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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 090-917-3993
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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5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนนิกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
บทอาศิรวาท
ถวายบังคมพระบาทเจ้า
ชาวสยาม
พระเกียรติยศก้องเขตคาม
ทั่วด้าว
พระเมตตาเลิศโลกงาม
ยอมสยบ  ได้นา
พระสถิตในใจเกล้า
ชั่วฟ้านิรันดร
พระทรงห่วงใยผสกด้าว
ชาวสยาม
พระเสด็จทั่วเขตคาม
ถิ่นด้าว
เพื่อปลดทุกข์สุขงาม
เติมแต่ง  ชีพเอย
สมดั่งปณิธานธิราชเจ้า
ตรัสไว้พิธีบรมราชาภิเษก
ล้นกล้าฯ เสด็จสู่ฟ้า
เสวยสวรรค์
ปวงราษฎร์ต่างจาบัล
สุดเศร้า
ใจจะขาดแดยัน
ยืนหยัด  ได้ฤๅ
ด้วยพระบารมีธิราชเจ้า
ปกเกล้าชาวสยาม
ทรงเป็นแบบอย่างให้
ชื่นชม
พระจริยวัตรงามสม
ธิราชเจ้า
พระด�ำริแหลมคม
แบบอย่าง  พอเพียง
ที่พึ่งในใจเกล้า
เทพเจ้าอวตาร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th

1

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2562

28 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เสด็จขึ้นครองราชย์ที่กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310
บทอาศิรวาท
เจ้าตากทรงกอบกู้
กู้เกียรติไทยเรืองนาม
ศักดิ์ศรีเด่นงดงาม
ปวงราษฎ์ทุกถ้วนหน้า
กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรไซร้
ยิ่งใหญ่ดุจแดนสรวง
ปวงชนเทิดบ�ำบวง
เจ้าตากเสด็จฯ ถึงอ้าง
ไทยเทิดพระมิ่งฟ้า
จะจดจ�ำเกียรตินาม
เป็นแบบอย่างงดงาม
ไทยเทศรู้ถ้วนหน้า

เมืองสยาม
ทั่วหล้า
ไทยเทิด  ภูมิใจ
แซ่ซ้องถวายพระพร
เมืองหลวง
เสกสร้าง
เมืองแห่ง  นี้นา
รุ่งแจ้งอรุณฉาน
แดนสยาม
เลิศหล้า
รักชาติ  ยิ่งเอย
ปกป้องแผ่นดินไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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11 ธันวาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตสชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี)
บทนมัสการ
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตเจ้า
ยูเนสโกสดุดี
พระสังฆราชสมศักดิ์ศรี
ไทยเทศทุกหย่อมเหย้า
สวนอักษรงามเด่นแท้
ลิลิตกลอนฉันท์ชัย
ชูเชิดงดงามไสว
ผู้อ่านเลือกอย่างนั้น
วรรณกรรมพระเลิศแล้ว
เป็นแบบอย่างวิจักษณ์
สมบัติที่พิทักษ์
มรดกไม่ร้างแล้ง

จอมกวี  โลกเอย
ปราชญ์เจ้า
พุทธจักร  สยามเอย
นมัสน้อมถวายพระพร
เพลินใจ
เชี่ยวชั้น
แหวกว่าย  ฟ้าเอย
แน่แท้แดนสรวง
ควรรักษ์  ยิ่งเอย
แจ่มแจ้ง
ล�้ำค่า  ควรเอย
สืบสร้างวิถีไทย

นมัสการ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬา 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มกราคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
สภาฯ 1 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501
ชมรมผูส้ งู อายุฯ ขอร่วมแสดงความยินดีที่ รศ. เฉลิมศักดิ์ สุภาผล
ข้าราชการบ�ำนาญคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวด
ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�ำปี 2562 ประเภทไม่มีโรคประจ�ำตัว กลุ่มอายุ
80 ปีขึ้นไปโดยสภากาชาดไทย เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการ
ให้ที่งดงาม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำนักงานอาสา
กาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ คุรพุ นั ธ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า มศว พลต�ำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ ผศ.
ไพโรจน์ เบาใจ มาพบพูดคุยกับกรรมการและสมาชิกชมรมฯ กล่าวถึง
นโยบาย กิจกรรม ในการทีจ่ ะฟืน้ ฟูสมาคมศิษย์เก่า มศว ในช่วงเวลาอันใกล้
ขอความร่วมมือจากศิษย์เข้าร่วมกิจกรรม
ตามทีช่ มรมฯ จัดกิจกรรม Rummage Sale เพือ่ หารายได้ สมทบ
ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
Pre sale วันที่ 18 พ.ย. 2562
วันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 2562 		
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พ.ย. 2562
วันอังคาร ที่ 26 พ.ย. 2562 		
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ได้เงิน
ได้เงิน
ได้เงิน
ได้เงิน

5,000 บาท
25,570 บาท
21,120 บาท
18,300 บาท
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ย. 2562

ได้เงิน 26,000 บาท

สรุปการ Rummage Sale ในปี 2562 ได้เงินทั้งสิ้น 95,990
บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ชมรมฯ ขอขอบคุณ
ผู้บริจาคสิ่งของ พนักงานขายกิตติมศักดิ์มืออาชีพอาจารย์หมอดูสองท่าน
รศ. สมชาย วรัญญานุไกร และ ผศ. สุขวสา ยอดกมล ที่ท�ำรายได้
อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ ผศ. อรทัย วารีสอาด ที่จัดให้นิสิตจากสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา และสาขาจิตวิทยาที่มาช่วยสร้างสีสันการขายด้วยความ
เข้มแข็ง คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ ที่น�ำเครื่องเสียงมาช่วยเรียกผู้ซื้อและดูหมอ
ได้มาก ผู้ซื้อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณ คุณสมชาติ-คุณมาลินี
เหล่าสุนทร ส่ง carrot chess cake ทีอ่ ร่อยๆ ไปให้เสริมพลังในการขาย
ชมรมฯ ได้ท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2562 ได้น�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ
เป็นเงิน 10,000 บาท (ชมรมฯ สมทบ 5,572 บาท) เรียบร้อยแล้ว
ชมรมฯ คณะกรรมการฯ สมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน
ท�ำบุญ ดังนี้
วันที่ 28 ต.ค. 2562 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ. จันทบุรี
เป็นเงิน 13,000 บาท (ชมรม 2,000บาท)
วันที่ 3 พ.ย. 2562 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลสามัคคีธัม
โมทัย (วัดเขาสาป) จ. ระยอง 65,100 บาท (ชมรมฯ 3,000 บาท) และ
ท�ำโรงทานขนมชั้นจ�ำนวน 250 ชิ้น
วันที่ 18 พ.ย. 2562 ชมรมฯ ร่วมทอดผ้าป่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์
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มศว เป็นเงิน 2,000 บาท ณ วัดศาลาสองพี่น้อง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 ชมรมฯ มอบทุนนักเรียนพยาบาล ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี รพ. ชลบุรี ให้แก่ นางสาวชนรตี พันธ์ค�ำ เป็นเงิน
6,000 บาท
วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ร่วมท�ำบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีสัจจาธิษฐาน ต.
หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ล�ำปาง ได้เงินท�ำบุญทั้งสิ้น 8,800 บาท
วันที่ 22 พ.ย. 2562 ชมรมฯ จัดกิจกรรม Bus Food ของ Siam
Gourmet Bus จ�ำนวน 28 ที่นั่ง รับประทานอาหารกลางวันบนรถ ชม
รอบเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมมีไกด์บรรยาย ราคาพิเศษคนละ 699 บาท
ในราคาโปรโมชั่น (ราคาเต็ม 1,300+) สนุกสนาน อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า
วันที่ 25 พ.ย. 2562 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภา 1 ชมรมฯ เข้าร่วมโครงการถุงผ้าเพื่อน้อง กับนิสิตชั้นปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้
สูงอายุได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่น้องๆ สร้างวัฒนธรรม
ในการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน โดยจะน�ำถุงผ้าที่ระบายสีเป็นรูปต่างๆ ไปมอบ
ให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ อ. ละเอียด รักษ์เผ่า อ. บัณฑิต
แพนลิ้นฟ้า ผศ. สุขวสา ยอดกมล รศ. สนอง โลหิตวิเศษ คุณสุนี
เหล่ารัตนเวช
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ณ ห้อง แปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ดังรายชื่อต่อไปนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ โชไชย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาภรณ์ วีรสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ เสนาขันธ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน ทองธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ยะชัยมา
8. อาจารย์กัลยา ภูมิภาค
9. อาจารย์ฉวีวรรณ กุลมัย
10. อาจารย์ธนพรรณ สิทธิสุนทร
11. อาจารย์ปรียา พินธุพันธ์
12. อาจารย์ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย
13. อาจารย์วรรณา วิไลรัตน์
14. อาจารย์อนงค์ศรี พวงเพชร
15. อาจารย์อ�ำนวย คเชนทร์เดชา
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชม
รมฯ ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏ รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และ หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดง ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
8
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ผลการเลือกกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประจ�ำปี

