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เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่

							สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
					ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
					โปรดประทานพรโดยปราณี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืน
ชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
http://seniorclub.swu.ac.th
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พรปีใหม่กรมพระขนิษฐา

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2563

พรปีใหม่ ชมรมฯ
1 มกราคม 2563

สวัสดีปีใหม่พร้อม
คนแก่เพิ่มอีกปี
ใจยังหนุ่มสาวศักดิ์ศรี
อยู่อย่างทันสมัยสร้าง

ยินดี
หนึ่งบ้าง
แข็งแกร่ง  มั่นเอย
อย่างผู้คงแก่เรียน

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอมอบความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
แด่ เพื่อนสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ
ดุจญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน
ขอให้มีความสุขความเจริญสมปรารถนาทุงประการเทอญ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th

3

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2563

16 มกราคม 2563
วันครู : จัดครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2500

ปิโย  จ ครุ  ภาวนิโย
คมฺภีรญฺจ  กถํ  กตฺตา

วตฺตา  จ  วจนกฺขโม
โนจฎฐาเน  นิโยชเย

กัลยาณธรรม 7 ประการ ส�ำหรับครูผู้เป็นกัลยาณมิตร คือ
1. น่ารัก
2. น่าเคารพ
3. อบรมตน
4. พูดให้ได้ผล
5. ทนต่อถ้อยค�ำ
6. แถลงเรื่องลึกล�้ำได้
7. ไม่แนะน�ำในทางผิด
กราบคุณครูท่านให้
น่ารักเคารพพา
อบรมศิษย์จริยา
เป็นแบบอย่างศิษย์ได้
4

วิชา
กราบไหว้
มารยาท  ดีงาม
อย่างผู้  คงแก่เรียน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความรู้ยากลึกซึ้ง
ครูย่อมแถลงไข
ได้ผลกระจ่างใจ
เรียนสนุกไม่แห้งแล้ง
คุณครูท่านรอบรู้
รู้จักค้นคว้าหา
รู้จริงทุกอย่างพา
ครูรอบรู้แจ้งได้
ครูดุจนักปราชญ์ชี้
ทางถูกไม่อ�ำพราง
คุ้นเคยสิ่งดีวาง
ครูปฏิบัติไม่ร้างแล้ง
ครูต้องรอบรู้ดุจ
หมั่นศึกษาองอาจ
ประพฤติมั่นศีลศาสตร์
เป็นแบบอย่างทั่วหน้า

เพียงใด  ก็ตาม
แจ่มแจ้ง
เห็นอย่าง  จริงนา
แต่งแต้มอารมณ์ขัน
วิชา
บอกให้
ว่าถูก  ผิดเอย
เหตุด้วยงานวิจัย
ส่องทาง
แจ่มแจ้ง
จิตมุ่ง  ดีนา
ท�ำให้เห็นจริง
นักปราชญ์
เก่งกล้า
ที่พึ่ง  ชนเอย
ศิษย์น้อมบูชา

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอน้อมคารวะแด่ ปูชนียาจารย์ ด้วยส�ำนึกในประคุณ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มศว ท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จ�ำนวน 71 รูป จากวัดธรรมมงคล เนือ่ งใน
โอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณหน้าตึก 9
มศว จับมือประชาคมบนถนนอโศกมนตรี จัดงานวิ่ง 70 ปี มศว
อโศกร่วมใจ วันอาทิตย์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2563 จัดให้มี 2 ระยะ ทัง้ 5 กม.
และ 10 กม. ใช้เส้นทางผ่านถนนอโศกมนตรี ถนนสุขมุ วิท ซอยเอกมัย ถนน
เพชรบุรี โดยเริ่มต้นปล่อยตัวจาก มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน พนักงาน ผู้ประกอบการ บริษัท ภาคเอกชน บนถนนอโศก
มนตรี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดสมัครแล้ววันนี้ ที่ www.paiwingkan.com
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ชมรมฯ เชิญ อ.ดร.พรธาดา
สุวัธนวนิช พูดคุยเรื่อง อ่านนิยายได้อะไร ได้ประโยชน์และสาระเป็นอัน
มาก และได้ทราบการอ่านของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ราไม่เคยทราบว่าก่อน การได้มา
ซึ่งรางวัลชนะเลิศของแฟนพันธุ์แท้เมื่อหลายปีก่อน ชมรมฯ ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
ตามทีช่ มรมฯ จัดกิจกรรม Rummage Sale เพือ่ หารายได้ สมทบ
ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
และ สรุปการ Rummage Sale ในปี 2562 ได้เงินทั้งสิ้น 95,990 บาท
นั้น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ชมรมฯ ได้ขายของบริจาคที่ยังเหลืออยู่
ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. หลังตึก 3 ขายได้เป็นเงิน 10,557 บาท
รวมขายได้ทั้งหมด 106,547 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
บาทถ้วน) ชมรมฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ในกิจกรรมนี้
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น ณ
ห้องประชุมสภา 1 ชมรมฯ น�ำโดย รศ.วิจิตร วรุตบางกูร เป็นเจ้าภาพ
โครงการถุงผ้าเพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์
มอบให้ผู้มารับการรักษาที่ไม่ได้เตรียมถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ในการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้อง
แปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ งานมุทิตาจิตเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น สนุกสนาน ขอขอบคุณ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ ที่ช่วยเก็บ
บรรยากาศของงานมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ หน้า 21
ชมรมฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเกิดชมรมฯ ในวันที่ 29
มกราคม 2563 โดยบริจาคเงินและไปร่วมเลี้ยงเด็กก�ำพร้าและเด็ก
ยากจน จ�ำนวน 1,500 คน และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จ�ำนวน 10
รูป ณ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ติดต่อโอนเงินได้ที่ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ
ธ.กรุงไทย เลขที่ 015-1-51428-3 ธ.กสิกรไทย เลขที่ 741-2-50102-5
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้า
ชมรมฯ ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หาก
ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และ หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดง ความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชีชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. อ. ดร. วิชชุกร  ทองหล่อ

