่อน
เนือ้ เพลง นอกจากจะให้เราระลึกถึงพระคุณแม่แล้ว ยังท�ำให้เรามอง
เห็นขนบดั้งเดิมตามวิถีไทยหลายอย่างจากเนื้อเพลง เช่น การศึกษาของ
ผู้ชายไทยสมัยก่อนนั้น มักจะอยู่ในวัดวาอาราม ซึ่งเป็นแหล่งสอนสั่งความ
รู้ ทางโลก อ่านออกเขียนได้ และทางธรรม อันได้แก่ การถือศีล และยึด
มั่นในพระรัตนตรัย นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อกันอีกว่า หากลูกชายบ้าน
ไหนได้บวชเรียน ก็จะส่งแผ่อานิสงส์ไปให้กับพ่อแม่ ได้เกาะชายผ้าเหลือง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ไปสู่ที่ดี ๆ เมื่อถึงกาลแตกดับ
ท่วงท�ำนองเสนาะโสต และทุ้มเย็น กับค�ำร้องที่ตรงไป ตรงมา ชวน
ให้นึกภาพตามได้ไม่ยาก แม้แต่เด็กเล็ก ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ใครฟัง
เพลงนี้แล้วจะต้องหลั่งน�้ำตาให้กับความซาบซึ้งแห่งรักที่แม่มีให้เรา...
เพลงค่าน�้ำนม
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน�้ำนม  
*  ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน�้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า
ลูกคิดถึงค่าน�้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน�้ำนมให้ลูกดื่มกิน  
**   ค่าน�้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่า
แผ่นดิน บวชเรียนพากเพียรจนสิน้ หยดหนึง่ น�ำ้ นมกินทดแทนไม่สนิ้ พระคุณ
แม่เอย
( ซ�้ำ *, ** )
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เรื่องราวความประทับใจ
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”
ที่มีต่อ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