2563
1. ผศ. สมชาย ไกรสังข์ หมายเลข 1 ได้ 608 คะแนน
2. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ หมายเลข 5 ได้ 530 คะแนน
3. นางบุษกร สุวสิ ุทธ์ หมายเลข 6 ได้ 528 คะแนน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ เมือ่ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดมกุฏกษัติยารามราชวรวิหาร
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตาละลักษณ์ ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ.ศิริณี ตาละลักษณ์ ด้วยโรคชรา อายุ 99 ปี เมื่อวัน
ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว หมวดสง ในการ
ถึงแก่กรรมของ ผศ.จิตต์ หมวดสง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
สวดบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดนวลจันทร์ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน และมอบร่าง
ให้ รพ.จุฬาฯ
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว รัตนวรางค์ ในการถึงแก่
กรรมของ ผศ. ปิยรัตน์ รัตนวรางค์ (โสภณพิศ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2562 สวดบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดธาตุทอง ฌาปนกิจวันที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 14.00น.
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. กฤชชัย
สุเสารัจ วัดตรีทศเทพ เวลา 17.00 น.
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. คุณสมบัติ คุรุภัณฑ์

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. คุณสมบัติ  คุรุภัณฑ์
2. ผศ. ดร.วชิรญา  บัวศรี
3. รศ. วุฒิชัย   มูลศิลป์
4. ผศ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
5. รศ. สีอุไร  จิปิภพ
6. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
7. ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
8. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
9. ผศ. บังอร  เสตนนท์
10. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม

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. รศ. สีอุไร  จิปิภพ
3. อ. พิศวง  มหาขันธ์
5. ผศ. ประเสริฐ  ข่ายม่าน
7. อ. อ�ำนวย  คเชนทร์เดชา
9. อ. กรองแก้ว  พู่พิทยาสถาพร
11. ผศ. อุไร  บัวทอง
13. คุณมงคล  ศรีชื่น
15. ผศ. ดร. ปรีชา  ธรรมา
17. คุณลลิตภัทร วณิชยานันต์
19. อ. ขจร  สุขรังสรรค์
21. ผศ. รัตนา  สัมพันธชิต
23. รศ. จรีย์  สุวัตถี
25. คุณพิศมัย พนาเวศร์
27. อ. สมทรง  สถิรมน
29. รศ. ดร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์
31. อ. มาลินี  ประเสริฐธรรม
33. รศ. ดร. วารินทร์  รัศมีพรหม
35. ผศ. สนธยา  ศรีบางพลี
37. คุณอัมพวัลย์  อรุณศิลป์
39. อ. ยุวดี  วัณโณ
http://seniorclub.swu.ac.th

2. ผศ. พัวพรรณ  เหล่าวานิชย์  
4. อ. ประพันธ์  ปลิดปลอดภัย
6. อ. สุมณฑา  ศิริเพิ่มพูลธรรม
8. อ. อ�ำไพ จิตต์วัฒน
10. รศ. เบ็ญญา สุทัศน์ ณ อยุธยา
12. อ. เตือนตา  เลาสุขศรี
14. คุณส�ำราญ  เต๊กอวยพร  
16. ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี
18. รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
20. ผศ. สมศักดิ์  เจียมทะวงษ์
22. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์
24. อ. ส้มโอ  ธรรมโชติ
26. อ. ภัทณีญา  ไชยสุข
28. พล.ท. เอราวัต  กุญชร ณ อยุธยา
30. อ. ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์
32. อ. พวงร้อย  กล่อมเอี้ยง
34. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
36. ผศ. ลดาวัลย์  นุตสติ
38 อ. ประพันธ์  เปรมศรี
40. คุณสมศักดิ์  มูลทอง
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
70.
71.

อ. ทวีป  เกตุทับทิม
42.
ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
44.
รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์
46.
คุณนันทา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 48.
รศ. วรรณี  โสมประยูร
50.
ผศ. บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร
52.
อ. บุญเกิด  บัวหภักดี
54.
คุณอัญชลี  ตานะโก
56.
ผศ. ดารกา  วรรณวนิช
58.
ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน
60.
คุณนงลักษณ์  สกุลญานนท์วิทยา 62.
รศ. สุดใจ  จรุงจิตต์
64.
ผศ. ประไพพรรณ เอมชู
66.
อ. สุมณฑา ศิริเพิ่มพูนธรรม
68.
คุณวันเพ็ญ  เผือกใจแผ้ว
รศ. ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ผศ. ดร. พ.ต.ท. นภดล ทองนพเนื้อ

ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
ผศ. อุทัยวรรณ  ปิ่นประชาสรรค
ศ. อารี  สุทธิพันธุ์
ผศ. วรวุฒิ  รอบรู้
คุณไอยรา กุญชร ณ อยุธยา
คุณนัทรี  แสงทองศรีกมล
ผศ. วาสนา  เกตุภาค
คุณรังรอง  สีทองดี
รศ. ดร. ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
รศ. ดร. เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต
รศ. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม
คุณเชิดชาติ  พุกพูน
คุณนภพรรษ  สุดปาน
รศ. ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร

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

พ้นภัยด้วยใจที่แข็งเกร่ง
“เมื่อร่างกายเราถูกแดดถูกฝน หากอนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร
ยังคงแข็งแรงดีอยู่ จิตใจก็เช่นกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา ถ้าหากจิตใจเราไม่แข็งแกร่ง เราก็จักขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเรา
แข็งแรง แข็งแกร่ง อุปสรรคนัน้ ก็จะท�ำให้เราสามารถพัฒนา ท�ำให้มอี ำ� นาจ
จิตดีขึ้น มีก�ำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่ท�ำให้เราขุ่นเคืองใจ
จักไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา แต่กลับท�ำให้ใจเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้น”
พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2513

http://seniorclub.swu.ac.th

13

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2562

บอกเล่าเก้าสิบ : แบบเรียน ก ถึง ฮ ฉบับผู้ใหญ่
ก  เก็บไว้ในใจ
ข  เข้าใจกัน
ค  คอยสนับสนุน
ง  ง้อ เมื่อรู้ว่าผิด
จ  จับมือเมื่อต้องการก�ำลังใจ
ฉ  เฉย เมื่อใจร้อน
ช  ช่วยเหลือกัน
ซ  ซื่อสัตย์ต่อกัน
ญ  ญาติดีกัน
ด  เดินเคียงข้างกัน
ต  ติดตามข่าวคราวความเป็นไป
ถ  ไถ่ถามทุกข์สุข
ท  ท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนในทางดี
ธ  มีธรรมในหัวใจ
น  นับถือและน่ารักแก่กัน
บ  บอกความจริง
ป  ปลอบใจเมื่อท้อ
ผ  ผายมือต้อนรับเสมอ
ฝ  ฝากผีฝากไข้ได้
พ  เพิ่มพลังให้กันและกัน
ฟ  ฟังกันเสมอ
ภ  ภูมิใจในตัวคุณ
14
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ม  มอบสิ่งที่ดีแก่กัน
ย  ยกโทษให้กับข้อผิดพลาด
ร  รักคุณที่เป็นคุณ
ล  ละเอียดอ่อนกับความรู้สึก
ว  ไว้ใจกัน
ศ  ศึกษานิสัยที่แท้จริง
ส  สังเกตความเปลี่ยนแปลง
ห  เห็นคุณค่า
อ  อธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ฮ  เฮฮากับคุณได้ทุกเวลา
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รปภ. รพ. ศิริราช