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. สุชา  ณ พัทลุง
2. อ. พัธนี  โชติกเสถียร
3. คุณพิศมัย  พนาเวศร์
4. รศ. วรรณี  โสมประยูร
5. ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
6. ผศ. น้อม  งามนิสัย
7. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
8. อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
9. รศ. ดร. อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม
10. ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
11. อ. ภัทณีญา  ไชยสุข
12. รศ. สายทิทย์  นุกูลกิจ
13. ผศ. วาสนา  เกตุภาค

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม
				อวยพร คราวันเกิด			
			ขอท่านสุข ทุกพลบกาล		
				ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว		
			 มีธรรม ประจ�ำใจ			
				อวยพร ให้ท่านมี			
			 สิ่งดี ที่สร้างสรรค์			
				ด้วยรัก และศรัทธา			
			 ขอมี พลังจิต				
										

1. รศ. ศศิธร  วรรณพงษ์
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. ผศ. วรรณี  พุทธาวุฒิไกร
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
23. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
25. อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
27. ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
29. อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์

10

พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
จิตสราญ งานก้าวไกล
อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
จิตฤทัย ใสสุขสันต์
สุขภาพดี ทุกวี่วัน
บังเกิดพลัน ทันใจจิต
กล่าววาจา ฐานะมิตร
รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. อ. จรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. อ. ลักขณา  สอนดี
24. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
26. อ. ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
28. รศ. จริยา  สินเดิมสุข
30. อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
คุณถนอมศรี  โมฬี
รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
คุณวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
คุณสุปาณี  ผิวข�ำ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
อ. วดี  ชาติอุทิศ
คุณวิไล  หัสดินวิชัย
ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
อ. สมบุญ  ปิยะสันธ์ชาติ

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
รศ. สุชา  ณ พัทลุง
อ. สุวัฒน์  บัววราภรณ์
อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
คุณบุญเรือง  แตงไทย
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
คุณสุภา  อัศววัลลภ
อ. พญ. สุรีพร  ภัทรสุวรรณ

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

http://seniorclub.swu.ac.th
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100 ค�ำสอน สมเด็จพระสังฆราช
ชีวิต
ชีวิตคนเรา เติบโตขึ้นมาด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาจาก
ผู้อื่นมาแต่เบื้องต้น คือ เมตตา กรุณา จากบิดา มารดา ครูบาอาจารย์
ญาติสนิท มิตรสหาย ถ้าไม่ได้รบั ความเมตตา ก็อาจสิน้ ชีวติ ไปแล้ว เพราะ
ถูกทิ้ง
เมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณา ก็ควรมีความเมตตากรุณา
ต่อชีวิตอื่นต่อไป
วิธีปลูกความเมตตากรุณา คือ ต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข
ตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์ โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อน แล้ว
คิดไปถึงคนใกล้ชิด คนที่เรารัก จะท�ำให้เกิดความเมตตาได้ง่ายแล้วค่อยๆ
คิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยล�ำดับ

12
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บอกเล่าเก้าสิบ : ยา 5 เม็ด

1

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นวันดีๆ ถึงเวลาที่คุณต้องกระตุ้นตัวเองด้วยการ
กินยา (MEDS) ยา 5 เม็ด คือ
1. Meditation นั่งสมาธิ ขนาดฝรั่งยังนั่งสมาธิ เราคนไทยเมืองพุทธ
แท้ๆ เราน่าจะเริม่ ปฏิบตั กิ นั นัง่ สมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที ตอนตืน่ เช้า
หรือก่อนนอนก็ได้ อันนี้ยาเม็ดแรก
2. Exercise ออกก�ำลังกายให้เหนือ่ ย แต่ไม่เหนือ่ ยมากเกินไป อัตรา
การเต้นของหัวใจอยู่ใน fat burn zone อย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์
นี่คือยาเม็ดที่สองของวัน
3. Diet อาหารก็ส�ำคัญ ลดการกินของมัน แป้ง น�้ำตาลลง กินผัก
ผลไม้ให้มากขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้นแน่นอน ยาเม็ดที่สามของวันนี้
4. Sleep การนอน ให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนขึ้นไป ถ้าหลับไม่พอ
ไปหลับซ่อมช่วงกลางวันซัก 15-20 นาที ก็มีประโยชน์ อย่าเครียดมาก
เวลานอนแก้อะไรไม่ได้แล้ว นอนๆ ไปเถอะ คิดไปก็เท่านั้น
5. Social คบเพือ่ นดี สังคมดี เราก็จะมีความสุข เลือกคบคนดีๆ หาก
หลีกเลี่ยงคนไม่ดีไม่ได้ ก็ท�ำใจ "เมตตา" กันไป เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่
เจ็บ ตาย เช่นเดียวกันกับเรา ต้องล�ำบากล�ำบนหาเงินหาทอง ต้องรักษา
ญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย และสุดท้ายตัวเองก็เจ็บป่วยและตายจากไป เช่น
เดียวกันกับเรา เหมือนกันทุกคน อภัย และ เมตตากัน เราจะสบายใจเอง
สรุป ยา 5 เม็ด ที่เล่ามา อย่าลืมกินทุกวัน
1 ที่มา thaipost.net/main/detail/47617
http://seniorclub.swu.ac.th
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อวยพรทั้ง 77 จังหวัด
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
14

