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ปิยมหาราชาศิรวาท
23 ตุลาคม 2562
พระปิยมหาราชเจ้า
พระเกริกเกียรติเรืองนาม
พระเรืองเดชน่าขาม
พระสถิตใจทั่วหน้า
พระทรงเลิกทาสแล้ว
ประเทศไทยศิวิไลน์
ไม่เสียเลือดมีชัย
โดดเด่นไม่โรยร้าง
บ้านเมืองเป็นสุขด้วย
ทรงสละสุขเพื่อปฐพี
ยุคแขนขาดชีวี
ใจเจ็บแสนรวดร้าว
แม้พระเสด็จสู่ฟ้า
ปวงราษฎร์ยังเล่าขาน
เหมือนเหตุเกิดวันวาน
พระสถิติดุจเข้าเฝ้า

ชาวสยาม
เลิศหล้า
สยบทั่ว  โลกเอย
สุดปลื้มภูมิใจ
ทันสมัย
เด่นอ้าง
สงบยิ่ง  อัศจรรย์นา
แซ่ซ้องสรรเสริญ
พระบารมี
ถิ่นด้าว
ต้องรอด  ได้นา
อดกลั้นเพื่อไทย
มานาน  ร้อยปีเอย
เทิดเจ้า
ตรึงจิต  ยิ่งนา
กราบเบื้องยุคลบาท
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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อาศิรวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
สิบสามตุลาสุดกลั้น
ความทุกข์วิปโยคพา
พระเสด็จไม่กลับมา
ทวยราษฎร์อาลัยล้นเกล้าฯ
ความทรงจ�ำเทิดไท้
พระเสด็จทั่วเขตขัณท์
ทรงดับทุกข์ปลอบขวัญ
สมดั่งโองการเจ้า
มหาราชจอมราชันสู่ฟ้า
ชาวโลกต่างจาบัลย์
ว้าวุ่นหวั่นอกขวัญ
ส�ำนึกพระบารมีเจ้า

น�้ำตา
โศกเศร้า
สู่โลก นี้เอย
สะอื้นไห้ทั่วไทย
ราชัน
ถิ่นด้าว
ทวยราษฎร์ สุขนา
โปรดเกล้าฯ พระบรมราชาภิเษก
แดนสวรรค์
โศกเศร้า
ใจแหลก สลายนา
ปกป้องเมืองสยาม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2562

สังคมในแวดวง มศว
มศว ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย
พระสงฆ์จ�ำพรรษา ณ พระอารามหลวง เป็นประจ�ำทุกปี ในเทศกาลกฐิน
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 มศว ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวายพระสงฆ์จ�ำพรรษา ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่
26 ตุลาคม 2562 จึงขอเรียนร่วมท�ำบุญกับวัดสุปฎั นารามวรวิหารได้ที่
ส่วนการคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มศว สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2561หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุง
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลข
ที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว
และกรุณาส่งส�ำเนาการโอนเงินแนบกับแบบฟอร์ม ส่งคืน ส่วนการคลัง
ส�ำนักงานอธิการบดี มศว หรือโทรสาร ส่วนการคลัง 02-260-0244,
02-260-2140, 02-664-2054 ส่วนบริหารงานกลาง 02-258-4007
ส่วนกิจการนิสิต 02-260-9557
26 ต.ค. 62 08.00 น. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำ
ปีพทุ ธศักราช 2562 ณ วัดสุปฎั นารามวรวิหาร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
สภา 1 ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ โทร. 081-489-5501
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ชมรมฯ และกลุ่มเพื่อน รศ.ดร.ภญ
อรลักษณา แพรัตกุล ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดห้องสมุดให้
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว : ชมรมฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ�ำปี 2562 ณ รร.ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น�ำทีมวิทยากรโดยประธานชมรมฯ และสมาชิกรวม
10 คน ออกเดินทางจาก มศว ตั้งแต่เช้าตรู่ราว 7.00 น. เดินทางไปถึง
โรงเรียนประมาณ 9.00 น. เริ่มกิจกรรมโดยประธานชมรมฯ บรรยายและ
พูดคุยกับคณะครูเรื่องการส่งเสริมการอ่านส�ำหรับครูและนักเรียน ต่อด้วย
การแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม จ�ำนวน 3 ฐาน คือ ฐานแนะน�ำหนังสือ
ได้รับรางวัลปี 2562 โดย อ.พวงผกา คงอุทัยกุล และ อ.จันทร์ทิพย์
ลิ่มทอง, ฐานเกมส์ภาษาอังกฤษ โดยคุณกริยา สามเสน ปานเจริญ ฐาน
เล่าไปเล่นไป โดย ผศ.เกษร เจริญรักษ์ กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการ
บรรยาย เรื่องการใช้ยาในเด็ก โดย รศ.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนคลาย โดย รศ.สาลี ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา และ ผศ.ณัฐยา วิสทุ ธิสนิ ทีมจัดชัน้ และนิทรรศการแสดงหนังสือ
ใหม่ โดย คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร คุณฉันทนา
ไชยวัฒน์ และ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ในตอนท้ายก่อนจบกิจกรรม มีช่วง
4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2562

Reflection ให้คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกมาน�ำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
วันนี้ ซึง่ ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานผสมผสานกับแนวคิดที่สามารถน�ำไป
ปรับใช้กับการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างดี
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วแห่งนี้มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมต้น
ถึง ม.3 จากการมาส�ำรวจห้องสมุดพบว่าห้องสมุดมีหนังสือพื้นฐานอยู่
จ�ำนวนหนึ่ง จึงมีแนวคิดในการระดมทุนจากกลุ่มศิษย์เก่า รร.สาธิต มศว
ประสานมิตร รุ่น 16/20 และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่น 42 เพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน โดยในการจัด
ซือ้ หนังสือเหล่านีไ้ ด้เปิดโอกาสให้คณะครู รร.ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เป็นผูค้ ดั
เลือกด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สรุป
ยอดบริจาคหนังสือเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 69,849.50 บาท โดยชมรมฯ ได้
ร่วมสมทบทุนซื้อหนังสือ จ�ำนวน 2,200 บาทและใช้จ่ายในการเดินทาง
อีก 2,500 บาท นอกจากนี้คณะผู้บริจาคยังได้บริจาคตู้ยาสามัญประจ�ำ
บ้านจ�ำนวน 1 ตู้ ชุดนักเรียนส�ำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 3 คน ส�ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจร่วมบริจาคหนังสือการ์ตูน
โคนันจ�ำนวน 2 ชุด ห้องสมุดจิรายุ พูลทรัพย์ ร่วมบริจาคหนังสือ คุณ
รวิวรรณ ฟักอ่อน บริจาคหนังสือและตุก๊ ตา ภญ.เจดีย์ ชลศรานนท์ บริจาค
กระปุกออมสิน จ�ำนวน 4 ชุด ส�ำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางชมรมฯ
ขอขอบคุณคุณครูมรกต ลิมะนัสสุวรรณ และคณะครู รร.ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้เสียงตอบรับที่ดียิ่ง ขอ
ขอบคุณคณะศิษย์เก่า รร.สาธิต มศว ประสานมิตร รุ่น 16/20 ที่ร่วม
ช่วยงานพัฒนาห้องสมุดจนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้แก่ คุณสุวัจน์ เชี่ยวไรกุล
(หัวหน้าห้อง มศ.1/1), คุณวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช (นายอ�ำเภอปลวกแดง),
http://seniorclub.swu.ac.th