เล่าเรื่องสุดภูมิใจของ “รปภ. รพ.ศิริราช” ซึ่งครั้งหนึ่งในหลวง ร.๙
ทรงจับไหล่ผม และตรัสว่า “ได้นอนหรือยัง”!!
ถือเป็นอีกหนึง่ ความประทับใจ ของบุคคลทีเ่ คยถวายงานรับใช้พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ส�ำหรับเรือ่ งราวของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยขับ
ลิฟท์ (กดลิฟท์รับ-ส่งขึ้นลง) รับใช้พระองค์ท่าน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ตอนขึ้นลงอาคาร
อุทยั ภาเจริญสุข พนักงานรักษาความปลอดภัย เล่าว่า เข้าท�ำงานเป็น
รปภ. มา 18 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และถวายงานรับใช้พระองค์ท่านเมื่อ
ปี พ.ศ. 2545 จากการคัดเลือกรปภ. 200 คน เหลือเพียง 18 คน ถือเป็น
ความปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตที่ได้ท�ำงานรับใช้พระองค์ท่าน โดยหน้าที่ที่ต้อง
ถวายงานพระองค์นั้น คือ เมื่อพระองค์ท่าน หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ
มาที่อาคาร ตนจะเป็นคนขับลิฟท์ถวายส่งพระองค์ท่านไปยังชั้นที่จะเสด็จ
ประทับ
อุทัยเล่าต่อว่า เหตุการณ์ที่จ�ำไม่มีวันลืม คือ ตอนที่พระองค์ท่านจะ
เสด็จกลับ ทุกครัง้ เมื่อลิฟท์ลงมาถึงชั้นล่าง พระองค์จะตรัสเสมอว่า “ขอบใจ
นะ” ตนทั้งตื่นเต้นและดีใจ จึงตอบกลับไปว่า “ด้วยเกล้าพระเจ้าคะ” ไม่รู้
ว่าพูดค�ำราชาศัพท์ถูกหรือไม่
อีกเรื่องที่ตนซาบซึ้ง และไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ท่านได้อย่างไร เกิด
ขึน้ เมือ่ ตอนทีต่ นขีจ่ กั รยานมาท�ำงานแล้วถูกรถยนต์ชนจนบาดเจ็บสาหัส แขน
ขา และสะโพกหัก ต้องรักษาตัวอยู่ 9 เดือน พอผู้รับใช้ของพระองค์ท่าน
ทราบเรื่อง ได้รับตนเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ถือเป็นวาสนา
ของตนมากที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ แม้จะเป็นเพียงพนักงานรักษา
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ความปลอดภัย แต่พระองค์ทา่ นก็ทรงใส่ใจ และช่วยเหลือเมือ่ ยามยากล�ำบาก
“เหตุการณ์ทผี่ มภูมใิ จมากทีส่ ดุ ทีช่ วี ติ นีจ้ ะไม่มวี นั ลืม เกิดขึน้ ในคืนหนึง่
เวลาประมาณ 23.00 น. ผมได้ขับลิฟท์ถวายแด่พระองค์ท่าน ขณะอยู่ใน
ลิฟท์ พระองค์ท่านน�ำพระหัตถ์มาจับไหล่ผม และตรัสว่า “ได้นอนหรือยัง”
ผมตอบพระองค์ท่านไปว่า “ยังพระพุทธเจ้าคะ” ถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด
และฝันมาก่อนว่าจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนี้ อยากเก็บชุดตัวนั้นเอา
ไว้ไม่ซักอีกเลย” รปภ. ศิริราช เล่าด้วยความภาคภูมิใจ
อุทยั เล่าต่อว่า ครัง้ สุดท้ายทีไ่ ด้ขบั ลิฟท์ถวายพระองค์ทา่ น คือตอนเข็น
พระบรมศพลงมาทางลิฟท์ตัวที่ 7 จากชั้น 16 ลงมาที่ชั้น บี 2 ตนใส่ชุด
เครื่องแบบ รปภ. เต็มยศพร้อมถุงมือ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ จนเมื่อ
รถเข็นของพระองค์ท่านเสด็จออกจากลิฟท์ไปนั้น ตนก้มลงกราบ และกลับ
เข้าไปในลิฟท์ร้องไห้ออกมาทันที กลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะจากที่เมื่อก่อน
ถวายงานทุกวัน จนวันนี้วันที่ท่านไม่อยู่แล้ว รู้สึกว้าเหว่ ถือเป็นครั้งสุดท้าย
ทีไ่ ด้ถวายงานรับใช้พระองค์ทา่ น โดยหลังจากนีต้ งั้ ใจจะเก็บถุงมือทีถ่ วายงาน
มาใส่กรอบไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไป
“จากนี้ไปจะน�ำค�ำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวติ และจะเป็นคนดีของสังคม คนอืน่ อาจมองอาชีพ รปภ. หรือ ยาม
เป็นอาชีพสุดท้ายทีจ่ ะเลือกเป็นได้ ไม่มใี ครชอบ แต่สำ� หรับตน มีความภูมใิ จ
และถือเป็นเกียรติมากที่ได้ท�ำอาชีพนี้ และได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน มันคุ้ม
และยิ่งใหญ่มากพอแล้ว” อุทัย ตั้งปณิธานในชีวิต
ขณะที่ วิโรจน์ วงศ์ละม้าย พนักงานรักษาความปลอดภัย อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นอีกคนทีม่ โี อกาสรับใช้พระองค์ทา่ น เล่าว่า ตนถวาย
งานดูแลรักษาความปลอดภัยที่ชั้น จี ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครั้งแรกที่
เห็นพระองค์ทา่ นตนน�ำ้ ตาไหลออกมาด้วยความปลืม้ ปิติ ตอนทีพ่ ระองค์ทา่ น
http://seniorclub.swu.ac.th
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ยังแข็งแรง หากเสด็จลงมาจากชั้น 16 พระองค์ท่านจะแย้มพระสรวลตลอด
ชีวิตนี้ตนตายหลับแล้ว เพราะได้รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ทั้งยังถือเป็นเกียรติ
กับวงศ์ตระกูลอีกด้วย
วิโรจน์ เล่าอีกว่า พระองค์ท่านทรงมีเมตตากับพวกตน และทุกคนที่
ถวายงานท่าน ทั้งมหาดเล็ก ต�ำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวัง ใน
วันส�ำคัญอย่างวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี ท่านก็จะ
ประทานเค้กให้พวกตนได้กินกัน ทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านอย่างมาก” วิโรจน์ ย้อนเล่าถึงความปลาบปลื้มใจในชีวิต
วิโรจน์ ยังเล่าอีกว่า หลังจากพระองค์ท่านสวรรคต ตนใจหายและ
นอนไม่หลับ ถ้าเปลี่ยนให้คนแทนได้ก็จะท�ำ อยากให้พระองค์ท่านมีชิวิตอยู่
เพราะไม่มพี ระราชา ทีไ่ หนทีจ่ ะท�ำเพือ่ ประชาชนเหมือนพระองค์ทา่ นอีกแล้ว
ซึ่งหลังไม่มีพระองค์ท่านประทับอยู่ที่นี่ บรรยากาศที่นี่ก็เงียบเหงาไม่เหมือน
เดิม แต่ยงั มีประชาชนบางคนเดินมาทีต่ กึ แล้วร้องไห้ออกมา ขณะทีเ่ จ้าหน้าที่
ทีท่ ำ� งานในตึกเดินมาท�ำงานยังตาแดงเสียใจกับการสวรรคตของพระองค์ทา่ น
ส่วนตนหลังจากนี้จะยึดแนวทางค�ำสอนของพระองค์ท่าน เรือ่ งการท�ำหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหายให้ดที สี่ ดุ ท�ำให้เต็มทีเ่ ต็มก�ำลัง และท�ำหน้าทีต่ ามทีท่ า่ นสอน
ไว้
วั น นี้ แ ม้ ไ ม่ มี พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้ว แต่ภาพความประทับใจ และค�ำสอน
ของพระองค์ท่าน จะฝังอยู่ในทรงจ�ำของบุคคลที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยถวาย
งานรับใช้พระราชาที่มีคนรักมากที่สุดในประเทศไทย
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เด็กน้อย ... พระมหากษัตริย์