สายใยของความรัก อันแสนอบอุ่น ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทีม่ ตี อ่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระราชมารดา ท�ำให้เหล่าพสกนิกร ทีเ่ ห็นต่าง
พากันชืน่ ชม WE Fitness Society ขออาสา รวบรวมภาพอันแสนประทับใจ
ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มาให้ทุกท่านได้ชมกัน
ภาพประทับที่มีการเผยแพร่ต่อเป็นจ�ำนวนมากที่สุดภาพหนึ่ง คือ
เมื่อครั้งที่พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2549 ในระหว่างทีท่ รงต้อนรับพระราชอาคันตุกะในงานพระราชทานเลีย้ ง
โอกาสที่นายจอร์จ ดับเบิล ยู บุช ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ขณะ
นั้น) และภริยา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดูแลฉลอง
พระองค์ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
http://seniorclub.swu.ac.th
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แบบอย่างของการดูแลซึ่งกันและกันของพ่อ-ลูก ในวันที่ทรงเจริญพระชน
มมายุมากขึ้น เฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังทรงพระเยาว์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเป็นผูจ้ ดั ฉลองพระองค์ให้พระราชโอรสด้วย
พระองค์เอง
ขับร้อง “ลาวดวงเดือน” ถวาย “สมเด็จแม่”
การทรงดนตรีเป็นส่วนพระองค์ในพระราชฐานนั้นมีเป็นครั้งคราว
ก็จะทรงรับแขกเป็นการส่วนพระองค์ที่พระต�ำหนักเรือนต้นในบริเวณสวน
จิตรลดา มีครั้งหนึ่งซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงเสวยตอน
ค�่ำ เป็นการเลี้ยงต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ เสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย
วันนัน้ ตรงกับวันดนตรีไทยอุดมศึกษาทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ นักเรียนและ
ครูดา้ นดนตรีตา่ งก็ขนึ้ ไปจังหวัดเชียงใหม่กนั หมด ต้องตามนักเรียนนายเรือ
มาบรรเลงแทน ครูยรรยง แดงกูร และ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาต
ยกุล ก็ถูกตามเข้าไปช่วยกะทันหัน โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงซออู้ ครูยรรยง สีซอด้วง เป็นวงมโหรีที่ไม่เรียบร้อยนัก สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็มีพระราชประสงค์ทรงฟังเพลง “ลาวดวง
เดือน” ซึง่ เป็นเพลงทีท่ รงโปรดมากรับสัง่ กับ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิร
าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ ว่า “ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟัง
หน่อย ร้องแบบทีแ่ ม่ชอบนะ แม่นอ้ ยบรรเลงเพลงเข้า แล้วให้นอ้ งเล็กฟ้อน
ด้วยนะ ….”
ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล นั่งอยู่หน้าวงดนตรี ได้ยินชัดทุก
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องค์ทรี่ บั สัง่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ
ก็เสด็จมาประทับหน้าวงดนตรี รับสัง่ เบาๆว่า “คอยบอกเนือ้ ร้องด้วย จ�ำได้
ไม่หมด เนื้อยาวตั้งหลายท่อน” และทรงร้อง 2 เที่ยวกลับ ตามแบบของ
กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ขนานแท้
ทรงอุ้ม “สมเด็จแม่” เพื่อไม่ให้เปียกกลางป่าพรุ
อีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้ง เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงพระราชกรณียกิจ
กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นเรื่องเล่าจากข้าราช
บริพาร หนึง่ ในผูท้ เี่ คยเข้าถวายงานในฐานะช่างภาพ ทีเ่ คยติดตามพระองค์
ทั้งสอง ได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Napan Sevikul (ผู้ที่เคยเข้าถวาย
งานในฐานะช่างภาพ) พร้อมด้วยเรื่องเล่า ว่า
“ตามเสด็จฯ มีสนุกบ้างไหม? ถ้า “มีความสุข” ละก็ ตอบเลย ว่า
ทุกเวลานาที แต่ถ้าสนุก ซึ่งมักเป็นประสบการณ์ที่จดจ�ำไม่มีวันลืม ก็มีอยู่
บ้างเหมือนกัน เช่น บ่ายวันหนึ่ง มีขบวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตามหมาย
ว่าเสด็จฯพระองค์เดียว โดยผูต้ ดิ ตามขบวน ได้การบอกเล่าแล้วว่า “เปียก”
เพราะ “จะเสด็จฯ ตรวจป่า” (มีพระราชประสงค์ไปทอดพระเนตรพันธุ์
ไม้แปลกๆ ในป่าพรุ เช่น หมากแดง หมากช้างร้อง หลาวชะโอน เฉพาะ
อย่างยิ่งย่านลิเพา)
เปียกก็คอื เปียก ..เปียกอยูบ่ อ่ ยๆ จนเป็นเรือ่ งปกติของเมือง “ฝนแปด
..แดดสี่” อย่างนราธิวาส (คิดเอง) แต่ “เปียก” วันนั้น ไม่เหมือนวันอื่น
และ “เสด็จฯ ตรวจป่า” ก็ไม่ใช่ป่าเขาตันหยง หลังพระต�ำหนัก แต่เป็น
“ป่าพรุ” ที่จนถึงวันนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าพรุไหน? แต่เส้นทาง มีแต่การลุยน�้ำ
ตั้งแต่ระดับเข่า ..ไปจนถึงระดับคอ ขบวนรถ แล่นไปถึงขอบพรุ ก็ลงเดิน
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2562