5

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2562

คุณมนัส อัคคะอัคร, คุณสุวชิ ย์ สุดประเสริฐ, คุณกฤต พริง้ พัฒนพงษ์, คุณ
ปิยรัตน์ ฝ่ายอุประ, คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร, คุณรัชชยา ช่อไสว, คุณ
ดีจริง วัฒนากุลชัย, คุณศิริภรณ์ เลิศอุไรวงศ์ และ รศ.ภญ.อรลักษณา
แพรัตกุล ในโอกาสหน้าทางชมรมฯ คงได้มโี อกาสไปเยีย่ มห้องสมุดโรงเรียน
แห่งนีอ้ กี และขอให้กจิ กรรมนีไ้ ด้มสี ว่ นช่วยจุดประกายให้ทงั้ ครูและนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ ขออนุโมทนาบุญแด่
ทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมมา ณ โอกาสนีค้ ะ่ : สรุปรายงานโดย รศ.ภญ.อรลักษณา
แพรัตกุล
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ชมรมฯ เชิญ แพทย์หญิงสุรีพร
ภัทรสุวรรณ มาบรรยายเรื่อง การรักษาสุขภาพตาของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
วันที่ 7-10 กันยายน 2562 ชมรมฯ พาสมาชิก จ�ำนวน 30
คน ไปทัศนศึกษาเวียตนามกลาง ดานัง-เว้ -ฮอยอัน ได้รบั ความสนุกสนาน
บันเทิงใจกันโดยทั่วหน้า เริ่มจากขนมปังฝรั่งเศสรสชาติแปลกๆ ลุยฝนขึ้น
บานาฮิลล์ อาหารค�ำ่ ทีค่ ราคร�ำ่ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วผูห้ วิ โหย ผูย้ งั มีเรีย่ วแรง
มากเดินชมสวนสนุก เริ่มเก็บภาพยามค�่ำคืน เช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าสว่างไสว
นัง่ กระเช้าลงมาเดินทีส่ ะพานสีทอง Golden Bridge ทอดยาวโค้งโดยมีมอื
2 ข้าง สวยงาม เดินชมสวนดอกไม้ เสียดายที่มีเวลาน้อย เดินเก็บภาพ
กันอย่างรีบร้อน ก็ถูกกวาดต้อนกลับไป check out ออกจากโรงแรม เดิน
ทางเข้าเมืองเว้ แวะร้านขายผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากไผ่นานาชนิด ทีฮ่ ากันมาคือ
ผู้แนะน�ำสินค้า แม้พูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ลูกเล่นของเธอไม่ธรรมดา ท�ำให้
พวกเราต้องจ่ายเงินกันหลายล้านดอง ทีซ่ อื้ เป็นเรือ่ งราวคือ ยาย้อมผม และ
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ยาสีฟันถ่านด�ำ ที่วัดเทียนมู่ ไหว้พระแล้วเดินดูร้านขายของ ประสบความ
ส�ำเร็จในการชักชวนกันซื้อชุดอ๋าวหญ่าย ชมพระราชวังเว้ ที่มีอาคารเหลือ
อยู่ไม่กี่หลัง แต่ดูจากแผนผังจ�ำลองพระราชวังมีอาณาเขตกว้างขวางขวาง
มาก ก่อนอาหารค�่ำ  ล่องเรือมังกรชมแม่น�้ำหอม ฟังสาวเว้ร้องเพลง เล่น
ดนตรีพื้นเมือง และ 6 นางแปลงกายเป็นสาวเว้ ซึ่งดูไม่ต่างจากสาวเว้จริง
สักเท่าใด ยกเว้นค่อนข้างสมบูรณ์เพราะกินดีอยู่ดี วันรุ่งขึ้นเดินทางเข้าฮอ
ยอันที่โด่งดังจากละคร เรื่อง ฮอยอันฉันรักเธอ ระหว่างทางแวะร้านขาย
ไข่มุก หนุ่มที่มาแนะน�ำสินค้าพูดภาษาไทยได้ เล่าถึงการท�ำฟาร์มไข่มุกได้
อย่างน่าสนใจ แล้วจึงเข้าไปชมสินค้า ถึงฮอยอันเมืองมรดกโลก ไกด์พาชม
บ้านโบราณ ศาลเจ้า แล้วปล่อยให้เดินดูรา้ นขายของ สรุปมารวมกันทีร่ า้ น
ขายเสือ้ และกระเป๋าเดินทาง ชวนกันซือ้ กระเป๋าเดินทางสีสนั สวยงามกันตา
มอัธยาศรัย แล้วถึงเวลาที่เรารอคอยคือ ลงเรือกระด้ง ชื่นชมที่เหล่าฝีพาย
สร้างความบันเทิงให้สมาชิกอย่างเต็มที่ โชว์พายเรือกระด้งหมุนตามจังหวะ
ร้องเพลงไทย ขอใจเธอแลกเบอร์โทร และเพลงอื่นๆ ท�ำให้สมาชิกลืมวัย
ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นไปกับเสียงเพลง โดยไม่กลัวเรือล่ม เพราะมั่นใจ
ว่าเรือจะไม่ลม่ และน�ำ้ ไม่ลกึ สมาชิกส่งทิปให้ทมี งานเรือกระด้งอย่างเต็มอก
เต็มใจ ต่อจากนั้นค�่ำมืดบากบั่นเดินจูงมือกันขึ้นเขาไปขอพรเจ้าแม่กวนอิม
วันสุดท้ายของการเดินทาง เดินชมริมน�ำ้ ถ่ายรูปร่วมกันทีส่ ะพานแห่งความ
รัก และสะพานมังกร แวะซื้อของฝากตลาดฮาน แล้วเดินทางไปสนามบิน
จบทริปเวียตนามกลางด้วยความสนุกสนานและประทับใจผู้ร่วมเดินทางที่
สนุกสนานร่วมกันในทุกกิจกรรม แล้วนัดกันใหม่ค่ะ ขอบคุณตากล้องทุก
ท่านที่ถ่ายรูปดูกันจนมึน แต่เป็นความประทับใจที่ดีส�ำหรับสมาชิกทุกคน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ของ มศว ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 สมาชิกจ�ำนวน 43 คน จะเดินทางไปร่วมพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2562 ขณะนี้
มีผู้ร่วมท�ำบุญที่ชมรมฯ รวบรวมส่งให้ มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 แล้วเป็นเงิน
30,000 บาท ขออนุโมทนา สาธุ
ข้าราชการบ�ำนาญที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป และได้รับเงินบ�ำนาญ
27,000 บาท ที่ยังไม่ได้กรอกเอกสาร สามารถติดต่องานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล ติดต่อ คุณนัชชา กรีหิรัญ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-260-3558 เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนไปด�ำเนินการกรอก
เอกสาร
ชมรมฯ ก�ำหนดกิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้
ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่
10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ และจะน�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญบริจาคให้แก่โรงพยาบาล
ศิริราช ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ธ ผู้
สถิตในใจนิจนิรันดร์ และร่วมท�ำบุญที่หมายเลขบัญชี นางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ ธ.ไทยพานิชย์ เลขที่ 032-400924-9 ธ.กรุงไทย เลขที่
015-1-51428-3 ดังก�ำหนดการ
08.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
10.30 น. พระสงฆ์สวดมนต์ 10 รูป ฉันภัตตาหาร
11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
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ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ
ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.30 น. งาน
รับน้องใหม่วัยเกษียณ ก�ำหนดการดังนี้
08.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ
09.45 น. บรรยายและสาธิตการออกก�ำลังกายด้วยเต้าเต๋อซินซี เรือ่ ง
"สุขกาย สุขใจ สุขสังคม" โดย รศ. ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
12.00 น. รับประทานอาหาร ร้องคาราโอเกะ ร่วมกัน
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงาน Rummage Sale ในเดือน พฤศจิกายน
2562 ณ บริเวณตลาดนัด มศว เพื่อน�ำรายได้เข้าสมทบทุน ศ.ดร.สุดใจผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามเห็นสมควร
รับบริจาคสิ่งของตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 ณ อาคารประสานมิตร (ตึก 3) ห้องชมรมฯ ทัง้ นี้ ชมรมฯ จะแจ้ง
บริษัทจงภักดีภูมิ ว่าจะมีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาน�ำของมาบริจาคให้ชม
รมฯ ขอความสะดวกในการน�ำรถเข้ามาที่หลังตึก 3 จะมี รปภ ช่วยน�ำ
สิง่ ของทีท่ า่ นน�ำมาบริจาคยกเข้าเก็บในห้องชมรมฯ ขอความกรุณาเขียนชือ่
ที่กล่องหรือถุงผู้บริจาค ก�ำหนดการขาย Rummage Sale ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น.
http://seniorclub.swu.ac.th
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ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ 15 คน
1. อ. กัลยา ภูมิภาค
2. ผศ. เจริญ โชไชย
3. ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร
4. ผศ. วิพุธ โสภวงศ์
5. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
6. ผศ. สุนันท์ เสนาขันธ์
7. ผศ. สุพิน ทองธานี
8. ผศ. อุดม ยะชัยมา
9. อ. ฉวีวรรณ กุลมัย
10. อ. ธนพรรณ สิทธิสุนทร
11. อ. ปรียา พินธุพันธ์
12. อ. ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย
13. อ. วรรณา วิไลรัตน์
14. อ. อนงค์ศรี พวงเพชร
15. อ. อ�ำนวย คเชนทร์เดชา
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
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เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ก�ำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.เลิศ ชูนาค ณ วัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุรนิวงศ์ เนื่องจาก
รศ. วีนัส สุรนิวงศ์ ได้ถึงแก่กรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 23-29
กันยายน 2562 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และท�ำพิธีบรรจุศพ
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เสนาณรงค์ เนือ่ งจาก
ศ.สวาท เสนาณรงค์ ได้ถงึ แก่กรรม (อายุ 101 ปี) พิธสี วดพระอภิธรรมศพ
ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เกียกกาย ศาลา 3 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. พ.อ.วิลาศ  พรรณธนะ
2. ผศ.สุวรี  จันทร์กระจ่าง