“เด็กน้อย” ก็ช่วยเหลือ "พระมหากษัตริย์" ให้พ้นหล่มโคลนได้
ในปี พ.ศ. 2501 ณ บ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่
อากาศก�ำลังร้อนระอุจากเปลวแดด เด็กชายวัยประถมศึกษา 3 คน เดิน
เท้าเปล่ามาตามถนนดินทีเ่ ฉอะแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึง่ เป็นอย่างนีท้ กุ ครัง้
ในช่วงหน้าฝน จนบังเอิญได้มาเจอกับรถจิป๊ สีเขียวหลังคาผ้าเต็นท์คนั โต ที่
พยายามเร่งเครื่องยนต์ด้วยความทุลักลุเล ให้พ้นจากตกหล่มโคลน จนล้อ
หมุนฟรี
“ ขึ้นไม่ได้แน่ ” เด็กชายคิดในใจ สภาพเละเทะ ของถนนที่แทบจะ
เป็นปลักควาย แถมผู้ชายขับมาคนเดียวด้วย เด็กชาย จึงตัดสินใจเข้าไป
ช่วยกันเข็น แต่ยงิ่ เร่งเครือ่ งมากเท่าไหร่ ล้อรถก็ยงิ่ จมลึกลงไปทุกที สุดท้าย
ทุกคนก็หมดแรง ... และหยุดพัก
เมื่อประเมินแล้วว่า ไม่มีทางจะพ้นได้ ชายคนขับจึงตัดสินใจควัก
ธนบัตรขึ้นมา ... ยื่นให้กับเด็กชาย และเอ่ยถามว่า ... “หนูเคยเห็นคนนี้
ที่ไหน” หมายถึงผู้ชายที่มีรูปอยู่ในธนบัตรนั้น
"เคยเห็นแต่ในแบงค์ แต่ไม่เคยเห็นตัวจริง" เด็กชายคนหนึ่งตอบ
ห้วนๆ ประสาชนบท
ชายคนนั้นถอดหมวกที่สวมอยู่ออก แล้วถามว่า ... "เหมือนเราไหม"
วินาทีนั้น เด็กชายรู้ได้ทันทีว่า ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้น ... เป็นใคร
ทั้งสามถึงกับเข่าอ่อน ทรุดลงนั่งบนดินที่เลอะโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะ
ได้สติ และก้มลงกราบที่พระบาท
" ลุกขึ้น ลุกขึ้นเถิด อย่านั่งเลย ... มันเลอะ " เป็นรับสั่งแรก หลัง
ทรงจ�ำเป็นจะต้องแสดงพระองค์ว่าเป็นผู้ใด
http://seniorclub.swu.ac.th
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จากนัน้ พระองค์ทรงพระอักษรเขียนข้อความใส่ในกระดาษ ส่งให้กบั
เด็กชาย เพื่อน�ำไปส่งให้ครูที่โรงเรียนเขาเต่า
เมือ่ ครูได้เห็นข้อความในกระดาษ ก็ได้สงั่ ให้เด็กนักเรียนยีส่ บิ คนออก
ไปช่วย
... เห็นคนก�ำลังเดือดร้อนจะนิง่ ดูดายได้อย่างไร ... ทัง้ ทีต่ อนนัน้ ก็ยงั ไม่รู้
เลยว่า เป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดิน ทีเ่ ขียนมาขอความช่วยเหลือ
รถจิ๊ปพระที่นั่งคันโตของพระเจ้าแผ่นดิน ถูกดันขึ้นมาจนพ้นโหล่ม
โคลนได้ไม่ยากนัก ด้วยก�ำลังของเด็กประถมตัวเล็กๆ ที่พอรวมกันแล้ว ...
สามารถช่วยเหลือพระราชาของพวกเขาให้พ้นจากอุปสรรคได้
ความปลื้มปิติ ที่ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์แบบไม่เคยคาดฝันมาก่อน
มีมากซะจนลืมความเหน็ดเหนื่อย
"ขอบใจมาก" พระองค์ทรงตรัส พร้อมกับทอดพระเนตรเด็กชาย ที่
แข้งขาเลอะไปด้วยดินโคลนกันทุกคน
เพียงเด็กที่มีก�ำลังเล็กน้อย แต่พอรวมตัวกันเข้า ยังสามารถเป็นแรง
ก�ำลังช่วยเหลือพระองค์ได้ “ในยามที่คับขัน”
วันนี้อยากเห็นคนไทยที่รักพระองค์ทุกคน น�ำความรู้สึกของเด็กชาย
ในวันนั้นมาเป็นพลังในวันนี้
ถามตัวเองว่า ... “กลัวไหม” ที่จะต้อง “เลอะดินเลอะโคลน”กันอีก

"นายพนม ช่อจันทร์" นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านเขาเต่า
ที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเขา เมื่อครั้นรถพระที่นั่งติดล่ม
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คุณพระเศวตฯ