2

อยู่กรุงเทพฯ ไม่เจ็บไม่จน
อยู่อุบลฯ มงคลมั่งมี
อยู่ราชบุรี ไม่มีเพื่อนงก
อยู่นครนายก ปีชงแคล้วคลาด
อยู่เมืองตราด ญาติมิตรเกื้อกูน
อยู่สตูล ใจบุญสุนทาน
อยู่เมืองกาญจน์ฯ การงานส�ำเร็จ
อยู่ภูเก็ต เภทภัยพ่ายแพ้
อยู่เมืองแพร่ บุญแต่ปางก่อน
อยู่สมุทรสาคร เงินทองไหลมา
อยู่ยะลา หน้าตาหล่อเหลา
อยู่พะเยา พระเจ้าอวยพร
อยู่แม่ฮ่องสอน ขอให้คลาดแคล้ว
อยู่สระแก้ว เพริศแพร้วแพรวพรรณ
อยู่นครสวรรค์ ปัญญาเลิศล�้ำ
อยู่บุรีรัมย์ สมดั่งใจจินต์
อยู่สุรินทร์ ทรัพย์สินเพิ่มพูน
อยู่เพชรบูรณ์ อย่าทุกข์อย่างเคย
อยู่เมืองเลย เดินทางปลอดภัย
อยู่สุโขทัย อย่าได้ตรอมตรม
อยู่นครปฐม ผู้คนรักใคร่

2 ที่มา webboard.campus-star.com/topic/579106
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

อยู่เชียงใหม่ โรคภัยตีจาก
อยู่เมืองตาก อย่ามีอาวรณ์
อยู่ชุมพร ลูกน้องเกรงขาม
อยู่สมุทรสงคราม สูงยาวเข่าดี
อยู่สระบุรี คนดีผีคุ้ม
อยู่ชัยภูมิ สูงศักดิ์ยศฐา
อยู่อยุธยา เมตตาปรานี
อยู่นนทบุรี ไม่มีที่สอง
อยู่ระนอง ครอบครัวเปรมปรีดิ์
อยู่อุดรธานี ไม่มีกิเลส
อยู่ศรีษะเกษ เกษมสุขศรี
อยู่กระบี่ พอมีพอกิน
อยู่กาฬสินธุ์ หมดสิ้นภัยพาล
อยู่สมุทรปราการ ไร้ความราคี
อยู่ลพบุรี มีแต่อ�ำนาจ
อยู่โคราช งามดั่งเทพี
อยู่สุพรรณบุรี ชีวิตเพลิดเพลิน
อยู่อ�ำนาจเจริญ การเรียนส�ำเร็จ
อยู่ก�ำแพงเพชร หมดเคราะห์ทุกข์เศร้า
อยู่ฉะเชิงเทรา ความเหงาเบาบาง
อยู่ล�ำปาง ห่างไกลระทม
อยู่นครพนม อุดมสมบูรณ์
อยู่ล�ำพูน คู่แข่งถอยหนี

http://seniorclub.swu.ac.th
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
16

อยู่เพชรบุรี ดีทั้งชีวิต
อยู่พิจิตร สุขนิรันดร
อยู่สกลนคร ผู้คนค�้ำชู
อยู่หนองบัวล�ำภู พ่อแม่สุขศานติ์
อยู่บึงกาฬ เจริญก้าวหน้า
อยู่สงขลา อายุยืนนาน
อยู่เมืองน่าน สนุกสุขแสน
อยู่ขอนแก่น มีแต่เงินทอง
อยู่ระยอง หล่อรวยเลิศฤทธิ์
อยู่อุตรดิตถ์ อยู่ถึงร้อยปี
อยู่จันทบุรี ไม่อ้วนไม่อวบ
อยู่ประจวบฯ ร�่ำรวยพลอยเพชร
อยู่ร้อยเอ็ด ไม่ถูกย�่ำยี
อยู่สุราษฎร์ธานี สวยสดงดงาม
อยู่สารคามฯ เจ้านายเมตตา
อยู่พังงา คนรักข้างกาย
อยู่หนองคาย มีแต่ราศี
อยู่ปัตตานี ประสบสมหวัง
อยู่เมืองตรัง มั่งคงความดี
อยู่อุทัยธานี ถูกหวยรวยโชค
อยู่พิษณุโลก โศกดับลับหาย
อยู่เชียงราย ได้เป็นเศรษฐี
อยู่ชลบุรี สุขประภัสสร
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

อยู่นครฯ สุขภาพดี
อยู่ปราจีนบุรี ศัตรูพินาศ
อยู่นราธิวาส ความรักเบ่งบาน
อยู่มุกดาหาร ผู้ใหญ่อารี
อยู่ปทุมธานี ไร้ผู้ราญรอน
อยู่ยโสธร สุขทุกราตรี
อยู่สิงห์บุรี ครบเครื่องเปรื่องปราด
อยู่ชัยนาท ดั่งใจหมายปอง
อยู่อ่างทอง สวยใสไร้พุง
อยู่พัทลุง สวัสดีปีใหม่ ไชโย ไชโย

http://seniorclub.swu.ac.th

17

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2563

ปาฏิหาริย์แห่งการให้

3

โดย..หลวงปู่ชา

1. ให้ "เวลา" แก่คนที่คุณรัก
2. ให้ "ความรัก" แก่คนในครอบครัว
3. ให้ "ความกตัญญู" แก่บุพการี
4. ให้ "ความรับผิดชอบ" แก่การท�ำงาน
5. ให้ "อภัย" แก่คนที่หลงผิด
6. ให้ "ความรู้" แก่ผู้ที่ยังเขลา
7. ให้ "ทาน" แก่คนที่ยังขัดสน
8. ให้ "อนาคตที่ดี" แก่คนรุ่นหลัง
9. ให้ "มิตรภาพ" แก่คนทั้งโลก
10. ให้ "ความทุ่มเท" แก่งานที่ท�ำ
11. ให้ "ความจริงใจ" แก่สัมพันธภาพ
12. ให้ "ความซื่อสัตย์" แก่การท�ำงาน
13. ให้ "ความเสียสละ" แก่ประเทศชาติ
14. ให้ "ความยินดี" แก่ผู้ประสบความส�ำเร็จ
15. ให้ "ความปล่อยวาง" แก่สิ่งสุดวิสัย
16. ให้ "ความเป็นธรรม" แก่ผู้ถูกรังแก
17. ให้ "มรรคา" แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
18. ให้ "ที่พึ่งทางใจ" แก่ผู้สับสน  
19. ให้ "อิสรภาพ" แก่ผู้ถูกกิเลสครอบง�ำ
20. ให้ "โอกาส"แก่ตนเองได้ลิ้มรสพระธรรม
18
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กฐินวัดสามัคคีธัมโมทัยสร้างบุญสร้างคน
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล

4

ในวันที่ 2-3 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ชมรมฯ จัดงานบุญเชิญชวนสมาชิก
ไปทอดกฐิน ณ วัดมงคลสามัคคีธมั โมทัย (วัดเขาสาป) หาดแม่ร�ำพึง ต. เพ
อ. เมือง จ. ระยอง ออกเดินทางจาก มศว ในเช้าวันเสาร์ โดยรถตู้ทีม
เสริมสุดหล่อ จ�ำนวน 2 คัน ในช่วงบ่ายได้แวะชมทุ่งโปรงทอง (Golden
meadow) แหล่งท่องเที่ยวอันซีนริมปากน�้ำประแส อ.แกลง ตั้งอยู่ใกล้กับ
เทศบาลต�ำบลปากนำ�้ ประแส ทีน่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติปา่ ชายเลน
(ป่าโกงกาง) ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์และบรรยากาศร่มรืน่ มาก พวกเรานัง่ รถ
พ่วงเข้าไปริมทะเล แล้วเดินลัดเลาะตามทางเดินไม้ยาวประมาณ 2 กม. ไป
จนสุดทางซึง่ มีตน้ โปรงแดงปลูกไว้จ�ำนวนมาก มองไปไกลสุดสายตามีแต่ใบ
สีเขียวอมเหลืองสวยงามมาก แต่นกึ แปลกใจทีต่ น้ โปรงแดงนีไ้ ม่เห็นมีสแี ดง
สมชื่อ โปรงแดงมีชื่อวิทยาศาสตร์ Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.
อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae มีชื่อพ้องว่า โปรง หรือโปรงใหญ่ เมื่อไปถึง
เป็นช่วงเย็นพอดีใกล้พระอาทิตย์ตกดิน แสงเงายิง่ สะท้อนใบต้นโปรงเป็นสี
ออกเหลืองทอง สมกับชือ่ ทุง่ โปรงทอง ช่วงเดินกลับเห็นเรือหางยาวจอดอยู่
หลายล�ำ สอบถามชาวบ้านบอกว่าสามารถพานักท่องเทีย่ วนัง่ เรือชมป่าชาย
เลนบริเวณโดยรอบได้ คิดในใจว่าต้องหาโอกาสมาที่นี่อีกสักครั้งเพื่อจะนั่ง
เรือชมธรรมชาติป่าชายเลน จากนั้นขากลับนั่งรถยาวๆ กลับตัวเมือง แวะ
รับประทานข้าวต้มมื้อเย็น แล้วเข้าพักที่โรงแรม Hop Inn ระยอง ทุกคน
หลับสบายเพราะได้เดินออกก�ำลังกายในช่วงบ่าย
เช้าวันอาทิตย์ รับประทานอาหารเช้าแล้วมุ่งหน้าไปวัดเขาสาปเพื่อ
4 อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ มธ.
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เข้าร่วมพิธที อดกฐิน โดยชมรมฯ ได้ออกโรงทานเป็นขนมชัน้ สีแดงแสนอร่อย
อีกด้วย เมือ่ ไปถึงประธานชมรมฯ น�ำสมาชิกทุกท่านเข้ากราบพระอาจารย์
เจ้าอาวาส คือพระอาจารย์วทิ ยา จิตตฺ ธมฺโม ซึง่ ท่านเมตตาทักทายสนทนา
และถ่ายภาพหมูก่ บั พวกเรา ส�ำหรับท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ จ�ำได้วา่ ไปร่วมงาน
บุญที่วัดนี้ติดต่อกันมาหลายปี แต่พระอาจารย์ท่านมีหน้าตาผ่องใสเหมือน
เดิมมากไม่เปลี่ยนเลย คงเป็นเพราะบุญและจิตใจที่ผ่องแผ้วของท่าน การ
ท�ำบุญที่วัดเขาสาปนี้มีประโยชน์หลายต่อ คือ ทั้งเป็นการสร้างบุญและ
เป็นการสร้างคน มีความประทับใจกับปณิธานของวัดนี้ที่ว่า "เราตั้งใจท�ำ
โรงเรียนให้มีคุณภาพเพื่อเด็กยากจน" เพราะโรงเรียนมงคลวิทยาของวัดนี้
เปิดโอกาสให้เด็กชายที่มีฐานะยากจนมาบวชเรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1
-ม. 6 เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นักเรียนจะกู้ กยศ เพื่อเรียนต่อด้วย
ตนเอง เป็นความน่าชื่นใจมากที่เห็นบรรดาศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวัด
นีม้ าร่วมช่วยงานและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาวัดและโรงเรียนของพวก
เขาต่อไปในอนาคต พอใกล้จบพิธีสงฆ์พวกเราช่วยกันเดินแจกขนมชั้นโรง
ทานให้แก่ผมู้ าร่วมงานบุญในศาลาและบริเวณรอบศาลา ขนมชัน้ นีม้ คี วาม
พิเศษทีแ่ ต่งสีแดงจากครัง่ มีเนือ้ ขนมนุม่ นวลอร่อยมาก ซึง่ สูตรต้นต�ำรับแบบ
นีส้ มัยนีห้ ารับประทานได้ยาก ผูร้ บั ทานโดยรอบศาลาต่างอนุโมทนาบุญกัน
ถ้วนหน้า เสร็จพิธีสงฆ์พวกเราจึงออกเดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ
สุดท้ายนี้ ชมรมฯ ขออนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านและหวัง
ว่าปีหน้าจะได้ไปร่วมท�ำบุญกันอีกค่ะ
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งานมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสอายุครบ 84 ปี
บุญสม เล้าพูนพิทยะ