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ.เกษร  เจริญรักษ์
2. ผศ.จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
3. ผศ.วนิดา  ตราชู
4. ผศ.บุษกร  เพชรวิวรรธน์
5. ผศ.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
6. อ.พิศาล - อ.ประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
7. รศ.มาลี  บานชื่น
8. อ.นิ่มนวล  สกุลพานิช
9. รศ.อรพันธุ์  ประสิทธิรัตน์
10. คุณพรสนอง  แตงไทย
11. อ.ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
12. อ.ไพโรจน์  ขุนวิไชย
13. ผศ.ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
14. อ.นิยะดา  จิตต์จรัส
15. รศ.นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
16. อ.สมพร  ต่อประดิษฐ์
17. รศ.ชาดา  กลิ่นเจริญ
18. อ.สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม
19. รศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
20. ผศ.ดร.พลับพลึง  คงชนะ
12
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม

ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
สุขประเสริฐ เลิศล�้ำ ฉ�่ำดวงจิต
ขอท่านคลาด แคล้วปราศ ผองภัยพิษ		
พรั่งพร้อมมิตร ญาติสนิท จิตสุขสันต์
ขอท่านสม ฤทัย ใจใขว่คว้า		
มิอ่อนล้า หทัยจิต คิดสร้างสรรค์
ขอท่านพบ สุขสงบ ทุกพลบวัน		
ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา น่า...รื่นรมย์
										 รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ
5. รศ. มาลี  บานชื่น
7. คุณมาลี  อิ่มสมบัติ
9. คุณอัจฉรา  พันธ์ศรีมังกร
11. ผศ. ทิพาพร  เผ่านิ่มมงคล
13. คุณพวง  อินสุข
15. รศ. นิภา  นิธยายน
17. รศ. ประสงค์  เอมรัฐ
19. รศ. วันเพ็ญ  พิศาลพงษ์
21. ผศ. วนิดา  ตราชู
23. ผศ. พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข
25. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์
27. ผศ. นลินี  โพธิทัต
29. คุณนวพร  ปานอ�ำพัน
31. ผศ. นิตยา  วังกังวาน
33. ศ. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
35. รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์
37. คุณกฤษณา  สังคริโมกข์
39. รศ. โช  สาลีฉัน
http://seniorclub.swu.ac.th

2. อ. ดร. วัลลภา  ไทยจินดา
4. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกา
6. รศ. ภาณี  วัฒนโอฬาร
8. อ. งามจิตร  ถวัลยวิชชจิต
10. ศ. ศรียา  นิยมธรรม
12. ผศ. ยุพา  ไวรักษ์สัตว์
14. อ. ลจิตร์  แผ้วสกุล
16. คุณอนันต์  ยศนาม
18. รศ. สมจิต  สมัตถพันธุ์
20. อ. อรพรรณ  วีระวงศ์ พลันเท็นคา
22. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล
24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
26. ผศ. ดร. อนันต์  พู่พิทยาสถาพร
28. รศ. นภาพร  มัธยมางกูร
30. ดร. เสาวนิต  รังสิยานนท์
32. ผศ. ดร. ดิลก  ดิลกานนท์
34. ผศ. จิราภรณ์  บุญส่ง
36. อ. จิรฐา  ชิตประสงค์
38. ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
40. คุณสารินา  ทองแสง
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.

รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์
คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์
ผศ. ทัศนียา  สุปรีชากร
ผศ. ทศวร  มณีศรีข�ำ
รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิตติพันธ์
คุณอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์
คุณอารมณ์  สิทธิสาร
คุณธวัลวรัตน์  เกษะประดิษฐ์
คุณชุมพล  พรประภา

42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.

รศ. ดร. สุนิตดา  เทศนิยม
อ. วรนาฎ  จิ๋วสวัสดิ์
ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม
อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ
อ. ฉวีวรรณ  กองชุ่ม
คุณพัชรินทร์  เต็กอ�ำนวย
รศ. จิตรพี  ชวาลาวัณย์
อ. อุบลรัตน์  ศิลาพงษ์
คุณสมศรี  จุณณวัตต์

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน
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100 ค�ำพ่อสอน

ความสงบเริ่มต้นที่ใจ
“ธรรมะในพระพุทธศาสนา เป็นค�ำสอนทีแ่ สดงถึงสัจธรรมอันแท้จริง
ของสาวะธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึงแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ไม่
เกินกว่าที่ชาวพุทธจะพิจารรณารู้เท่าทันได้
เมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในธรรมะของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถูก
ต้องและมั่นคงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคม ก็ไม่ใช่เหตุที่ควร
วิตกอีกต่อไป”
พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่
สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2534