“เมื่อคุณพระเศวตฯ ยังเป็นลูกช้างเล็กๆ อยู่ที่บ้านก�ำนันในจังหวัด
ยะลา และยังไม่ได้ถวายตัวขึ้นระวางนั้น ปรากฏว่านางเบี้ยว (สุนัข) เป็น
โรคอย่างหนักขนาดชักกระตุกไปทั้งตัว แทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้ว แต่
ก็สอู้ ตุ ส่าห์กระเสือกกระสนคลานมาถึงทีค่ ณ
ุ พระเศวตฯ อยู่ และเลียกินน�ำ้
อาบของคุณพระเศวตฯ เข้าไป อาการป่วยทั้งปวงก็หายเป็นปกติ เดินเหิน
ได้ตามเดิม รอดชีวิตมาได้
นางเบี้ยวก็กตัญญูรู้คุณ ติดตามคุณพระเศวตฯ เรื่อยมา ไม่ยอมห่าง
คุณพระก็เมตตาเอ็นดูนางเบี้ยวถือว่านางเบี้ยวเป็นหมาของคุณพระ
เมื่อถึงคราวที่คุณพระเศวตฯ จะต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพฯเพราะเป็น
ช้างต้นขึ้นระวางแล้ว ทั้งคุณพระเศวตฯ และนางเบี้ยวก็ทุรนทุรายเดือด
ร้อนมาก นางเบี้ยวร้องทั้งกลางวันและกลางคืนจะตามคุณพระมาด้วย
เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงมีพระราชกระแส ว่า ช้าง
ทั้งตัวยังเอาไปได้ ท�ำไมหมาอีกตัวเดียวจะเอาไปไม่ได้ ให้เอาหมาไปด้วย
เถิด สงสารมัน อย่าไปพรากมันเลย
นางเบีย้ วติดตามเข้ามาอยูก่ บั คุณพระเศวตฯ เล็กในสวนจิตรลดาด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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และเป็นทีร่ กั ชอบของคนในวัง เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นรัว้ ในวังก็เลือ่ นฐานะขึน้ เป็น
แม่เบี้ยว บางคนเรียกคุณเบี้ยวด้วยซ�้ำไป และได้ออกลูกออกหลานไว้ที่โรง
ช้างนั้นเป็นจ�ำนวนมาก
แม่เบีย้ วตายไปหลายปีแล้ว แต่คณ
ุ พระเศวตฯ ก็ยงั เลีย้ งลูกหลานแม่
เบี้ยวสืบมา เวลาคุณพระเศวตฯ ออกเดินในสวนจิตรลดาหมาคุณพระทั้ง
ปวงก็วิ่งตามเป็นฝูงและเชื่อฟังคุณพระทุกอย่าง
เมือ่ ครัง้ พระนางเจ้าอลิซาเบธแห่งกรุงอังกฤษเสด็จพระราชด�ำเนินที่
พระต�ำหนักจิตรลดา คุณพระเศวตฯ ก็มายืนคอยรับเสด็จ หมาทัง้ ปวงของ
คุณพระก็มาวิ่งเล่นกันอยู่เต็มสนาม
ผมบังเอิญไปเห็นเข้าก็เข้าไปกระซิบคุณพระว่า หมา กระจัดกระจาย
เต็มทีแล้ว คุณพระได้ยนิ ดังนัน้ ก็รอ้ งเหมือนเสียงแตร หมาทัง้ ปวงก็วงิ่ กลับ
มารวมกันอยู่บริเวณต้นไม้ใกล้ๆ คุณพระ ไม่ซุกซนต่อไป มีอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่ง
คุณพระออกจะรักมาก วิ่งเข้ามาอยู่ใต้ท้องคุณพระ อาศัยคุณพระเป็นเงา
บังร่ม
ควาญเล่าว่า เวลากลางคืนหมาหลายสิบตัวเหล่านี้ จะนอนแวดล้อม
คุณพระ ใครเดินเข้าไปในเวลากลางคืนก็จะเห่าขึน้ พร้อมกัน และถ้าใครขืน
เดินตรงไปถึงตัวคุณพระ ก็คงโดนหมารุมกัดแน่ๆ
คุณพระเศวตฯ เล็กมีความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อย่างน่าอัศจรรย์ แลเห็นพระองค์ตอ้ งยกงวงขึน้ จบถวายบังคมทุกครัง้ โดยไม่
ต้องมีใครบอก และถ้าเสด็จพระราชด�ำเนินลงไปเยี่ยมที่โรงช้าง คุณพระก็
จะเฝ้าฯ ไป และถวายบังคมไปเป็นระยะไม่มีขาด
จนพระกรุณาตรัสว่า ไม่ต้องถวายบังคมบ่อยถึงเพียงนั้น คุณพระจึง
จะหยุดถวายบังคม ... เรื่องเล่าจาก “ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช”
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เยือนถิ่นนักปราชญ์
บุญสม เล้าพูนพิทยะ

1

สุฯ ทีร่ กั ... กลับมาเยือนอุบลราชธานีอกี ครัง้ ถ้าไม่นบั ครัง้ ทีเ่ ฉีย่ วไป
เฉี่ยวมาแบบผ่านไปแค่ดมกลิ่นอุบลราชธานี ครั้งนี้แหละที่ดูโปรแกรมแล้ว
นอกจากจะได้ท�ำบุญแล้วยังได้ไปเที่ยวแบบครบเครื่องอีกด้วย จะเล่าให้
ฟังนะ
25 ตุลาคม 2562 ตื่นตั้งแต่ตี 3 นัดรถแท็กซี่มารับตอนตี 4
คิดว่าน่าจึงสนามบินดอนเมืองประมาณใกล้ๆ ตี 5 แต่ผิดคาดมาถึงตีสี่สิบ
กว่านาที คิดว่าวันนีค้ งมาเป็นทีห่ นึง่ แล้วเชียวปรากฏว่ามีอาจารย์หลายท่าน
นั่งคอยอยู่แล้ว รีบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาทันทีโดยแจกเอกสาร
โปรแกรมการเดินทางพร้อมป้ายชื่อให้กับกลุ่มที่เดินทางไปกับสายการบิน
นกแอร์ เราไปกันสองกลุม่ เวลาเดียวกันอีกสายการบินคือแอร์เอเชีย ป้ายชือ่
นีช้ อบมากเพราะมีคณ
ุ ประโยชน์หลายอย่าง ตัง้ แต่แบ่งกลุม่ การนัง่ ประจ�ำรถ
การจัดกระเป๋าขึ้นรถ การนั่งประจ�ำโต๊ะอาหาร นั่งรถ 2 แถว ลงเรือ
หางยาว ท�ำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง เป๊ะ
มากเลยเธอ มาถึงสนามบินอุบลฯ เจ็ดโมงกว่าๆ อาจารย์อึ่ง (ผศ.วราวุธ
ผลานันต์) ผศ.ประคอง คงทน และคณะมารอรับอยูแ่ ล้ว ทักทายกันเล็กน้อย
เพราะต้องเข้ากลุม่ ประจ�ำรถตูท้ มี่ ารับให้พร้อมเพรียงด้วยว่าการจราจรเนือง
แน่น ติดขัดรถไม่สามารถจอดรอได้ เรียกว่ามาถึงปุ๊บกระโดดขึ้นปั๊บ ใคร
ว่าสว.เชื่องช้า แป็บเดียวนั่งกันเรียบร้อยรถตู้แต่ละคันจะมีหัวหน้าประจ�ำ