ย�่ำน�้ำ .. เสียงคุยกันแต่แรกก็ชักจะเงียบ เพราะป่าพรุนั้น เดินเข้าไปก้าว
เดียว แสงก็มืดแล้ว ..?
เสียงตบยุง เสียงตีแมลง ดังขึ้นเป็นระยะๆ .. เช่นเดียวกับความลึก
ของน�้ำ ที่มีน�้ำใสก็แต่ผิวๆ ต�่ำลงไปศอกเดียวก็เป็นโคลนเหนียวหนึบที่เกิด
จากการทับถมของใบไม้นบั ร้อย นับพันปี .. เสือ้ ผ้า เริม่ เปียก เสียงหัวเราะ
มีเป็นครั้งคราว เพราะหลายคน เริ่มสูญเสียรองเท้าไปกับเลน ที่ชักขึ้นมา
ได้แต่เท้าเปล่า ไปได้สักพัก ก็เปียกปอนกันถ้วนทั่วทุกคน ผู้ที่วางแผนดีก็
อาจจะเปียกน้อยหน่อย เพราะไต่เอาตามต้นไม้ล้มที่มีเป็นระยะๆ .. แต่ก็
ไม่ค่อยรอดหรอก .. เพราะบางทีก็เห็นลื่นลงน�้ำไปทั้งตัว
เจ้านาย ก็เปียกเท่าข้าราชบริพารนั่นแหละ แต่สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ รับสั่งอย่างภาคภูมิใจว่า พระองค์ท่าน เปียกน้อยกว่าคนอื่นๆ
เพราะ “องครักษ์ประจ�ำตัวฉัน ไม่ยอมให้ฉันเปียกเลย ..ตรงไหนน�้ำลึกๆ
ก็ยกฉันจนตัวลอยพ้นน�้ำเลย” (องครักษ์ประจ�ำพระองค์ : ทรงหมายถึง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่โดยเสด็จ
พระราชด�ำเนินในวันนั้น)
3-4 ชั่วโมงในป่าพรุ เต็มไปด้วยเสียงย�่ำน�้ำ เสียงหายใจหอบ (ของ
ตัวเอง) และเสียงหัวเราะดังขึน้ เป็น ระยะๆ เมือ่ คนใดคนหนึง่ ในคณะ ก้าว
พลาดลงไปในน�้ำที่กะความลึกไม่ได้ (เสียงหัวเราะจะดังเป็นพิเศษ เมื่อมี
ใครจมน�ำ้ ลงไปในระดับเกือบศีรษะ) ช่างภาพตามเสด็จฯ เอาชีวติ รอดกลับ
มาได้ พร้อมกล้องแห้งๆ แต่เสือ้ ผ้าสีนำ�้ ตาลทีใ่ ส่ไปวันนัน้ หลายเป็นสีดำ� สนิท …
หมดทางซัก”

20

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2562

เมือ่ ครัง้ ด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร ทรงเคยพระราชนิพนธ์กลอนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ เมือ่ 12 ส.ค. 2515 ในขณะนัน้ รัชกาลที่ 10 ก�ำลังทรงศึกษา
วิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย โดยพระราช
นิพนธ์ดังกล่าว มีใจความดังต่อไปนี้
   วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด
พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา
ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่
ควีนสิริกิติ์ จ�ำขึ้นใจ ในพระนาม
แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้
จะท�ำตัว ให้สม แม่วางใจ
จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่
การสวดมนต์ ไหว้พระ จะด�ำรง
ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้
อย่าคิดมาก ท�ำพระทัย ให้สบาย
ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้
ชายจะเป็น ก�ำลังใจ ป้องไพรี

ขอน้อมจิต ร�ำลึกถึง คะนึงหา
ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม
ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม
ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย
ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย
จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์
จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์
จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย
จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย
เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี
ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี
มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย."

...................................................
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บุปผาราชินี สูงค่าและงดงาม ด้วยพระนาม "สิริกิติ์"

2

พรรณไม้ด อกมีความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินนี าถนัน้ มีอยูห่ ลายชนิด อาจ สามารถจ�ำแนกแยกได้ดงั นีค้ อื   ดอกไม้
ในพระนามาภิไธยมีจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์ คัทลียาควีน
สิรกิ ติ ิ์ และดอนญ่าควีนสิรกิ ติ ิ์ ซึง่ มีทมี่ าจากการทีน่ กั วิจยั ทางพฤกษศาสตร์
ชาวต่างประเทศได้พัฒนาสายพันธุ์ ของดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด จนได้สายพันธุ์
ใหม่ซงึ่ มีโครงสร้างของล�ำต้นและองค์ประกอบดอกทีส่ วยงามสมบูรณ์ จึงได้
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "สิริกิ
ติ์" ขานท้ายชื่อของดอกไม้ชนิดนั้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีของไทย
ส่วนดอกไม้ที่เกี่ยวข้อง จากการได้รับพระราชทานนามมีจ�ำนวน 7
ชนิด คือ  ทิพเกสร  สรัสจันทร โมกราชินี  นิมมานรดี สร้อย สุวรรณา   
ดุสิตา   มณีเทวา  ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้า ป่าเขาตาม
ธรรมชาติบางชนิดเป็นพันธุไ์ ม้ประจ�ำถิน่ ทีห่ ายากซึง่ ได้ทอดพระเนตรเห็น
22
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เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และโปรดเกล้าฯ ให้นัก
พฤกษศาสตร์ปลูกขยายพันธุด์ อกไม้ปา่ ดังกล่าว ภายในบริเวณพระต�ำหนัก
ที่ประทับ  บางชนิดโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่ดอกไม้นั้น ตามที่
มีผู้ทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานนาม และได้ทูลเกล้าฯ ถวายนาม
ดอกไม้ให้ทรงเลือก ซึ่งแต่ละนามที่ทรงเลือกนั้น ล้วนสะท้อนความหมาย
ตามความสวยงาม และลักษณะที่โดดเด่นของดอกไม้แต่ละชนิด
และยังมีอีก 2 ชนิด ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดคือ กุหลาบมอญ และ
ชบาสีฟ้า จัดเป็นดอกไม้ที่มีสีสันงดงาม มีโครงสร้างของดอกที่อ่อนช้อย
ละเมียดละไม เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยยิ่งนัก
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ประเทศไทยเราได้พรรณไม้พระนามาภิไธยใหม่ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก
ด้วย นั่นคือ "มหาพรหมราชินี" Mitrephora siriketiae Weerasooriya,
Chalermglin & M.K.R.Saunders อยู่ในสกุล Annonaceae
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ค�ำว่าแม่หรือผู้ให้ก�ำเนิดในภาษาต่าง ๆ