5

ทุกๆ ปีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว เฝ้ารอคอยที่จะได้แสดงความ
ชืน่ ชมต่อบุคลากรอาวุโสทีม่ อี ายุครบ 84 ปี หากเปรียบการเดินทางแห่งชีวติ
เป็นขบวนรถไฟ บัดนี้ท่านอาจารย์อาวุโสได้เดินทางมาถึงสถานที่ 84 แล้ว
ผ่านสถานีที่มีทั้งทุกข์และสุข ทั้งที่ประทับใจและที่อยากลืมเลือนมาแล้ว
มากมาย แต่ทุกสถานีล้วนแล้วแต่สร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่พวก
เราจะได้เรียนรูแ้ ละน้อมร�ำลึกถึง ปีนชี้ มรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทติ าจิต
แด่อาจารย์อาวุโสอายุครบ 84 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ
ห้องแปดเหลีย่ ม อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ ซึง่ มีอาจารย์อาวุโสมา
ร่วมงาน 6 ท่าน คือ ผศ. วิพุธ โสภวงศ์ ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร ผศ. สุพิน
ทองธานี ผศ. เจริญ โชไชย ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา และ อ. วรรณา
วิไลรัตน์ ส่วนผูท้ ไี่ ม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมได้แก่ ผศ. สุนนั ท์ เสนาขันธ์
ผศ. อุดม ยะชัยมา อ. กัลยา ภูมิภาค อ. ธนพรรณ สิทธิสุนทร อ. ปรียา
พินธุพันธุ์ อ. ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย อ. อนงค์ พวงเพชร อ. อ�ำนวย
คเชนทร์เดชา และ อ. ฉวีวรรณ กุลมัย (ส่งตัวแทน อ. ปิยวรรณ์ กุลมัย
มาร่วมงาน) ซึ่งชมรมฯ จะส่งมอบของที่ระลึกให้ต่อไป
ด้วยการจราจรบนถนนอโศกมนตรีที่แสนจะเนื่องแน่นจึงเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ต้องขยับเวลาออกไป แต่ทุกท่านที่มาร่วมงานล้วนมีความสุขที่ได้
ทักทายพูดคุยกัน เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วผู้ด�ำเนินรายการกิตติมศักดิ์ 2
ท่านคือ รศ. เฉลียวศรี พิบลู ชล และผศ. ศิรนิ นา บุณยสงวน ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้มาร่วมงานและแนะน�ำอาจารย์อาวุโสทั้ง 6 ท่าน จากนั้นได้เรียนเชิญ
5 ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักหอสมุดกลาง มศว
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อธิการบดี รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล กล่าวแสดงความยินดีแด่
อาจารย์อาวุโส ต่อด้วยประธานชมรมฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดงานและชวนเชิญผู้เข้าร่วมงานปรบมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ
อาจารย์อาวุโส จากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงซึ่งปีนี้มีการแสดง 2 ชุด
ชุดแรก การแสดงฟ้อนเงี้ยว ก่อนเริ่มการแสดง อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
เล่าถึงประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเงี้ยวว่าเดิมเป็นการแสดงของชาว
ไทยใหญ่ในแคว้นฉาน สหภาพพม่า ต่อมาได้แพร่หลายเข้ามาในคุ้มเจ้า
หลวง เชียงใหม่ โดยโปรดให้เจ้าดารารัศมีหาครูมาสอนในคุ้มและมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการแสดงขึ้นใหม่ ต่อมาครูละมุล ยะมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ไทยได้มโี อกาสเข้าไปสอนในคุม้ เจ้าหลวง จึงน�ำท่าร�ำมาถ่ายทอด
เป็นชุดการแสดงของกรมศิลปากร ผูแ้ สดงในชุดนีค้ อื รศ. สาลี ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง รศ. ทันตแพทย์สรสัณฑ์ รังสิยานนท์
ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน รศ. นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต อ. พวงพกา
คงอุทัยกุล ผศ. เกษร เจริญรักษ์ รศ. วิจิตร วรุตบางกูร ผศ. พัชรา
สุทธิส�ำแดง อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์ ผศ. ดร.
สุชาดา สุธรรมรักษ์ คุณจ�ำรูญ เลียบใย และคุณทัศนา ทองภักดี การแสดง
ชุดนี้เรียกเสียงฮือฮาอย่างมาก ด้วยผู้แสดงมากฝีมือ ร่ายร�ำอ่อนช้อยแต่
สนุกสนานรืน่ เริงตามจังหวะ สายสืบเล่าให้ฟงั ว่าผูแ้ สดงชุดนีซ้ มุ่ ซ้อมทุกวัน
พฤหัสบดีมาเป็นเวลานานต่างทุม่ เทให้การแสดงชุดนีเ้ ป็นทีถ่ กู อกถูกใจของ
ผู้ชม โดยมี รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่ม
ทอง เป็นผูใ้ ห้การฝึกซ้อม เราจึงได้เห็นรอยยิม้ ด้วยความชืน่ ชมจากอาจารย์
อาวุโสและผูร้ ว่ มงานฯโดยเฉพาะ “เปีย้ ว” สุดท้ายตอนจบแสดงท�ำได้นา่ รัก
และน่าประทับใจจริงๆ การแสดงชุดที่ 2 เป็นการลีลาศกลุม่ แบบบอลรูมฟอร์
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เมเชิน่ ซึง่ ได้อญ
ั เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ประกอบการ
แสดง น�ำแสดงโดย อ. ดร. กาญจนา รุง่ ตรานนท์ และชมรมลีลาศลีลา คือ
คุณกัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คุณเกียรติศักดิ์ มาตรศรี คุณมนวิทูร
มุขยานุวงษ์ คุณภาวนา เพชรคีรีสกุล และคุณภูวรา มาตรศรี ด้วยเสียง
เพลงอันไพเราะ ลีลาอันอ่อนช้อย สง่างาม พริว้ ไหวไปตามเสียงเพลงจึงรับ
ชมได้ไม่รเู้ บือ่ ท�ำให้ชนื่ ตาชืน่ ใจยิง่ เมือ่ จบการแสดงทางชมรมฯได้เตรียมของ
ทีร่ ะลึกเพือ่ มอบให้อาจารย์อาวุโสโดยมีผแู้ ทนชมรมฯ เป็นผูม้ อบให้ดงั นี้ รศ.
ปราณี ธนะชานนท์ รศ. ลาวัลย์ พลกล้า รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ รศ.
สุภา ปานเจริญ ผศ. รวิวรรณ พันธุ์พานิชและ ผศ. อาภรณ์ จ�ำปาทอง
ประธานชมรมฯ เรียนเชิญ ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา อ่านบทกลอน
บทที่เขียนลงในบัตรอวยพร มีข้อความดังนี้
				 แปดสิบสี่มีวันนี้ท่านที่รัก
			 ถึงพร้อมรักอวยชัยให้สุขสันต์
			 จิตแจ่มใสกายเข้มแข็งทุกคืนวัน
			 อายุนั้นร้อยปีมีโชคชัย