รถ ซึ่งต่อจากนี้จะท�ำหน้าที่ประสานงาน การนัดหมาย ดูแลมิให้สมาชิก
ในรถหายหกตกหล่นหรือถูกหลงลืมแล้วยังคอยดูแลเรื่องการบริการน�้ำดื่ม
1 ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักหอสมุดกลาง มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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และอาหารว่างภายในรถอีกด้วย
อุบลราชธานีแปลกตาไปมาก อาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นหนาตามาก
ถนนหนทางสะอาดสะอ้านจนอาจารย์หลายท่านชื่นชม สุฯ ในฐานะเป็น
ชาวอุบลภูมิใจไหมจ๊ะ อาจารย์อึ่งพาไปรับประทานอาหารเช้าร้านสามชัย
ร้านที่เนืองแน่นด้วยลูกค้า พอคณะเราอีก 40 กว่าคน เข้าไป ร้านขนาด
2 คูหา อะไรจะเกิดขึ้น สุฯ พอนึกภาพออกไหมจ๊ะ อาจารย์อึ่งจองห้อง
แอร์ไว้ให้แต่มีลูกค้านั่งรับประทานอยู่แล้ว ท�ำให้บางส่วนต้องออกมานั่ง
ด้านนอกกระจัดกระจายพอสมควร แต่ไม่มีใครมีน�้ำโหเลยเพราะเข้าใจ
ในสถานการณ์กันดี น่ารักจริงๆ มีสาวน้อย (กว่าฉัน) มารับออร์เดอร์ ที่
ต้องยกให้เป็นพนักงานระดับ ชช. (ระดับผู้เชี่ยวชาญ) เพราะ 40 คนก็
สั่ง 40 แบบ แค่ไข่กระทะก็มีทั้งแบบ 1 ฟอง หรือ 2 ฟอง สุกมาก หรือ
ไข่มะตูม ข้าวต้มหมูที่ต้องการเฉพาะหมูสับไม่เอากระดูก ต้มเลือดหมูท่ี
ไม่เอาเลือดหมู ! OMG แต่เวลาน�ำอาหารมาเสิร์ฟ ก็ท�ำได้อย่างถูกต้อง
แม่นย�ำตามล�ำดับเลยเธอ ยกตัวอย่างของฉัน พอเห็นต้มเลือดหมู ฉันก็
ขยับตัวจะรับ น้องคนสวยบอก “ยังไม่ใช่ของพี่ค่ะ” ดีนะที่เรียกพี่ไม่ใช่ป้า
... ที่ร้านนี้ ผศ. นิรมล หร่ายเจริญ ร่วมต้อนรับด้วย พออิ่มหน�ำส�ำราญ
แล้วอาจารย์อึ่งพาเข้าชั้นเรียน เอ๊ย พาไปเที่ยวทันที วัดแรกที่ไป วัดทุ่ง
ศรีเมือง ไปกราบสักการะ พระเจ้าใหญ่องค์เงิน พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง
อาจารย์อึ่งบรรยายถึงประวัติมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้ไปเห็นใหม่ก็ยังรู้ตื่นตา
ตื่นใจในสถาปัตยกรรมแห่งนี้ พวกเราผลัดกันขึ้นไปชม เพราะด้วยเป็น
เรือนไม้โบราณ จึงมีความเป็นมา รายละเอียดของสถาปัตยกรรม ของ
พระอุโบสถ พระวิหาร พุทธลักษณะของพระพุทธรูป ท�ำให้ได้รับความรู้
อย่างมากมาย สมกับที่อาจารย์อึ่งเป็นผู้สนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
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ดนตรีไทย จ�ำได้ว่าเคยชมหอไตรกลางน�้ำกับสุฯ มาแล้ว ด้วยเป็นเรือนไม้
เก่าจึงจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ขึ้นไปชมในแต่ละครั้ง ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ จ�ำนวน
เงิน 2,000 บาท จากนั้นอาจารย์อึ่งพาไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศาลากลางประจ�ำจังหวัดเก่า อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สี
เขียว บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น ที่นี้มีภัณฑารักษ์ร่วมบรรยายกับอาจารย์
อึ่งด้วย ภายในแบ่งเป็นห้องๆ เรียงตามล�ำดับยุคสมัยมีศิลปวัตถุที่น่าสนใจ
มากมาย และมีเทวรูปองค์หนึง่ ทีน่ า่ สนใจมาก ชือ่ อรรถนารีศวร เป็นเทวรูป
ทีม่ พี ระศิวะ และพระอุมารวมกันในองค์เดียว ซีกขวาเป็นพระศิวะ ซีกซ้าย
เป็นพระอุมา ซึ่งมีรายละเอียดเด่นชัดมาก และเทวรูปในลักษณะนี้หาชม
ได้ยากมาก ดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ชมจึงควรมาชม ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียค่า
เข้าชมนะคะ ที่นี่ชมรมฯ ได้บริจาคเงินบ�ำรุงพิพิธภัณฑ์ จ�ำนวนเงิน 1,000
บาท ด้วยหลังจากปล่อยให้ สว ถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน อาจารย์อึ่ง
พาไปวัดศรีอุบลรัตนาราม หรือเดิมชื่อวัดศรีเมือง พากันไปสักการะพระ
แก้วบุษราคัม ซึ่งท�ำจากแก้วมณีสีเหลือง ศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัย
อาจารย์อึ่งบรรยายถึงตรงนี้ฉันมองตามไปนึกในใจทองอร่ามขนาดนั้นเป็น
แก้วได้อย่างไร ราวกับจะล่วงรูค้ วามในใจ อาจารย์องึ่ บอกไม่ใช่องค์ใหญ่นะ
นั่นพระประธาน พระแก้วบุษราคัมประดิษฐานอยู่บนบุษบกที่สูงเกือบติด
ผนังเกือบถึงเพดานด้านหลังพระประธาน องค์เล็กนิดเดียวจ้ะเธอ (จะชม
ความงามอย่างละเอียดแนะน�ำให้นำ� กล้องส่องทางไกลติดมาด้วยค่ะ) พระ
แก้วบุษราคัมจะอัญเชิญออกจากวัดไปแห่รอบเมืองเพียงปีละครัง้ เท่านัน้ ใน
เทศกาลสงกรานต์ ส่วนพระประธานท่านชื่อ พระพุทธทิพยเนตร กราบ
สักการะแล้ว ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 2,000บาท เดินต่อไปอีกนิดไปชมพิพธิ ภัณฑ์
ศรีอุบลรัตนาราม บนเรือนไม้ที่เรียกว่า หอแจก ตอนแรกก็งงเพราะไม่รู้
http://seniorclub.swu.ac.th