3

"แม่" ค�ำสั้น ๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเป็นลูก
ที่หาสิ่งใดมาเปรียบไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้ก�ำเนิด คอยเลี้ยงดู
เป็นครูคนแรกของลูกแล้ว ยังเป็นผู้ที่มอบความรักและความจริงใจให้กับ
ลูกที่ไม่ว่ากี่วันคืนจะผ่านไป แต่แม่ก็ยังเฝ้าดูแลลูกเสมอมา
อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศนัน้ ใช้คำ� เรียกผูใ้ ห้กำ� เนิดทีค่ นไทยเรียก
ว่า "แม่" แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละภาษามักจะใช้อกั ษร ม.ม้า
หรือ M เรียกผู้ที่ให้ก�ำเนิดเกือบเหมือนกันทุกภาษา นั่นอาจเป็นเพราะ ม
เป็นพยัญชนะที่เป็นหน่วยเสียงที่ออกเสียงได้ง่ายของมนุษย์ ของไทยเรียก
ฐานที่เกิดเสียงนี้ว่า ฐานโอษฐชะ คือเสียงที่ขณะเปล่งออกมาจะมีการเม้ม
ริมฝีปาก แล้วเปล่งเสียง ตัวอักษรไทยที่เกิดจากฐานเสียงนี้ ได้แก่ วรรค
ป ได้แก่ บ ป ผ ภ พ ม พูดง่าย ๆ คือ เป็นการเปล่งเสียงตามธรรมชาติ
ได้อย่างง่าย ๆ ในเด็กเเรกเกิดนั่นเอง ตัวอย่าง การออกเสียงค�ำว่าแม่ของ
แต่ละภาษา เช่น
คนไทย จะเรียกผู้ที่ให้ก�ำเนิดว่า "แม่"
ภาษาลาว เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "อีแม"
ภาษาอังกฤษ จะเรียกผู้ที่ให้ก�ำเนิดว่า "มาเธอร์ (Mother)" หรือ
"มัม (Mom)"
ภาษาสันสกฤต จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มารดา"
ภาษาเยอรมัน จะเรียกผู้ที่ให้ก�ำเนิดว่า "มุสเธอร์ (Mutter) หรือ มา
ม้า (Mama)"
ภาษาบาลี จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มาตา"
24
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มะ"