แด่...อาจารย์อาวุโส อายุ 84 ปี
ชมรมผู้สูงอายุ มศว

บทกลอนนี้ท่านอาจารย์สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา ได้แต่งขึ้นเพื่อใช้
ในงานมุทิตาจิตฯของชมรมฯ ในวันนี้ นี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในงานนี้
และเชือ่ ว่าจะมีเรือ่ งราวดีๆ เกิดขึน้ อีกในปีตอ่ ๆ ไป ผูด้ �ำเนินรายการกิตติมศักดิ์
ของเราเรียนเชิญอาจารย์อาวุโสถ่ายภาพร่วมกับผู้แสดงฟ้อนเงี้ยว ผู้แสดง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ลีลาศ และนักเรียนจิตอาสา จากนั้นเรียนเชิญอาจารย์อาวุโสกล่าวแสดง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้มาร่วมงาน พวกเราได้รบั รูถ้ งึ ความยินดี ความสุข ความสดชืน่
ของท่านคณาจารย์และได้รบั พรอันสุดวิเศษจากท่านคณาจารย์ทกุ ท่าน เมือ่
เสียงเพลง “มีดอกไม้มาฝาก” ดังขึ้นผู้ร่วมงานต่างเดินออกมามอบดอก
กุหลาบสีแดง ดอกไม้แทนใจของพวกเรามอบให้อาจารย์อาวุโส บรรยากาศ
ที่แสนอบอุ่น ซาบซึ้งใจ อบอวลด้วยความเคารพรักที่มอบให้กัน หลังแถว
ผู้ร่วมงานรอมอบดอกไม้หมดลงก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวั น
พอดี เรื่องราวดีๆ ยังไม่หมดลงพวกเราได้เห็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม
สาธิต มศว ปทุมวัน มาช่วยบริการแจกน�้ำดื่ม ช่วยขนของ และตามที่ได้
รับมอบหมาย ซึ่ง ผศ. ระวิวรรณ พันธ์พานิช เป็นผู้น�ำทีมจิตอาสาตัวน้อย
มาช่วยงาน รายชื่อดังนี้ ดช. จิระเมศร์ พันธ์พานิช ดช. กรณ์ ใจเก่งกิจ
ดช. ศักดิ์สฤษฐ์ วิวัฒน์กุล ดช. ภาดล มารัตนฤกษ์ และ ดญ. ธัญญณัฏฐ์
ชินธรรมมิตร์ จิตอาสาตัวน้อยท�ำงานด้วยความเข้มแข็ง ยิ้มแย้มแจ่มใส
น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ
บ่ายมากแล้วดอกไม้ทไี่ ด้รบั การมัดช่อเรียบร้อยรอคอยการส่งมอบให้
อาจารย์อาวุธโสน�ำกลับไปยังคงอยู่จึงเดินกลับเข้าไปในห้องแปดเหลี่ยมอีก
ครัง้ ภาพทีเ่ ห็นคืออาจารย์อาวุโสและผูร้ ว่ มงานยังคงพูดคุยกันอย่างมีความ
สุขบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิม้ ทีแ่ สนอบอุน่ เป็นภาพทีป่ ระทับใจมากมาย
ความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้จะยังคงเกิดขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป เมื่อมีผู้อาวุโสเดิน
ทางมาถึงสถานีที่ 84 และ ชมรมผู้สูงอายุ มศว จะยังคงรอมอบความ
เคารพรักอยู่เสมอ
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อาจารย์อาวุโส 84 ปี ที่มาร่วมงาน