25

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2562

จัก หอแจกเป็นภาษาอีสานหรือที่เราเรียกศาลาการเปรียญ พระประธาน
ชื่อพระทองทิพย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแกะสลักจากไม้กันเกราทั้งต้น
ชมรมฯร่วมบ�ำรุงพิพิธภัณฑ์ 500 บาท มื้อกลางวันไปรับประทานอาหาร
เวียตนาม ณ ร้าน อินโดจีน สุฯ เคยพามากินเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว บัดนี้
ร้านอินโดจีนใหญ่โตขึน้ มาก ตกแต่งหรูหราขึน้ เมนูหลากหลายมากขึน้ มือ้
นี้ ททท.อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพส่วนหนึง่ ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมด้วย
นะคะ ฉันกินจนขนาดเอวขยายไปเท่ากับรอบสะโพก หลังจากล้างปากด้วย
เปียกข้าวโพดแล้ว เดินทางไปโรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นซ์ ประธานฯ เน้น
ย�้ำเรื่องพื้นต่างระดับของโรงแรม ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของเหล่า
สมาชิกด้วยอายุสูงวัย (แต่ใจแรกรุ่น) ที่ไม่ควรเสี่ยงต่อการลื่นล้มในกรณี
ใดใดทัง้ สิน้ จะเป็นด้วยพวกเราโชคดี หรือทุกคนเชือ่ ฟังในค�ำเตือน จึงไม่มี
ใครได้รับอุบัติเหตุตลอด 2 วัน 2 คืน เลย พวกเรามีเวลาพักประมาณ 1
ชัว่ โมง ก็ถงึ เวลานัดหมาย บรรยากาศของความสนุกสนานเกิดจากการรวม
ตัวถ่ายภาพของพวกเรา โดยเฉพาะการถ่ายภาพนางสิบสองสีดาลุยไฟ ด้วย
ผ้าซิ่นลวดลายหยักๆ สีสันสวยงามสะดุดตา แต่ถ้าสุฯ จะสงสัยว่าเกี่ยวกับ
สีดาลุยไฟได้อย่างไรเพื่อนขอให้สุอ่านจดหมายข่าวของชมรมฯ ฉบับเดือน
กันยายน 2562 (อยากให้อ่านทุกๆ ฉบับเลย) นะจ๊ะ เมื่อถึงวัดสุปัฏนา
รามวรวิหารเพื่อร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปี 2562 เริ่มจากอธิการบดีฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย จึงเริ่มพิธีสงฆ์ มีพระธรรมเทศนา ซึ่งสรุปได้ว่าอานิสงส์ของ
การถวายผ้าพระกฐินเป็นอานิสงส์ของพระภิกษุสงฆ์ หลังจากรับพรจาก
ท่านเจ้าอาวาสแล้ว อธิการบดีฯ มอบทุนการศึกษาและหนังสือให้แก่สถาน
การศึกษาต่างๆ แล้วเป็นอันเสร็จพิธีสมโภช ก่อนร่วมรับประทานอาหาร
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เย็น อาจารย์อึ่งพาไปชมวัดสุปัฏนารามวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวง
มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที4่ ชมพระอุโบสถทีม่ กี ารออกแบบผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทย ฝรัง่ และเขมร แล้วเข้าโบสถไปกราบพระพุทธสัพพัญญูเจ้า ซึง่
หล่อด้วยโลหะขัดเงาพระเกศามาลาบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ เดิมองค์พระ
เป็นสีนาก เมื่ออากาศหนาวเย็นองค์พระเปลี่ยนเป็นสีทองสุกปลั่ง อาจารย์
อึ่งยังได้ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสพาพวกเราไปชมหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ภายในมีทั้งพระพุทธรูปโบราณ ธรรมจักรหินทราย เทวรูปหินทราย และ
โบราณวัตถุที่ล�้ำค่ามากมาย ที่ประทับใจมากคือมีโอกาสได้ชมตาลปัตร
ไอยราพต ที่ระลึกงานบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่5 ซึ่งมีอายุกว่า 100
ปี ส่วนโบราณวัตถุอื่นก็หาใช่จะไม่น่าสนใจ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งทรงคุณค่า
ต่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทัง้ สิน้ เสียดายการจัดแสดงยังไม่แล้วเสร็จ จึงยัง
ไม่เปิดให้เข้าชม อาจารย์อึ่งซึ่งมีส่วนในการเก็บรวบรวมคัดแยกเป็นหมวด
หมู่จึงอยากให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าชม นับว่าพวกเราโชคดีมากๆ กลับ
ลงมารับประทานอาหาร อาจารย์อึ่งและประธานฯ ไม่เป็นอันรับประทาน
เพราะมีสมาชิกท�ำกระเป๋าเป้หาย ตามประสา สว. ร่วมสมัย ซึ่งก็ได้คืน
มาอย่างเรียบร้อย
26 ตุลาคม 2562 เช้านี้หลังอาหารเช้า เดินทางไปวัดสุปัฏนา
รามวรวิหาร เพื่อร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อขบวนแห่เริ่ม
ขึ้นบรรยากาศก็คึกคัก สมเกียรติ จากนั้นอธิการบดีอัญเชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทานขึน้ พระอุโบสถท�ำพิธถี วายผ้าพระกฐิน ปีนมี้ หาวิทยาลัยถวาย
เงินเป็นยอดบุญกฐิน 2,705,432 บาท โดยในส่วนของชมรมฯที่มีสมาชิก
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับท�ำบุญ 44,800 บาท (ชมรมฯ 5,000 บาท)
และร่วมออกโรงทาน จ�ำนวน 5,000 บาท หลังจากรับประทานอาหาร
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กลางวัน แล้วเดินทางกลับโรงแรม เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พร้อมกับ
การเดินทางท่องเทีย่ ว แต่เนือ่ งจากกฎเหล็กของสายการบินทีใ่ ห้นำ�้ หนักไม่
เกิน 7 กิโลกรัม เราจึงจัดชุดมาแบบพอดีเป๊ะ โดยเฉพาะฉัน ที่ต้องสวม
กางเกงซ�้ำกันถึง 3 วัน ดีว่าท่านอาจารย์ที่ร่วมรถตู้ท่านเมตตายอมให้ร่วม
เดินทางไปด้วยจนถึงวันกลับ อาจารย์อึ่งพาไปวัดพระธาตุหนองบัวเล่าให้
ฟังถึงพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยจ�ำลอง
มาจากเจดีย์พุทธคยา อินเดีย มีก�ำแพงรายรอบ แต่ละด้านมีเจดีย์ขนาด
เล็ก ด้านหน้ามีรูปปั้นพญานาคฉัพยาปุตตะ ซึ่งผู้ที่เกิดปีมะเส็งและผู้มีจิต
ศรัทธาจะมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล ชมรมฯร่วมท�ำบุญ 1,000 บาท
ต่อจากนั้นอาจารย์อึ่งน�ำคณะฯ ไปบ้านนาอุดม ต.ขาบใหญ่ อ.เมือง
เพือ่ มอบโคกระบือให้เกษตรกรน�ำไปเลีย้ งดู ครัง้ นีไ้ ถ่กระบือแล้วตัง้ ชือ่ จ�ำปา
ด้วยจ�ำนวนเงิน 32,100 บาท ไถ่โค 2 ตัว ตั้งชื่อว่า อิ่มบุญ และบุญรอด
จ�ำนวนเงิน 39,000 บาท เนื่องจากมีผู้บริจาคเพิ่มเติม จึงน�ำเงินส่วนที่
เหลือมอบให้อาจารย์อึ่งไว้เพื่อสมทบการไถ่โคกระบือตัวที่ 47 อีก 5,000
บาท จากนั้นพวกเราได้อุดหนุนสินค้าของเกษตรกรบ้านนาอุดมกันอย่าง
สนุกสนาน จนของที่น�ำมาจ�ำหน่ายหมดเกลี้ยง พวกเราจึงยอมกลับ เรื่อง
กระจายรายได้ชว่ ยชาติสมาชิกชมรมฯ สูไ้ ม่มถี อยค่ะ เดินทางต่อไปวัดมหา
วรรณ เดิมชือ่ วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิห์ รือเรียกว่าวัดป่าใหญ่ เพือ่ กราบ
สักการะพระเจ้าใหญ่อินแปง มีเรื่องเล่าต�ำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์
นี้ว่ามีชายวัยกลางคนเป็นผู้ปั้นท�ำงานโดยไม่พูดจากับใครเย็นลงก็กลับไป
อย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนจึงเชื่อกันว่าเป็นพระอินทร์
ลงมาสร้างบารมีพระพุทธรูปองค์นี้จึงเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 1,000 บาท เดินทางต่อไปที่วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ
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จังหวัดอุบลราชธานี วัดหลวงเรียกตามชื่อพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า ตาหลวงเฒ่ากราบสักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง และ
พระแก้วไพฑูรย์ และหลวงพ่อปากด�ำ ชมรมฯร่วมท�ำบุญ 1,000 บาท พวก
เราเดินลงไปชมวิวทีท่ า่ น�ำ้ ของวัด ชมแม่นำ�้ มูล จากค�ำบอกเล่าของอาจารย์
อึง่ จึงได้ทราบว่าเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมาระดับน�ำ้ แม่นำ�้ มูลสูงกว่าตลิง่ หรือบริเวณ
ท่าน�ำ้ มากกว่า 3-4 เมตร แสงยามเย็นท�ำให้ตนื่ ตาตืน่ ใจ ช่างภาพทัง้ หลาย
ถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน จนต้องเร่งให้ไปรับประทานอาหารเย็น ณ
ร้านตี๋อ�ำนวยโชค มื้อนี้ ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ กรุณาเป็นเจ้าภาพ
ให้พวกเรา อาหารอร่อยมากค่ะ ได้ทานเผื่ออาจารย์วัลลีพันธุ์ไปหลายชาม
กราบขอบพระคุณค่ะ อาจารย์องึ่ เห็นพวกเราอิม่ มากเลยจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้พวกเราโดยน�ำเราไปปล่อยไว้ทหี่ วั ถนนศรีณรงค์ เพือ่ เดินตลาดนัดคนเดิน
ให้พวกเราเดินไปจนสุดถนนแล้วจึงให้รถมารับ พวกเราได้ซื้อของมาคนละ
เล็กละน้อย ถูกอกถูกใจกันไป
27 ตุลาคม 2562 โปรแกรมวันนี้น่าสนุก ตื่นเต้นและท้าทาย
สว. เป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายที่สามพันโบก เราเดินทางไปที่อ�ำเภอโพธิ์ไทร
เพื่อเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถสองแถว อย่านึกนะว่า สว. อย่างพวกเราจะ
หวาดหวั่น เพราะพวกเราได้ผ่านหลักสูตร รถ 6 ล้อที่อินแขวง รถกระบะ
ที่สตูล รถม้าที่โยเดีย เรือยางที่กาญจนบุรี เรือพายที่เขื่อนขุนด่านฯ หรือ
จะขี่อูฐ ขี่ม้า ก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้น รถสองแถวพาเราไปลงเรือหางยาว (ซึ่ง
เป็นระเบียบอย่างยิ่งและเอื้ออาทรกันอย่างสุดๆ) เพื่อล่องแม่น�้ำโขงไปสาม
พันโบก สองข้างทางรื่นรมย์ ฝั่งซ้ายคือประเทศลาว ฝั่งขวาประเทศไทย
เรามีมัคคุเทศก์ประจ�ำเรือเพื่อชี้ชวนดูโขดหินรูปร่างแปลกๆ ชี้ให้ดูหาด
ทรายที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายท�ำละครเรื่องฟ้าจรดทราย เมื่อถึงโขดหินใหญ่
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มัคคุเทศก์น�ำขึ้นไปปีนป่ายเพื่อดูหินสีที่เกิดจากธรรมชาติ แสงแดดจ้าร้อน
มากๆ จากโขดหินสี มัคคุเทศก์พาปีนสูงขึน้ ไปอีกอาจารย์บางท่านสมัครใจ
นัง่ รอหลบร้อนในเรือ บางท่านปีนต่อไปเพือ่ ไปดูแอ่งน�ำ้ ตามธรรมชาติ แอ่ง
เล็กแอ่งน้อย รูปร่างต่างๆ ตามแต่จินตนาการ ซึ่งมีมากมายเป็นพันๆ จึง
เรียกกันว่าสามพันโบก ร้อนจนตัวเกรียมแล้วจึงกลับลงมาที่ท่ารถเพื่อรับ
ประทานอาหารกลางวัน อาจารย์องึ่ ผูอ้ ทุ ศิ ตนจนเสียงแหบแห้งยังคงปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างไม่ยน่ ระย่อ วันนีเ้ ป็นอาหารกล่องและมีผลไม้ดว้ ยหายเหนือ่ ยไป
เยอะเลย เดินทางต่อไปเพื่อดูแม่น�้ำสองสีที่อ�ำเภอโขงเจียม ที่ซึ่งแม่น�้ำโขง
และแม่น�้ำมูลไหลมาสบกัน ที่เรียกกันว่า โขงสีปูน มูลสีคราม น่าเสียดาย
ทีเ่ รามาถึงบ่ายมากแล้วประกอบกับแม่นำ�้ ทัง้ สองลดระดับลงไปมาก (มีขา่ ว
ว่าลดลงไปแบบผิดสังเกต) จนเห็นเกาะแก่งต่างๆ กลางแม่น�้ำ ใจหายด้วย
ความเป็นห่วงว่าพีน่ อ้ งชาวอีสานซึง่ ต้องอาศัยแหล่งน�ำ้ จากแม่นำ�้ ทัง้ 2 สาย
อาจจะมีนำ�้ ไม่เพียงพอแก่การท�ำการเกษตรในปีหน้านี้ แทบไม่นา่ เชือ่ ว่าเมือ่
เดือนที่แล้วอุบลฯ ยังเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัย คนหรือธรรมชาตินะที่
ท�ำให้เป็นเช่นนี้ เห็นหัวหน้าประจ�ำรถยืนคอยอยู่ที่รถแล้วเราเร่งฝีเท้าไปที่
รถโดยเร็ว กลัวหัวหน้าเป็นห่วงค่ะ เรามาถึงโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียม
ริเวอร์ไซส์เมื่อเย็นมากแล้ว อาจารย์อึ่งบอกว่าหลังรับประทานอาหารเย็น
จะพาไปวัด อ้าว นึกว่าจะกลับมานอนนะเนีย่ แต่เอาเถอะลองบอกว่าให้ไป
ดูคงต้องมีอะไรดีๆ บ้างแหละ เราไปชมวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัด
ภูพร้าว หรือวัดเรืองแสง ตัง้ อยูบ่ นเนินเขา ต. ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร อุโบสถได้
ต้นแบบมาจากวัดเชียงแสน ประเทศลาว ไม่มผี นัง มีเสาสีปดิ ทองลวดลาย
ดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัว 4 เหล่า ด้านหลังโบสถ์เป็นจิตรกรรม
เรืองแสงสีเขียวเป็นต้นกัลปพฤกษ์ว่ากันว่าคุณคุณากร ปริญญาปุณโณ
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ผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรือ่ งอวตาร เรามาถึงค�่ำมาก
แล้วต้นไม้เรืองแสงโดดเด่นสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง เราเสียดายที่
ใช้มือถือถ่ายภาพมาแล้วไม่ชัด เห็นว่าต้องเป็นกล้องถ่ายรูปจะสวยกว่า มี
ผู้เคยมาแล้วบอกว่าถ้ามาตอนใกล้ๆพลบค�่ำ (หกโมงเย็น) จะได้เห็นแม่น�้ำ
มูลจากเนินเขาบนวัดและให้รอจนค�ำ่ ต้นไม้เรืองแสงจะค่อยๆ เด่นชัดขึน้ จะ
งดงามมาก ดังนั้นคงต้องมากันอีกที แต่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะเธอ จากนั้น
เดินทางกลับที่พัก
28 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการเยือนถิ่นนักปราชญ์ หลัง
อาหารเช้าไปวัดถ�้ำคูหาสวรรค์วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลฯ อยู่ริม
แม่น�้ำโขง ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ประกอบ
พิธีทางศาสนา เมื่อหลวงปู่ค�ำหนิง จุลมณี เจ้าอาวาสมรณภาพบรรดา
ลูกศิษย์รวบรวมปัจจัยท�ำโลงแก้วประดับเพชรเทียมเป็นที่เก็บรักษาร่าง
ของท่านไว้จนถึงปัจจุบัน ด้านหน้ามีฆ้องใหญ่มากจึงร่วมกันถ่ายภาพ
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 1,000 บาท จากนัน้ เดินทางไปศูนย์พฒ
ั นาสตรี อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็นผ้า น�ำมาท�ำเป็นเสือ้ กระเป๋า
หมวก ผ้าซิน่ ฯลฯ กันอย่างสนุกสนาน หลังจากโดนเรียกแล้วเรียกอีกให้ขนึ้
รถจนรายสุดท้ายขึ้นรถ เดินทางไปยังโรงแรมลายทอง รับประทานอาหาร
กลางวัน ต่อด้วยกิจกรรมอวยพระวันเกิดให้แก่สมาชิกทีเ่ กิดเดือนตุลาคม 3
ท่าน คือ รศ. มาลี บานชื่น คุณประวิทย์ วรุตบางกูร และคุณนันทิวัฒน์
อินทศร ร้องเพลงอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญวันเกิด ได้รับฟังเสียง
เพลงจากอาจารย์พวงผกา คงอุทยั กุล และคุณนงคราญ หงส์ทอง เสียดาย
เวลาน้อยเพราะต้องไปวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ เพือ่ ชมธรรมมาสน์สงิ ห์เทิน
บุษบก (ภาพปกเดือน พ.ย.) ซึ่งเป็นศิลปวัตถุโบราณที่ล�้ำค่ามากด้วยบัดนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย งดงามด้วยศิลปะแบบผสมผสาน ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 1,000 บาท เดินทางต่อไปยังวัดสวนตาล เพื่อสักการะพระธาตุ
สวนตาล ซึ่งสร้างตามแบบพระธาตุพนม ชมเรือขุดโบราณ และไปชมผ้า
พืน้ เมืองลายปลาอีด ไปชมขัวน้อยสะพานทางเดินข้ามทุง่ นา ณ บ้านชีทวน
เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านกวยจับ๊ 899 เป็นร้านทีม่ ชี อื่ เสียง
เมนูหลากหลาย อิ่มกันโดยทั่วหน้า ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะทีมงาน
ของอาจารย์อึ่ง แล้วจึงไปสนามบินอุบลราชธานีเพื่อเดินทางกลับ กทม.
การเดินทางในทริปนี้มีเรื่องที่ประทับใจเกิดขึ้นมากมาย ประทับใจ
ผศ. วราวุธ ผลานันต์ ผศ. ประคอง คงทน ผศ. นิรมล หร่ายเจริญ ทีม
งานน้องๆ ประจ�ำรถ พนักงานขับรถฯ ที่เอาใจใส่ ดูแลอย่างเต็มใจ ไม่ว่า
สว จะขออะไร ยืดเยือ้ ขนาดไหนก็จะเห็นความมุง่ มัน่ ตัง้ ประคับประคองให้
พวกเราได้รับความสุข ความสะดวกสบายให้มากที่สุด ขอบคุณนะคะ
ประทับใจพวกเรากันเองทีต่ า่ งมีความเอือ้ อาทร ห่วงใยซึง่ กันและกัน
ทริปนี้จึงสร้างความสุขที่ไม่อาจลบเลือน จริงๆ นะจ๊ะสุฯ ไปท�ำบุญด้วยกัน
ปีหน้าอุดรธานี!!!
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