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : การสร้างนิสัยแห่งความสุข
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้แนะน�ำ  การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20
ประการ ไว้ ..
1. Be Grateful ... ส�ำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา
2. Choose Your Friends Wisely ... เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด
3. Cultivate Compassion ... ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น
4. Keep Learning ... หมั่นเรียนรู้
5. Become a Problem Solver ... เป็นผู้แก้ปัญหาได้
6. Do What You Love ... ท�ำในสิ่งที่คุณรัก
7. Live in the Present ... อยู่กับปัจจุบัน
8. Laugh often ... หัวเราะบ่อยๆ
9. Practice Forgiveness ... ฝึกการให้อภัย
10. Say Thanks often ... กล่าวขอบคุณเสมอ
11. Create Deeper Connections ... สร้างความสัมพันธ์ลึกล�้ำ
12. Keep Your Agreement ... รักษาสัญญา ค�ำพูด
13. Meditate ... ท�ำสมาธิ
14. Focus on What You're Doing ... ตั้งมั่นในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ
15. Be Optimistic ... มองโลกในแง่ดี
16. Love Unconditionally ... รักอย่างไม่มีเงื่อนไข
17. Don't Give up ... อย่ายอมแพ้
18. Do Your Best and then Let it Go ... ท�ำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด
19. Take Care of Yourself ... ดูแลตัวเอง
20. Give back to society ... ตอบแทนสังคม
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เครื่องเสวยที่ทรงโปรด ...ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในเรื่อง
อาหารการกิน จนได้ชอื่ ว่าเป็นนักชิมตัวยง จนก่อเกิดต�ำรับเสวยมากมายใน
รัชกาลของพระองค์ ซึ่งมีหลักฐานจากพระราชนิพนธ์รวมทั้งจดหมายเหตุ
ต่างๆ ทีท่ รงเขียนครัง้ เสด็จประพาสยังสถานทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
จนท�ำให้คนในยุคนี้ได้รับทราบถึงต�ำรับอาหารในสมัยก่อนอันกลายเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่า ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้าน
ทรงเล่าเรือ่ งทีพ่ ระองค์เสด็จประพาสเมืองต่างๆ รวมทัง้ ทรงมีเรือ่ งข�ำขันตรัส
เล่าว่า....
"ลงมือชักม่านดับไฟพยายามจะหลับ ท�ำไมมันจึงนึกต่อไปไม่รู้ ข้าว
แกงเผ็ดโผล่ขนึ้ มาในนัยน์ตาทีห่ ลับๆ ประเดีย๋ วไข่เจียวจิม้ น�ำ้ พริก ประเดีย๋ ว
ทอดมันกุ้ง ปลาแห้ง พากันหลอกเสียใหญ่ หลับตาไม่ได้ต้องลืม ลืมก็แล
เห็นแกงปลาเทโพ หลอกได้ทั้งก�ำลังตื่นเช่นนั้น จนชิ้นย�ำแตงกวาก็พลอย
ก�ำเริบ ดีแต่ปลาร้า ขนมจีนน�้ำยาหรือน�้ำพริกสงสารไม่ยักมาหลอก มีแต่
เจ้ากะปิคั่วมาเมียงมองอยู่ไกลๆ..."
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงสนพระทัยและพิถีพิถันกับเรื่องอาหารมาก
โดยเฉพาะทรงโปรดอาหารแปลกๆ เนื่องจากเสด็จประพาสไปยังสถานที่
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงทอดพระเนตรเห็นวัตถุดบิ พืน้ บ้าน
และทรงเสวยอาหารแปลกใหม่เป็นประจ�ำ บ่อยครัง้ จะน�ำมาทรงเล่าให้พระ
วิมาดาเธอฯ พระอัครชายา ในรัชกาลที่ 5 ที่ดูแลห้องเครื่องต้นเสวยตลอด
รัชกาลฟัง ซึ่งพระวิมาดาเธอฯ ทรงได้รับการยกย่องเป็น "เอตทัคคะทาง
ด้านการท�ำกับข้าว" ก็ทรงน�ำไปดัดแปลงและท�ำถวายจนเป็นที่พอพระทัย
เครื่องเสวยที่ทรงโปรดนั้น มีมากมายด้วยกันดังนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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1. ขนมจีนน�้ำยา ในหนังสือสวนสุนันทาได้กล่าวไว้ว่า ทรงโปรด
อาหารไทยมากกว่าอาหารฝรั่ง โดยเฉพาะ "ขนมจีนน�้ำยา" โปรดมาก
เป็นพิเศษ ถึงกับมีรับสั่งให้จัดถวายทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็น และเป็นพระ
กระยาหารมื้อสุดท้ายก่อนเสด็จสรรคตเพียง 4 วัน
2. น�ำ้ พริกกะปิ เป็นส�ำรับทรงโปรดทีจ่ ะต้องตัง้ เครือ่ งถวายทุกครัง้
โดยต้องมีเครือ่ งเคียง ทีข่ าดไม่ได้คอื ปลากุเลาทอด ไข่เค็ม และผักจิม้ ต่างๆ
โดยเฉพาะ "ปลาทูทอด" ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องเป็นปลาทูจาก
เพชรบุรีเท่านั้น มีบันทึกไว้ว่า ไม่โปรดปลาทูทอดที่เหม็นคาว และผู้ที่ทอด
ปลาทูได้ถกู พระราชหฤทัยมากทีส่ ดุ คือเจ้าจอมเอิบ ซึง่ รับหน้าทีท่ อดปลาทู
ถวายมาตลอด ครั้งหนึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงมีรับสั่งไว้ว่า...
"เรื่องทอดปลาทูข้าอยู่ข้างจะกลัวมาก ถ้าพลาดไปแล้วข้ากลืนไม่ลง
ขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างใน บอกกรมวังให้
เขาจัดรถให้นางเอิบออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อม"
พระราชหัตถเลขาจากเพชรบุรี ฉบับที่ 5 วันที่ 15 กันยายน ร.ศ.
128 ที่มีมาถึงมกุฎราชกุมาร หน้า 31 ได้กล่าวถึงเรื่องปลาทูไว้ว่า..
"น�้ำที่เพชรบุรีวันนี้ขึ้นสูงอีกมาก แต่ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะยุบลงได้อีก
อากาศวันนี้แห้งสนิท มีฝนประปรายบ้างในเวลาจวนพลบ แต่ก็ไม่ชื้น มี
ความเสียใจที่จะบอกว่าปลาทูปีนี้ใช้ไม่ได้ ผอมเล็กเนื้อเหลว และมีน้อย
ไม่ได้ทุกวันด้วย"
3. ข้าวคลุกน�้ำพริก ดั่งที่มีพระราชหัตถเลขาตอนเสด็จประพาส
ต้น ว่า..
"เหลือกะปิน�้ำตาลติดก้นขวด เอามาปนกับมะนาวบีบ พริกป่นโรย
ลงไปหน่อยคลุกข้าวกินกับหมูแฮมแลกับฝรั่ง เพลินอิ่มสบายดี"
18
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คราวหนึ่ง ม.จ.หญิงจงจิตถนอม ดิศกุล ยังทรงท�ำกะปิพล่าถวาย
และเป็นที่พอพระราชหฤทัยถึงกับทรงขอเสวยซ�้ำในวันรุ่งขึ้น และได้
พระราชทานรางวัลเป็นสร้อยข้อมือ 1 เส้น พร้อมด้วยพระราชด�ำรัสว่า...
"ข้าได้กินน�้ำพริกของเจ้า ท�ำให้ข้ารอดตายแล้ว"
4. ข้าวต้มสามกษัตริย์ มีบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งเสด็จประพาสแม่
กลอง โปรดต้มข้าวต้มด้วยพระองค์เองบนเรือน โดยใช้กุ้ง ปลาทู และ
ปลาหมึกที่ทรงซื้อจากชาวบ้านที่จับปลา จึงเรียกขานส�ำรับนี้ว่า "ข้าวต้ม
สามกษัตริย"์ หรือถ้าปัจจุบนั คือข้าวต้มซีฟดู้ นัน่ เอง โดยครัง้ นัน้ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ทรงร่วมเสวยด้วยและออกพระโอษฐ์ว่า...
"ตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยกินข้าวต้มอะไรที่อร่อยเหมือนวันนี้เลย"
5. ซุปลูกหมา เป็นส�ำรับที่ทรงคิดและโปรดปรุงด้วยพระองค์เอง
เสมอ ที่มาของส�ำรับนี้เกิดขึ้นตอนเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีโอกาสได้ชิม
อาหารฝรั่งและทรงโปรดหลายอย่าง อาทิ ซุปปอดโอโฟ ไก่นมวัวและ
เทอรีน เป็นต้น หลังจากเสด็จกลับแล้ว ก็ทรงปรุงซุปปอดโอโฟ และทุก
ครั้งจะพระราชทานให้แก่สุนัขทรงเลี้ยง เนื่องจากสุนัขทรงเลี้ยงชอบมาก
พระองค์จึงทรงเรียกซุปปอดโอโฟว่า "ซุปลูกหมา" โดยปรุงจากเนื้อวัว
และผัก
6. ผัดด้วงโสน หนังสือ "ชีวิตในวัง" ของ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ได้
กล่าวถึง ด้วงโสน ซึ่งก็คือหนอนประเภทหนึ่ง คล้ายๆ ด้วงมะพร้าว แต่
ด้วงมะพร้าวจะมีสขี าวตัวโตกว่าหัวแม่มอื ซึง่ เป็นทีโ่ ปรดเสวยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นอย่างมาก เพราะทรงเห็นว่ามีวติ ามิน
มาก เมื่อเป็นพระราชนิยม ชาววังสมัยรัชกาลที่ 5 จึงกินกันเป็นเรื่อง
ธรรมดา
http://seniorclub.swu.ac.th
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วิธีเตรียม คือ น�ำด้วงใส่ลงไปในหม้อกะทิให้มันกินกะทิ แล้วเอาลง
ทอดในน�้ำมัน จนตัวด้วงเหยียดออกไปเป็นตัวยาว เอาขึ้นมาหั่นเป็นแว่น
แล้วจิ้มน�้ำจิ้ม
7. ผัดหมี่ นายแพทย์นวรัต ไกรฤกษ์ เล่าไว้ใน "รถยนต์และ
เรือยนต์พระที่นั่ง" หนังสือปกิณกะในรัชกาลที่ 5 ว่า อีกตอนหนึ่ง บริษัท
ไฟฟ้าสยามได้ถวายรถไฟฟ้านับเป็นคันที่ 3 เป็นรถขนาดเล็กมีที่นั่งเฉพาะ
2 ที่เป็นรถโถง พระองค์โปรดขับเองตามถนนต่าง ๆ ผ่านไปถึงตลาด
เสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์เป็นเวลาพลบค�่ำแล้ว ได้กลิ่นหอมจากร้านเจ๊ก
ผัดหมี่ทรงรับสั่งว่า...
"หอมกลิ่นหมี่จริง" แล้วทรงหยุดรถริมถนนรับสั่งต่อไปว่า"เจ้าลงไป
ลองให้เขาผัดหมี่ซื้อไปสักกระทะเถิด"
ม.ร.ว. คึกฤทธิเ์ คยเล่าไว้ถงึ พระญาติองค์หนึง่ ชือ่ หม่อมเจ้าวิทยา เจ้า
นายในราชสกุลปราโมชเรียกว่า "ท่านกู๋" เพราะกู๋ในภาษาจีนแปลว่าเขย
หม่อมเจ้าวิทยาทรงมีฝืมือในการผัดหมี่กรอบ จนถึงขั้นตั้งร้านขายได้ คน
ทั่วไปเรียกว่า "หมี่เจ้ากู๋"
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโปรดฯเสวยหมีเ่ จ้ากู๋ มีพระกระแส
รับสั่งให้เข้าไปผัดหมี่ตั้งเครื่องเสวยอยู่บ่อยๆ วันใดผัดหมี่ถูกพระโอษฐ์ ก็
ตรัสชมเชยว่า..."วันนี้เจ้ากู๋ผัดหมี่อร่อย"
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การปฏิบัติธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9
พระเจนยุทธนา จิรยุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) เล่าถึงการปฏิบัติธรรม
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ว่า ท่านประทับใจใน ..พระราชจริยวัตรที่ทรง
ประพฤติปฏิบัติ ทั้งทางโลกทางธรรมอย่างสม�่ำเสมอ
ฆราวาสผู้มีชีวิตครองเรือน มักจะพูดว่าไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติ เมื่อ ..
พระแนะน�ำให้นั่งสมาธิ สวดมนต์ ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลาติดภารกิจการ
งาน แต่เมือ่ ท่านได้เห็น .. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรงมีงานทีจ่ ะ
ต้องท�ำ มีโครงการที่จะต้องติดตามผลงาน พระองค์ทรง ..แบ่งเวลาปฏิบตั ิ
ในทางศาสนา โดย ... ทรงแบ่งเวลาปฏิบัติธรรม หลังจากที่เสด็จฯ กลับ
.. จากทรงเยี่ยมราษฎรและดูงานที่ก�ำหนดไว้เสร็จสิ้นในวันหนึ่งๆ แล้ว สิ่ง
ที่หลายคนอาจไม่เคยทราบ ก่อนที่จะทรงงานทุกครั้ง .... พระองค์ .. จะ
เสด็จเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระ แล้วท�ำสมาธิจติ ให้สงบระยะหนึง่ แล้ว
จึงออกทรงงาน ซึง่ มีพระราชปรารภว่า .. การทีพ่ ระองค์ทรงท�ำเช่นนี้ รูส้ กึ
ว่างานได้ผลดี
เมื่อมีสมาธิในการท�ำงาน งานที่ท�ำก็ท�ำได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย
ได้คุณภาพดี จิตใจก็ปลอดโปร่งแจ่มใส
ในหลวง ร.9 .. ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้ตลอดมา เมื่อพระเจน
ยุทธนาได้เห็น .. ยังคิดว่าคนธรรมดาท�ำได้ ไม่เกิน 3-4 วันก็ต้องเลิกแน่
แต่ .. พระองค์ท่านทรงท�ำสม�่ำเสมอ และยังทรงปฎิบัติธรรมประกอบด้วย
พระราชจริยวัตร ..ที่พิเศษ
อีกประการหนึง่ ทีค่ นทัว่ ไปท�ำได้ยาก คือ .. ในวันอุโบสถนัน้ พระองค์
จะทรงรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัด
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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พ่อของแผ่นดิน
เนื้อร้อง ไกวัล กุลวัฒโนทัย
ท�ำนอง ไกวัล กุลวัฒโนทัย
ยามแผ่นดินเป็นไฟ ธ ทรงน�ำเมืองไทยฟันฝ่า
เป็นมิ่งขวัญประชา พระราชาแห่งจักรีวงศ์
ทรงล�ำบากตรากตร�ำ น�ำประเทศให้ธ�ำรง
พระบารมีสูงส่ง ทุกพระองค์ปกเกล้าชาวไทย
เฮ...เอย
เฮ...เอย
เฮ...เอย
เฮ...เอย