คนจีน จะเรียกผูใ้ ห้กำ� เนิดว่า "ม่าม้า" (แต้จวิ๋ ) จีนกลางอ่านว่า "มาห

คนแขก จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มามี้"
คนฝรั่งเศส จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มามอง (Maman)"
คนสเปนและอิตาลี จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มาเดร (Madre)"
คนแถบสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน) จะเรียกผู้ให้
ก�ำเนิดว่า "มัวร์ (Mor, Moder)"
คนญี่ปุ่น จะเรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "โอก้าซัง"
คนเกาหลี เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "ออมม่า"
คนเวียดนาม เรียกผูใ้ ห้กำ� เนิดว่า "แม๊" ออกเสียงใกล้เคียงภาษาไทย
มาก
คนโปรตุเกส เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "แมะ (Mae)"
คนเขมร เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า ว่า "กุนแม"
ภาษามาเลย์ เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "มาม่า"
ภาษาอาหรับ เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า ว่า "อุมมี"
ชนเผ่าปกากะญอ เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "โม่"
ชนเผ่าอาข่า เรียกผู้ให้ก�ำเนิดว่า "อะมา"
และนี่คือค�ำเรียกแม่ หรือ ผู้ให้ก�ำเนิดของแต่ละประเทศแต่ละภาษาค่ะ
ถึงแม้ว่าค�ำเรียกจะไม่เหมือนกัน แต่เชื่อว่าแต่ละค�ำเรียกนั้นมีความหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับผู้เป็นลูกในทุก ๆ ประเทศแน่นอนค่ะ
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กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านส�ำหรับเด็กปฐมวัย
รร.อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) จ.นครนายก
วันที่ 29 มิย. 2562 เวลาประมาณ 7.00 น. ทีมวิทยากรจ�ำนวน
8 คน น�ำโดยประธานชมรมฯ ออกเดินทางโดยรถตูจ้ าก มศว ประสานมิตร
มุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านข้าว
แกงอาหารใต้อร่อยมาก เมื่อถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 9.00 น. ผู้อ�ำนวย
การ รร. และคณะครูให้การต้อนรับ เริ่มกิจกรรม ประธานชมรมฯ กล่าว
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการให้แก่ผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาล จ�ำนวน
ประมาณ 50 คน แล้วจึงเริ่มท�ำกิจกรรม ซึ่งเป็นการสาธิตเล่านิทาน โดย
อ.พวงผกา คงอุทัยกุล, อ.พี่แดงกริยา ปานเจริญ สาธิตการเล่าเรื่องเป็น
ภาษาอังกฤษ, ผศ.เกษร เจริญรักษ์ สาธิตการเล่าไปเล่นไปด้วยนิทานเชือก
ระหว่างการท�ำกิจกรรม เราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้วย ปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่ง ท่านเป็นคุณยายของหลานสาว 2 คน
ออกมาเล่านิทานได้อย่างสนุกมากแบบมืออาชีพเลยทีเดียว เป็นที่ประทับ
ใจของทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงท้ายเป็นการบรรยายเรื่อง
การใช้ยาในเด็ก โดย รศ. ดร.อรลักษณา แพรัตกุล ต่อด้วยกิจกรรมออก
ก�ำลังกาย โดย รศ. ดร.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ ผศ.ณัฐยา วิ
สุทธิสนิ ทัง้ วิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ออกก�ำลังกาย (เต้นเข้าจังหวะ
บ้าง ไม่เข้าจังหวะบ้าง) เป็นที่สนุกสนาน โดยมีเด็กๆ อนุบาลขึ้นไปอยู่บน
เวทีดูผู้ปกครองเต้นอย่างเจี๊ยวจ๊าว เด็กบางคนเก่งมากสามารถเต้นตามได้
ถือเป็นการเรียกน�้ำย่อยอย่างดีก่อนรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันจบ
กิจกรรมอย่างน่าประทับใจ ในโอกาสนี้ ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผอ.รร. และ
ทีมคุณครู รร.อนุบาลบ้านนาทุกท่านทีก่ รุณาอ�ำนวยความสะดวกในทุกด้าน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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และให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น อาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