        ผศ. เจริญ โชไชย           ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร

        อ. วรรณา วิไลรัตน์         ผศ. วิพุธ โสภวงศ์

   ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา        ผศ. สุพิน ทองธานี
http://seniorclub.swu.ac.th
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อีแปะเดียว
"ที่เมืองจีนเขามีการเรี่ยไรเพื่อหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระท่านก็
ไปประกาศเรีย่ ไร มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ทีม่ อี าชีพกวาดถนน เกิดศรัทธาอยากจะ
ถวาย ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่อีแปะเดียว ตัดสินใจถวายร่วมด้วย
พระที่เรี่ยไรนั้นอยู่ในอารมณ์ไหนไม่รู้ เห็นว่าเงินมันน้อยเหลือเกินก็
เลยโยนคืนให้
'จะเอาไปท�ำอะไร...ก็เอาไป บริจาคมาแค่นี้ พระองค์ใหญ่ตั้งหลาย
วา' ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็เลยเก็บอีแปะนั้นไว้
เมื่อพระท่านเรี่ยไร ได้ทองแดงทองเหลืองจ�ำนวนมากพอที่จะหล่อ
พระแล้ว ก็ปรากฏว่าหล่อไม่ติด
ครัง้ แรกพอทุบเบ้าออกมาเนือ้ ทองแล่นไม่ทวั่ ต้องเริม่ ต้นท�ำแบบใหม่
ครั้งที่สองก็เป็นแบบนั้นอีก ครั้งที่สามก็เป็นแบบนั้นอีก
หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านประสบการณ์สงู เรียกพวกลูกวัดและบรรดา
กรรมการวัดทั้งหมดมาสอบถาม ว่าในช่วงที่ออกไปเรี่ยไรขอทองแดง ทอง
เหลืองจากชาวบ้าน มีเหตุอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่า
ท่านก็ไล่สอบถามพระไปทีละสาย ๆ จนไปเจอพระสายนี้
บอกว่ามีหญิงคนหนึง่ ทีเ่ ขากวาดถนนอยู่ เขาบริจาคมาหนึง่ อีแปะเห็น
ว่ามันน้อยไปก็เลยโยนคืนให้
ปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสพาพระทั้งวัดไปขอขมาแล้วขอเหรียญ
อีแปะนั้นคืน
เมือ่ ได้เหรียญอีแปะนัน้ แล้ว ก็เอาใส่ลงไปเพือ่ หล่อพระ ทุบแบบออก
มา ปรากฏว่าเป็นองค์พระบริบรู ณ์ สมบูรณ์ทกุ ประการ และทีอ่ ศั จรรย์ทส่ี ดุ
ก็คอื อีแปะเหรียญนัน้ ไม่ละลาย แต่ไปติดอยูต่ รงหน้าอกพระตรงหัวใจพอดี
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงขอรายละเอียด ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขามี
อาชีพกวาดถนน เงินเดือนแทบไม่พอยาไส้
อีแปะเหรียญนั้นเขาซื้อข้าวต้มเปล่าได้ถ้วยเดียว และเป็นอาหาร
ประจ�ำวันของเขา มันเป็นทานตัดชีวิตเลย
เพราะฉะนัน้ อย่าคิดว่าแค่บาทเดียวนะจ๊ะ #มากพอทีพ่ ระจะปาราชิก
เลย"

เก็บตกบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกรกฎาคม 2552
โดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(พระอาจารย์เล็ก สฺธมฺมปญฺโญ) วัดท่าขนุน
ธรรมมะสวัสดี ค�่ำวันพุธ

http://seniorclub.swu.ac.th
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พยากรณ์ล่วงหน้า 10 ปี
1. อู่ซ่อมรถจะหายไป
2. เครื่องยนต์ 2 หมื่นชิ้นจะถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ 20 ชิ้น การซ่อม
เปลี่ยนใช้เวลา 10 นาทีเสร็จ
3. มอเตอร์ที่เสียจะถูกรวบรวมมาที่ Regional repair shop ใช้
robots ซ่อม
4. เวลาเปลี่ยนมอเตอร์รถไฟฟ้า ขับเข้าศูนย์บริการแล้วนั่งกินกาแฟ
แก้วเดียวก็ได้ มอเตอร์ใหม่เรียบร้อย
5. ปั้มน�้ำมันจะค่อยทยอยปิดตัวลง
6. ตามหัวมุมถนนใหญ่จะมีelectric recharging station เป็นมิเตอร์
ไฟฟ้าเก็บตังค์
7. บริษัทผลิตรถจะรวมตัวกันสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหม่
8. เหมืองถ่านหินและบริษัทค้าน�้ำมันจะทยอยเล็กลง
9. บ้านเรือนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองไฟฟ้าที่เกิน จะขายให้ grid stores
เพื่อขายให้โรงงานที่ใช้ไฟฟ้ามากๆ เช่น Tessa roof
10. เด็กที่เกิดใหม่ จะได้เห็นรถเครื่องยนต์ในพิพิธภัณฑ์
11. ในปี 1998 Kodak มี 170,000 คน ขายรูปกระดาษ 85%
ของทั่วโลกเพียงไม่กี่ปีถัดจากนั้นต้องล้มละลายและปิดตัวลง ณ ปัจจุบัน
12. สิง่ ทีเ่ กิดกับ Kodax และ Polaroid จะเกิดกับหลายอุตสาหกรรม
ใน 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งไม่มีใครคาดคิด
13. หลังปี1998เพียง3ปีเท่านั้นดิจิตอลก็มาแทนฟิล์มถ่ายรูปมือถือก็
มาแทนกล้องถ่ายรูป
14. ปี 1975 เริ่มประดิษฐ์กล้องดิจิตอลความสามารถถ่ายได้เพียง
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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10,000 pixels มีข้อติมากมายแต่ก็ได้แก้ไขพัฒนาจนมาแทนที่กล้องเดิม
ได้หมดเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น
15. ปัจจุบันนี้ Artificial Intelligence จะถูกน�ำไปประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านสุขภาพ,ระบบอัตโนมัต,ิ รถยนต์ไฟฟ้า,การศึกษา,รูปสามมิต,ิ การเกษตร
และงานอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าอดีตมาก
16. จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่นับเป็นครั้งที่4ของชาว
โลก
17. software ใหม่ๆ จะมาแทนที่ของเดิมๆ ในทุกอุตสาหกรรมใน
5-10 ปีข้างหน้านี้
18. เช่น software ชื่อ UBER ไม่มีรถของตัวเองสักคัน แต่เป็น
บริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้
19. Airbnb ก็เป็นโรงแรมทีม่ ากทีส่ ดุ ในโลกขณะนี้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มโี รงแรม
ของตัวเอง ลองถาม hilton ดูก็ได้
20. AI จะท�ำให้เข้าใจเรือ่ งราวได้รวดเร็วยกก�ำลังสอง exponentially
ปีนี้คอมพิวเตอร์ได้เป็น the best Go-player in the world = 10 ปี
เร็วกว่าที่พยากรณ์กัน
21. ในสหรัฐ IBM's Watson เป็นsoftware ให้ค�ำแนะน�ำปัญหา
ข้อกฎหมาย ได้ภายในหน่วย "วินาที" และถูกต้อง 90% ซึ่งนักกฎหมาย
ท�ำได้เพียง 70% เฉลี่ยนักกฎหมายหนุ่มสาว 90% ตกงาน ผู้ที่ก�ำลังเรียน
ขอให้เปลี่ยนอีก 10 ปีจะเหลือแต่ specialist แท้เท่านั้นประมาณ 10%
ของนักกฎหมายปัจจุบัน
22. "Watson" ได้ออกโปรแกมตรวจหามะเร็ง ได้เร็วและแม่นย�ำ
กว่า "nurse" ถึง 4 เท่าตัว
http://seniorclub.swu.ac.th
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23. "Facebook" ได้ออกโปรแกรมจ�ำหน้าคน และน�ำไปใช้กันแล้ว
ปี 2030 คาดว่าสมองกลของคอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่าสมองมนุษย์หลาย
เท่าแน่นอน
24. ปี 2018 รถยนต์ "ไร้คนขับ" ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ภายในสอง
ปีนี้อุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนมากอีกไม่ถึง10ปี คุณไม่จ�ำเป็นต้องมี
รถยนต์ของตนเอง อยากไปไหนก็ใช้มือถือโทรเรียกรถก็จะมารับไปส่ง "ไร้
คนขับ" นั่งเฉยๆ
25. อีก 10 ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้องไปท�ำใบขับขี่
เพียงแค่จ่ายตามระยะทางที่คุณเรียกรถมาพาไป นั่งรถไปก็ท�ำงานพิมพ์นี้
นั้นโน้นได้อีก
26. จ�ำนวนรถยนต์จะลดลง 90-95% ที่จอดรถเหลือเฝือ ใช้ท�ำสวน
สาธารณะเขียวๆ งามตาได้อีกหลายแห่ง
27. ปัจจุบันคนตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ปีละ 1.2 ล้านคนหรือเฉลี่ย
60,000 ไมล์ ต่อไป "ไร้คนขับ" คาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุตาย 6 ล้านไมล์ต่อ
คน
28. บริษัทผลิตรถยนต์สันดาปจะเจ๊งล้มหายไป บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า
เช่น Tesla, Apple, Google ซึ่งท�ำ Computer on wheels จะร�่ำรวย
มหาศาล
29. มาดู "Volvo" ปี 2018 เลิกผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
อย่างเดียวเริ่มปี 2019 ผลิตเป็นรุ่น hybrid และรถใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
30. สองสามปีที่ผ่านมา วิศวกรจาก บ. Audi, Volkswagen ต่าง
หวาดกลัวการเปิดตัวของ บ. Tesla ที่ผลิตแต่รถไฟฟ้า
31. เมื่ออุบัติเหตุ ทางรถยนต์ลดน้อยลง อนาคตการประกันภัยทาง
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รถยนต์ก็จะซบเซาลง
32. อสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไป ในเมื่อการติดต่อสื่อสาร
ท�ำได้สะดวกการคมนาคมดีขนึ้ คอนโดแออัดในเมืองก็จะเปลีย่ นไปเป็นบ้าน
แนวราบ ในสถานที่แวดล้อมสวยธรรมชาติ
33. ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกใช้อย่างมาก ปี 2030 จะไม่มีเสียงดัง
รบกวน
34. ปี 2030 เมืองจะสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ดีกว่าปัจจุบันเยอะ
35. พลังไฟฟ้าจะถูกมากและสะอาด
36. Solar production จะเพิ่มขึ้นอีกแบบยกก�ำลัง exponentially
37. บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ำมัน Fossil energy ขณะนี้พยายาม
แข่งกับ home solar energy แต่สุดท้ายจะพ่ายแพ้เพราะความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
38. "Tricoder" เครื่องมือตรวจวัดสายตา วิเคราะห์เลือด ลมหายใจ
ว่าสุขภาพยังดีหรือไม่โดยวิเคราะห์ 54 bio-markers ว่าเป็นโรคอะไรหรือ
ไม่ และปัจจุบันก็มี apps บนมือถือมากมายที่ให้ข้อมูล "สุขภาพ"
จากบทความ "Welcome to Tomorrow "
12 มิ.ย. 2562