พระบารมียิ่งใหญ่
บุญของชาวไทย
พระบารมียิ่งใหญ่
บุญของชาวไทย

น�้ำพระทัยกว้างใหญ่ ดุจสายธารา
ทรงภูมิปัญญา รู้คุณค่าแห่งวารี
ด�ำริชลประทาน พลิกแดนก�ำเนิดเปลี่ยนสี
แผ่นดินเขียวขจี พืชผลอุดมสมบูรณ์
22
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เฮ...เอย
เฮ...เอย
เฮ...เอย
เฮ...เอย

พระบารมียิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย
พระบารมียิ่งใหญ่
พ่อหลวงของปวงชาวไทย

ธ ทรงน�ำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
หล่อเลี้ยงกสิกรรม ด้วยดินด�ำน�้ำชุ่ม
ทรงประทานฝนหลวง ดับแล้งแผ่นดินร้อนรุ่ม
ในน�้ำลุ่มแหล่งปลา ในนาล้วนมีข้าว
ในน�้ำลุ่มแหล่งปลา ในนาล้วนมีข้าว
พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ด�ำรงสืบมา
พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ด�ำรงสืบมา
พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ด�ำรงสืบมา
พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ด�ำรงสืบมา
ข้าภูมิใจ ได้อยู่รับใช้พระยุคลบาท
แห่งพ่อ แห่งพ่อ พ่อของแผ่นดิน
อ้างอิง https://www.siamzone.com/music/thailyric/11941
http://seniorclub.swu.ac.th
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คิดถึงเหลือเกิน
ขับร้องโดย ธีร์ ไชยเดช & อริญชย์ ปานพุ่ม
เนื้อร้อง-ท�ำนอง : บอย โกสิยพงษ์ based on ทรงพระเจริญ
“อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงท�ำด้วยอะไร
เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน
อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ท�ำไมจึงถึงอดทน
แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
24
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คิดถึงเหลือเกิน ทูนหัวของใจ
ไม่รู้พระองค์ทรงอยู่บนนั้นสุขสบายดีหรือไม่
คิดถึงเหลือเกิน ร.9 ที่รักของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
กี่ปีมาแล้ว ที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย
โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา
จนวันนี้รักของพระองค์ยังคงช่วยเหลือบรรเทา
และยังเฝ้าอยู่กับพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
คิดถึงเหลือเกิน ทูนหัวของใจ
ไม่รู้พระองค์ทรงอยู่บนนั้นสุขสบายดีหรือไม่
คิดถึงเหลือเกิน ร.9 ที่รักของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
คิดถึงเหลือเกิน ร.9 ที่รักของคนไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
จากใจพสกนิกรของพระองค์”
ที่มา : https://youtu.be/YpHFsbpBHkI
http://seniorclub.swu.ac.th
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“มารุ”....
เธอ