และขนมกุยช่ายบ้านนาก็อร่อยมาก หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดกิจกรรมครัง้
นีจ้ ะเป็นแรงบันดาลใจให้คณ
ุ ครูและผูป้ กครองทุกท่าน อ่านหนังสือกับบุตร
หลาน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและยังเป็นการถ่ายทอดความรักความ
อบอุ่นให้แก่เด็กอีกทางหนึ่งด้วย รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยพวกเรา
ก็ออกเดินทางไปรีสอร์ทที่พัก โดยแวะชิมกาแฟแสนอร่อยที่โฟร์บูตะคาเฟ่
นางแบบทั้งหลายได้ถ่ายภาพมุมสวยๆ ของร้านเป็นที่สนุกสนาน และทีม
งานยังได้ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไปที่ รร.ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วย
วันที่ 30 มิย. 2562 รับประทานอาหารเช้าอร่อยมากที่นาวา
รีสอร์ท แล้วออกเดินทางไป รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อ
ให้วิทยากรมีกิจกรรมผ่อนคลายทางกายโดยการนวดไทย รพ.แห่งนี้มีชื่อ
เสียงโด่งดังทั่วประเทศด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์ความรู้สมุนไพรและ
หัตถเวช จากการที่มีทีมเภสัชกรที่เก่งและท�ำงานเชิงรุกเข้มแข็งมาก พวก
เราลงทะเบียนที่เวชระเบียนแล้วมีแพทย์แผนไทยช่วยคัดกรองสุขภาพ
ก่อนท�ำการนวด เพื่อซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยความดันเลือดสูงเกิน
เกณฑ์ หรือผู้ได้รับยาบางประเภท เช่น ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งอาจท�ำให้มี
ความเสี่ยงต่อการท�ำหัตถเวช จากนั้นแต่ละคนจึงเลือกประเภทการนวดที่
ต้องการ เช่น นวดไทย นวดน�้ำมัน นวดคอ-บ่า-ไหล่ นวดฝ่าเท้า ประคบ
สมุนไพร ห้องนวดแต่ละประเภทจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างดี รวมทัง้ ห้องเปลีย่ น
เครื่องแต่งกายและห้องน�้ำ  ระหว่างนวดสังเกตว่าสมาชิกทุกท่านดูมีความ
เคลิบเคลิม้ ผ่อนคลายอย่างยิง่ บางท่านถึงขัน้ ผล็อยหลับไปก็มี ใช้เวลานวด
2 ประเภท ประมาณ 2 ชม. หลังจากนวดก็มีแพทย์แผนไทยมาประเมิน
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาการอีกครั้งก่อนกลับ จึงเห็นได้ว่าระบบงานหัตถเวชที่นี่กระท�ำอย่างมือ
อาชีพและมีความปลอดภัยสูงส�ำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป ทั้งด้านการ
คัดกรองและประเมินอาการก่อน-หลังท�ำการนวด น่าชื่นชมมาก จากนั้น
พวกเราแวะชมพิพธิ ภัณฑ์ในอาคารทีอ่ ยูต่ ดิ กัน เป็นอาคารโบราณสวยงาม
ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี แล้วจึงเดินข้ามไปอีกฟากเพื่อไปรับประทาน
อาหารกลางวัน เมนูมื้อนี้เป็นเมนูสุขภาพทุกอย่าง ตั้งแต่ข้าวกล้อง ม้าฮ่อ
แกงป่า เต้าเจีย้ วหลน น�ำ้ สมุนไพรหลากหลายชนิด หรือเมนูกาแฟ ดืม่ แล้ว
ชื่นใจ รับประทานอาหารเสร็จ เราเดินทะลุอาคารเดียวกัน ผ่าน "อภัย
ภูเบศรเดย์สปา" แวะสอบถามรายละเอียดต่างๆ เผือ่ ว่าวันหลังมีโอกาสจะ
ได้มาใช้บริการ จากนั้นจึงรวมพลเดินทางกลับ กทม. ทริปนี้จึงนับเป็นอีก
ทริปหนึ่งที่พวกเราได้ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และยังได้แวะเที่ยวสนุก
ครบทุกรสชาติ หลายท่านบ่นว่าน�้ำหนักขึ้นเพราะอาหารอร่อยทุกมื้อ ขอ
ขอบพระคุณทีมงานเพื่อนร่วมทางทุกท่าน ขอบคุณคุณหนึ่งรถตู้ แล้วพบ
กันในกิจกรรมครั้งต่อไปที่ รร.ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรีค่ะ
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เรื่องนี้ประทับใจ...
ช่วงเทศกาลปีใหม่ของวันหนึ่ง
เด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านขายปลา
ในตลาด เถ้าแก่สังเกตสีหน้าของเด็กน้อย ท่าทางจะมีความกังวลอะไรอยู่
บางอย่าง
“เถ้าแก่ครับ ขอปลาจาระเม็ดให้ผม 2 ตัวครับ”
เถ้าแก่มองหน้าเด็กชายครู่หนึ่ง จากนั้นก็เดินไปหยิบปลาใส่ถุงขึ้นชั่ง
เด็กชายเอามือล้วงกระเป๋าเป็นเวลานานสองนาน จากนั้นจึงหยิบ
แบงค์ 500 ออกมาจากกระเป๋ากางเกงของตัวเอง
“เงินอั่งเปาละสิท่า เสียดายใช่ไหมละอาตี๋”
เถ้าแก่ถามแบบหยอกๆ
เด็กชายได้แต่ยิ้มหน้าเย๋ๆ
“ 180 บาท” เถ้าแก่บอกพร้อมกับหยิบเงินจากมือของเขาไป จาก
นั้นก็หยิบเงินทอนให้แก่เขา 320 บาท