http://seniorclub.swu.ac.th
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แก้ค�ำผิด

เรียน ท่านผู้อ่านจดหมายข่าว
ด้วย ผศ. ร.อ. วราวุธ ผลานันต์ ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดบางประการ
จากบทความ”เยือนถิ่นนักปราชญ์”ในจดหมายข่าวปีที่ 25 ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ผู้เขียนขอขอบคุณ ผศ. ร.อ. วราวุธ ผลานันต์ และขอ
แก้ไข ดังต่อไปนี้
- หน้า 24 บรรทัดที่ 8 จากล่าง ผศ. นิรมล หร่ายเจริญ เป็น ผศ.
นิรมล อัจฉริยะเสถียร บรรทัดที่ 2 จากล่าง พระอุโบสถ พระวิหาร เป็น
อุโบสถ วิหาร
- หน้า 25 บรรทัดที่ 7 จากบน อรรถนารีศวร เป็น อรรธนารีศวร
บรรทัดที่13 จากบน วัดศรีเมือง เป็น วัดศรีทอง
- หน้า 27 บรรทัดที่ 7 จากบน ธรรมจักรหินทราย เป็น จารึก
หินทราย
- หน้า 28 บรรทัดที่ 10 จากบน ต. ขาบใหญ่ เป็น ต. ขามใหญ่
บรรทัดที่ 7 จากล่าง วัดมหาวรรณ เป็น วัดมหาวัณ บรรทัดที่ 6 จาก
ล่าง วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ เป็น วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์สัสดี
- หน้า 29 บรรทัดที่ 1 จากบน พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ เป็น พระ
ปทุมวรราชสุรยิ วงษ์ (เจ้าค�ำผง) บรรทัดที่ 7 จากล่าง อินแขวง เป็น อินแขวน
- หน้า 31 บรรทัดที่11 จากบน หลวงปู่ค�ำหนิง เป็น หลวงปู่ค�ำ
คนิง
- หน้า 32 บรรทัดที่ 9 จากบน ผศ. วราวุธ ผลานันต์ เป็น ผศ. ร.อ.
วราวุธ ผลานันต์ ผศ. นิรมล หร่ายเจริญ เป็น ผศ. นิรมล อัจฉริยะเสถียร
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