“มารุ” สุนัขผู้เดินเท้า 200 กม. เพื่อกลับไปหาเจ้าของที่ไม่ต้องการ

1. “มารุ” เป็นสุนัขเพศเมีย พันธุ์บูลแมสติฟฟ์ (ผสมข้ามพันธุ์ระ
หว่างบูลด็อกกับแมสติฟฟ์) อายุ 1 ปี มันเกิดที่ฟาร์มสุนัขแห่งหนึ่งใน
เมือง Novosibirsk ประเทศรัสเซีย ต่อมามีคนซื้อและพาไปอยู่ด้วยที่เมือง
Krasnoyarsk
2. หลังอยูก่ บั เจ้าของใหม่ได้เพียง 6 เดือน เจ้าของก็แจ้งมาทางฟาร์ม
สุนัขว่าเธอแพ้ขนสุนัข จึงไม่สามารถเลี้ยงมารุได้อีกต่อไป
3. เจ้าของได้สง่ ตัวมารุกลับไปทีฟ่ าร์ม โดยให้มนั เดินทางไปกับรถไฟ
สายทรานส์ไซบีเรียนตามล�ำพัง
4. เจ้าหน้าทีร่ ถไฟสังเกตเห็นว่ามารุตวั สัน่ และดูตกใจกลัวตลอดเวลา
มันยังเป็นสุนัขเด็กและถูกพรากจากเจ้าของ ต้องเดินทางคนเดียว มันไม่รู้
ว่าชีวิตก�ำลังเผชิญกับอะไรและจะถูกน�ำตัวไปไหน
5. เมื่อรถไฟจอดที่สถานีในเมือง Achinsk มารุซึ่งคงจะสังเกตเห็น
วิธีเปิดประตูรถไฟมาตลอดทาง ได้ใช้อุ้งเท้ากดปุ่มเปิดประตู แล้วกระโดด
ลงจากรถไฟอย่างรวดเร็ว
6. เจ้าหน้าที่เห็นพอดีและตะโกนให้ช่วยกันจับแต่ไม่ทัน เนื่องจาก
เป็นเวลากลางคืน ร่างของมารุจึงกลืนหายไปในความมืดของป่า
7. “แอลล่า” เจ้าของฟาร์มสุนัขที่รอรับตัวมารุอยู่ ทราบว่ามารุหาย
ไป ก็ประกาศในอินเตอร์เน็ตให้ช่วยกันตามหา ในขณะที่เจ้าของเดิมของ
มารุไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือพยายามให้การช่วยเหลือใดๆ
8. ทุกคนคิดว่ามารุน่าจะยังเร่ร่อนอยู่แถวนั้น แต่แอลล่าซึ่งรู้จักสุนัข
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ดี เชื่อว่ามารุน่าจะก�ำลังหาทางกลับไปหาเจ้าของเดิม ซึ่งอยู่ห่างออกไป
ประมาณ 200 กม. จึงแจ้งอาสาสมัครที่อยู่แถบนั้นให้ช่วยจับตาดู
9. และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เข้าวันที่ 3 ที่มารุหายตัวไป มีอาสาสมัคร
เจอมารุขณะก�ำลังเดินตุปดั ตุเป๋ใกล้ถงึ บ้านเจ้าของเดิมแล้ว มันอยูใ่ นสภาพ
หิวโหย ทรุดโทรม มีน�้ำคลอที่ตาสองข้าง และอุ้งเท้าเป็นแผลเพราะเดิน
มาหลายวัน
10. ส�ำหรับเส้นทางเดินเท้าของมารุ พบว่ามันเดินผ่านป่าไซบีเรีย
โดยพยายามเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางรถไฟเพื่อไม่ให้หลง ในขณะ
เดียวกันก็ต้องหลบหลีกทั้งหมีและสุนัขป่าซึ่งพร้อมจะฆ่ามันได้ทุกเมื่อ
11. เจ้าของเดิมปฏิเสธที่จะเจอมารุ อาสาสมัครจึงน�ำตัวมารุไปส่งที่
ฟาร์มเอง แต่คราวนี้มารุไม่ได้ถูกส่งไปกับรถไฟอีกแล้ว เพราะอาสาสมัคร
คนสวยและใจดีขับรถไปส่งให้ถึงที่เลย
12. ตอนนี้มารุกลับถึงฟาร์มแล้ว แต่มันยังดูซึมเศร้าอยู่ ก็ไม่รู้ว่าอีก
นานแค่ไหนมารุถึงจะลืมเจ้าของเดิมของมันได้
อีกหนึง่ บทเรียนส�ำหรับมนุษย์ ถ้าไม่พร้อมจะรัก ‘ใครสักคน’ ชัว่ ชีวติ
จงอย่าเลี้ยงสุนัข เพราะนี่คือสิ่งมีหัวใจที่พร้อมจะรักคุณไปชั่วชีวิต
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ความหมายบนรูปหน้าไพ่
ไม่เคยสังเกตไพ่ ความรู้ใหม่ : ท่านรู้เรื่องความหมายของไพ่ป๊อก
กันบ้างหรือไม่ ความรู้เรื่องไพ่ ว่าท�ำไมไพ่ส�ำรับหนึ่งมี 52 ใบ และความ
หมายบนรูปหน้าไพ่ ใครอยากรู้ค�ำเฉลยบ้าง
ไพ่ 1 ส�ำรับหมายถึง 1 ปี จ�ำนวนไพ่ 52 ใบ จะหมายถึงจ�ำนวน
สัปดาห์ใน 1 ปี
ไพ่ 52 ใบจะแบ่งออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 13 ใบ หมายถึง ข้างขึ้น
ข้างแรม
ผลรวมจ�ำนวนแต้ม บนหน้าไพ่ทั้ง 52 ใบ จะเท่ากับ 364 แต้ม
โดยแจ็ค = 11 ควีน = 12 คิงส์ = 13 และ ไพ่ joker ใบแรก จะแทน
1 แต้ม รวมแล้วจะได้ 365 แต้ม ซึ่งเท่ากับจ�ำนวนวันใน 1 ปี ส่วน joker
ใบที่สอง จะแทนปี อธิกสุรทิน ที่เดือน กุมภาพันธ์มี 29 วัน
ใน 1 ส�ำรับ จะประกอบด้วย ไพ่สีแดง จ�ำนวน 26 ใบ และ ไพ่สี
ด�ำ อีกจ�ำนวน 26 ใบ ซึ่งมีความหมายว่า โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ได้รับแสง จากดวงอาทิตย์ และ ส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
โดยไพ่สีแดง หมายถึงโลกฝั่งตะวันออก ส่วนไพ่สีด�ำ หมายถึงโลกฝั่งตะวัน
ตก
ไพ่ jack, queen และ king จะแทนธรรมชาติของมนุษย์ โดย jack
หมายถึง ชายหนุ่ม king หมายถึง ชายสูงวัย queen จะหมายถึง หญิง
สาว
ดอกจิก ข้าวหลามตัด โพธิ์แดง โพธิ์ด�ำ  จะแทน 4 สิ่ง ที่มีส�ำคัญ
ในชีวิตคนเรา โดยดอกจิก หมายถึง ความรู้ ข้าวหลามตัด หมายถึง เงิน
ทอง ทรัพย์สมบัติ โพธิ์แดง หมายถึง ความรัก โพธิ์ด�ำ หมายถึง ความ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาย

jack ดอกจิก จะหันหลังให้ดอกจิก ส่วน king ดอกจิก จะหันข้าง
ให้ นั้นก็แปลว่า ในวัยเด็กนั้น จะไม่ค่อยชอบศึกษาหาความรู้ แต่จะชอบ
การเที่ยวเล่นมากกว่า แต่พอโตขึ้นก็หันมาให้ความส�ำคัญ ในการหาความ
รู้มากขึ้น
jack ข้าวหลามตัด จะหันข้างให้ข้าวหลามตัด ส่วน king ข้าวหลาม
ตัด จะจ้องมองไปที่ข้าวหลามตัดตรงๆ ซึ่งก็หมายถึง คนเมื่ออยู่ในวัยหนุ่ม
จะไม่สนใจสะสมทรัพย์สมบัติเก็บออมเงินทอง คือยังใช้จ่ายเงินตามใจตัว
เอง หาได้มากก็ใช้มาก แต่พออายุมากขึ้น ก็เริ่มรู้จักวางแผนการใช้เงิน
เนื่องมาจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น
jack โพธิ์แดง จะหันหน้ามอง ไปที่โพธิ์แดง ส่วน king จะหันมอง
เพียงข้าง หมายถึง เมือ่ วัยหนุม่ คนเรา จะสนใจในเรือ่ งของความรักใคร่มาก
เป็นพิเศษ เมื่ออายุมากขึ้น ความสนใจเรื่องนี้ ก็จะน้อยลง แต่ไปให้ความ
สนใจ ในเรื่องอื่นแทน เช่น หน้าที่การงาน หรือ เงินทองทรัพย์สมบัติ
ไพ่โพธิด์ ำ 
� เป็นเพียงอย่างเดียวทีท่ งั้ jack queen และ king หันหลัง
ให้ทั้งหมด เปรียบได้กับคน ที่ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชายทั้งแก่และหนุ่ม
สาว ต่างก็ไม่มีใครอยากตาย กลัวความตายกันทั้งนั้น...
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น�้ำใจอันเล็กน้อย

1

น�ำ้ ใจอันเล็กน้อยทีม่ ใี ห้กนั สามารถสร้างผลกระทบอันยิง่ ใหญ่ได้เสมอ
สาวน้อย Lucila Takjerad ชาวอัลจีเรียผู้นี้ ได้กล่าวในงานวันรับปริญญา
ที่มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดว่า..
บัณฑิตทุกคนถึงจะไม่ท�ำอะไรได้มากมาย
ขอเพียงว่าอย่างน้อยได้ท�ำในสิ่งที่เล็กๆ ที่อาจช่วยผู้อื่นได้ เพื่อจะมี
สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในโลกนี้
เธอเติบโตมาจากครอบครัวแสนยากจนในแอลจีเรียไม่มอี าหาร ไม่มี
ผ้าห่ม
ตอนที่เธอยังเด็กๆ มีสงครามกลางเมืองผู้คนล้มตายกันทุกวัน
เธอต้องภาวนาให้เย็นวันนี้สมาชิกในครอบครัวของเธอจะยังอยู่กัน
ครบรอบโต๊ะอาหาร
และแล้ววันหนึง่ มารดาของเธอก็ไปตลาดมองเห็นผูค้ นยืนกันเต็มเพือ่
รอลงชื่อเป็นผู้อพยพหนีสงครามไปอยู่ประเทศฝรั่งเศส
แม่เธอดีใจมากรีบต่อแถวเพือ่ เข้าไปเขียนชือ่ ทุกคนในครอบครัวแต่ลมื
ไปว่าตัวเองไม่รู้หนังสือเขียนอะไรไม่ได้เลย
แม่ต้องวิ่งออกมาจากแถวด้วยน�้ำตานองหน้า
นาทีนั้นเองก็มีชายผู้หนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครวิ่งไปหาแม่แล้ว
สอบถามความจริง
ในทีส่ ดุ ทัง้ คูก่ ก็ ลับมาต่อแถวใหม่แล้วชายแสนดีคนนีก้ เ็ ขียนชือ่ สมาชิก
ครอบครัวของแม่ทุกคนลงในบัญชีรายชื่อ 'รวมทั้งตัวดิฉันเอง'
นั่นคือจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ส�ำหรับครอบครัว
30
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ของเธอ และที่ท�ำให้เธอมีวันนี้ เพราะหลังจากนั้นเธอและครอบครัวก็ได้
อนุญาตให้อพยพลี้ภัยสงครามไปยังประเทศฝรั่งเศส
เธอสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศส ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อจนจบ
ปริญญาโทที่ฮาเวิร์ด
ชีวติ ใหม่ ความปลอดภัยและการเปลีย่ นแปลงครอบครัวเธอและชีวติ
ของเธอ เกิดขึ้นได้ก็เพราะ “น�้ำใจ” จากการได้รับความช่วยเหลือ 'เล็กๆ'
จากคนๆ หนึ่ง นั่นเอง
เธอจึงอยากจะเห็นผู้คนบนโลกใบนี้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะน้อยนิดสักเพียงใด
ค�ำกล่าวอันน่าประทับใจด้วยความ “ส�ำนึกรู้คุณ” ของเธอคือประโยคที่ว่า
“ฉันจะไม่มที างมีวนั นีเ้ ลยถ้าไม่ได้รบั ความเมตตาจากชายผูแ้ สนดีคน
นั้น”

Graduate English address by Lucila Takjerad | Harvard Commencement 2019

http://seniorclub.swu.ac.th

31

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2562

วันผู้สูงอายุสากล
วิวัฒน์ บุรทัต

2

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" (International
Day of Older Persons - International Day of Ageing) ก�ำหนดขึ้น
โดยองค์การสหประชาชาติ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการประชุมสมัชชาโลกเกีย่ วกับ
ผูส้ งู อายุ ทีก่ รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมือ่ ปี พ.ศ. 2525 ซึง่ ได้กำ� หนด
ให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ก�ำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันผู้สูงอายุสากล
โดยหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้เขียนขอฝากโคลงสี่สุภาพ
เตือนใจ ดังนี้
• อายุสูงมากขึ้น
ประสบการณ์
เห็นโลกมายาวนาน
เพียบพร้อม
บทเรียนจากวันวาน
เลอค่า ยิ่งนา
เด็กรุ่นใหม่ควรน้อม
รับรู้พัฒนา
ดังนั้น ถ้าใครว่าเราแก่ จงอย่าโกรธ เพราะมันจริง มันเป็นสัจธรรม
ที่เขาเห็นเราจากสังขารภายนอก ใจเราต่างหากที่ยังแข็งแรง สดชื่น ตื่น
อยู่ ไม่หลับใหล ใจเบิกบาน ใครจะเรียกเราว่า ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย
เราควรจะภูมิใจที่เขานับญาติ เป็นญาติผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียกควรจะกราบไหว้
คนอารยันหรือผู้ที่เจริญแล้ว จะนับถือผู้สูงอายุ เราคนไทยก็เป็นเช่น
นั้น
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