เมือ่ เด็กน้อยรับเงินเสร็จก็กล่าวค�ำขอบคุณ จากนัน้ ก็เดินออกจากร้าน
ไปด้วยอาการเหมือนร้อนรน
2 วันให้หลัง เด็กชายคนเดิมเดินเข้ามาที่ร้านของเถ้าแก่อีกครั้ง
“วันนี้แม่ของผมต้องไปโรงพยาบาล” เด็กน้อยเอ่ยขึ้น
เถ้าแก่รู้สึกตกใจไปกับเด็กน้อยด้วย
“แม่ของผมป่วยหนัก วันนี้ต้องรีบผ่าตัด เมื่อวานซืนผมมาซื้อปลาจา
ระเม็ดที่แม่ชอบกิน จากนี้ไปแม่ของผมคงไม่ได้กินอีกแล้ว”
เด็กน้อยพูดออกไปด้วยเสียงสะอื้น
“แต่หลังจากแม่กนิ ปลาจาระเม็ดเสร็จ แม่กพ็ ดู กับผมประโยคหนึง่ ว่า
http://seniorclub.swu.ac.th
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อย่าโลภในก�ำไรเพียงเล็กน้อยจนสูญเสียมโนธรรมส�ำนึก มันไม่คุ้มค่า!”
จากนั้นเด็กน้อยก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง จากนั้นก็หยิบ
ธนบัตรแบงค์ 500 ออกมา 1 ใบ แล้วก็ยื่นให้เถ้าแก่เจ้าของร้านขายปลา
“เถ้าแก่ครับ ผมขอโทษครับ เมือ่ วานซืนผมเอาแบงค์ปลอมให้เถ้าแก่
ใบนี้ต่างหากที่เป็นของจริงครับ!”
เถ้าแก่ต้องตกใจเป็นครั้งที่2 ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้
เขาคิดถึงสีหน้าของเด็กน้อยเมือ่ วันก่อน ไม่น่าเชื่อว่าเด็กน้อยหน้าตา
ซื่อๆ จะกล้าเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของได้ มันเป็นไปได้ยังไง?
เด็กน้อยมองเถ้าแก่ด้วยสายตาละอาย
“ขอบคุณครับคุณลุง แบงค์ปลอมใบนี้มีลูกค้าเอามาซื้อของที่ร้านผม
ครับ แม่เก็บมันไว้ตั้งนานไม่ยอมใช้ เพราะกลัวว่าคนอื่นได้ไปจะเสียใจ
เหมือนแม่ แต่ช่วงนี้แม่ของผมไม่สบาย เงินทองที่มอี ยู่ก็ใช้ไปเกือบหมด ไม่
ได้เปิดร้านมาหลายเดือนแล้วครับ ผมก็เลยแอบเอามาซื้อปลาที่ร้านคุณลุง
จนแม่ผมจับได้ ขอบคุณคุณลุงมากครับที่ไม่เอาเรื่องผม”
เถ้าแก่ไม่รจู้ ะพูดอะไร ได้แต่เดินไปทีเ่ ก๊ะเงิน จากนัน้ ก็หยิบเอาแบงค์
500 ใบที่เด็กน้อยน�ำมาซื้อของเมื่อวันก่อนออกมาคืนให้กับเด็กน้อย ความ
รู้สึกของเขามันบรรยายไม่ถูก ไม่รู้ว่าเสียใจหรือดีใจดี
เด็กน้อยเมื่อรับแบงค์ปลอมคืนมา ก็ยกมือไหว้และก็เดินจากไป
เถ้าแก่มองตามหลังของเด็กน้อยเป็นนานสองนาน
บ่ายของวันนั้น ตอนที่เก็บร้าน เถ้าแก่ก็ได้น�ำเอาปลาจาระเม็ดที่แช่
ฟอร์มาลินมาอาทิตย์กว่าๆในแผงทิ้งลงถุงขยะสีด�ำ  ไม่กล้าที่จะขายให้ใคร
อีกต่อไป
จากนัน้ มาไม่นาน เถ้าแก่กไ็ ด้ขา่ วว่า แม่ของเด็กชายคนนัน้ ได้เสียชีวติ
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ลง ส่วนเด็กชายก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดพร้อมกับตายาย
แต่ค�ำพูดของแม่เด็กชายคนนั้นและการกระท�ำของเด็กชายในวันนั้น
เมื่อเขาคิดขึ้นมาเมื่อใด ก็รู้สึกร้อนผ่าวบนใบหน้า เขาต่างหากที่ต้องเป็น
ฝ่ายขอโทษเด็กชายคนนั้น!
หิริโอตัปปะ ความละอายเกรงกลัวต่อบาป ความละอายใจตัวเอง
ต่อการท�ำความชั่วความผิด ความละอายต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลาย
ถือว่าเป็นธรรมะส�ำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ไม่เบียดเบียนกัน...ถือเป็นสุขอย่างยิ่ง
ขอคารวะแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แม้เธอจะไม่ได้ร�่ำรวย
แต่เธอกลับไม่เคยจนในปัญญา
ค�ำที่เธอสอนลูกชาย ไม่เพียงแต่ท�ำให้ลูกชายรู้สึกละอาย แต่กลับยัง
สะเทือนให้ใจของเถ้าแก่รู้สึกละอายมากยิ่งกว่า !!
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด สนใจสมัครสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด ขยายอายุจนถึง 75 ปี ตั้งแต่วันที่
10 มิ.ย. - 10 ก.ย. 62 และผู้สมัครที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ต้องบริจาค
เงินเข้าสมาคมเพิ่มคนละ 2,000 บาท ให้สมัครด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงาน
สหกรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน - ส�ำเนาบัตรประชาชน พร้อมส�ำเนาทะเบียน
บ้าน - ส�ำเนาใบทะเบียนสมรส - ส�ำเนาใบส�ำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วัน
หมายเหตุ จะได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์หลังเสียชีวิต 200,000 บาท

http://seniorclub.swu.ac.th
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4

ประโยคเดียวที่ ไม่มีสระ วรรณยุกต์ และ ไม่มีวรรคตอน “โลกที่
ขาดสระ หมดวรรณยุกต์ และงดวรรค”
กนกคนตลกชวนดวงกมลคนผอมรอชมภมรดมดอมดอกขจรสองคน
ชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกรนรอยลภมรดมดอกหอมบนขอน
ตรงคลองมอญลมบนหวนสอบจนปอยผมปรกคอสองสมรสมพรคนจรพบ
สองอรชรสมพรปองสองสมรยอมลงคลองลอยคอมองสองอรชรมองอกมอง
คอมองผมมองจนสองคนฉงนสมพรบอกชวนสองคนถอนสมอลงชลลองวอน
สองหนสองอรชรถอยหลบสมพรวอนจนพลพรรคสดสวยหมดสนกรกนกชวน
ดวงกมลชงนมผงรอชมภมรบนดอนฝนตกตลอดจนถนนปอนจอมปลวกตรง
ตรอกจอดรถถลอกปอกลงสองสมรมองนกปรอทจกมดจกปลวกจกหนอน
ลงคอสมพรคงลอยคอลอยวนบอกสอพลอคนสวยผสมบทสวดของขอมคน
หนอคนสมพรสวดวนจนอรชรสองคนฉงนฉงวยงวยงงคอตกยอมนอนลง
บนบกสมพรยกซองผงทองปลอมผสมลงนมชงของสองสมรสมพรถอนผม
นวลลออสองคนปนผสมตอนหลอมรวมนมชงสมพรสวดบทขอมถอยวกวน
หกหนขอวรรคตอนวอนผองชนจงอวยพรสองดวงสมรรอดปลอดนรกคน
คนจรหมอนสกปรกฝนตกจนจอมปลวกยวบลงมดปลวกหนอนออกซอกซอน
ลงผสมนมชงจนบทสวดหมดผลสมพรคนสกปรกคงหลงยกนมชงซดลงคอรอ
ครอบครองสองคนสวยปลวกมดหนอนอลวนซอกซอนจนสมพรปวดคองอลง
หอนนอนครวญนอนหงอซมบนกองหนอนกองปลวกรอหมอตรวจลมฝนสงบ
ลงผองปวงชนพลพรรคครบคนของสองอรชรยกพลสมทบชกถองหวดตบสม
พรจนถดถอยตกตมจมลงคลอง
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