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ปิยมหาราชาศิรวาท
23 ตุลาคม 2563
• สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
ทรงปกครองไทยสมนาม
ศักดิ์ศรีมั่นคงงาม
มหาอ�ำนาจต่างจ้อง
• แม้นแผ่นดินใหญ่กว้าง
มาแลกกับคนไทย
ทรงรักราษฎร์ดังเชื้อไข
ทรงสละพระชนม์ชีพให้
• พระทรงเลิกทาสสิ้น
ต่างชาติยังสยบ
วางแผนทุกขั้นตอนครบ
ชาติรุ่งเรืองเกียรติก้อง

ชาวสยาม
เกียรติก้อง
สมดั่ง  บุพกาลเอย
ยึดด้าวแดนไทย
เพียงใด
ไม่ได้
รักบุตร  ธิดาเอย
ชาตินั้นยืนยง
โดยสงบ
แซ่ซ้อง
เลิกทาส
เพรียบพร้อมพัฒนา

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาศิรวาท 13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• สิบสามตุลาโลกสิ้น
เดือนดับด้วยอาดูร
ใจจะขาดเพิ่มพูน
ประทับใจล้นเกล้าฯ

2

แสงสูรย์
โลกเศร้า
ว้าเหว่  ใจนา
สถิตไว้ในดวงใจ
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• สะอื้นไห้กราบไท้
พระเสด็จทั่วเขตขันธ์
เพื่อปลดทุกข์สร้างสรรค์
พระเสด็จทุกย่างก้าว

ราชันย์
ถิ่นด้าว
ปันสุข  ไทยเอย
เหนื่อยล้าพากเพียร

• พระคือพระโพธิสัตว์แก้ว
พระปลดทุกข์ทั่วเขตคาม
พระเกียรติรุ่งเรืองราม
แบบอย่างที่โน้มน้าว

แดนสยาม
ถิ่นด้าว
ทั่วโลก  เทียวนา
เทพเจ้าถวายบังคม

• ส่งเสด็จพระสู่ฟ้า
ปวงราษฎร์อาลัยพลัน
น�้ำตาท่วมดินยัน
รอยพระบาทสร้างไว้

แดนสวรรค์
ร�่ำไห้
ฟ้าต�่ำ  ท่วมเอย
ฝากฟ้านิรันดร

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
2563

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปีพุทธศักราช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จ�ำพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาส
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 24
ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมท�ำบุญ
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ตามก�ำลังศรัทธา และเป็น
เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยขอความกรุณาโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออม
ทรัพย์เลขที่ 980-5-69905-6 ชือ่ บัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน
มศว ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน การแต่งกาย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการด�ำเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ
บุคลากร ผู้ร่วมงาน แต่งชุดไทย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
สภาชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ (ห้องประชุมสภา 1
ปิดซ่อมแซม) สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ โทร 081489 5501
เนือ่ งจากไวรัสโคโรน่า 19 เริม่ ระบาดตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ชมรมฯ จึงแจ้งงดการประชุมประจ�ำเดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายนกรกฎาคม และเริ่มประชุมในเดือนสิงหาคม จดหมายข่าวเดือน เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม จะทยอยจัดส่งรูปเล่มให้สมาชิกต่อไป
จดหมายข่าวของเดือนสิงหาคมส่งคืน 3 ท่าน คือ ผศ.วิมลศิริ ร่วมสุข
คุณมณีรัตน์ ศิริชัยรัตน์ และอ.นบน้อม อ่าวสุคนธ์ ผู้ที่ติดต่อกับ
3 ท่านนีไ้ ด้ โปรดให้แจ้งกลับ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โทร 090 917 3993
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผศ.สุพิน ทองธานี บรรยายและ
สาธิต เรือ่ ง การกดจุดเพือ่ การผ่อนคลาย ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล
แทรเวล จ�ำกัด ได้น�ำเสนอรายการท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่ชมรมฯ
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี “อาจารย์และศิษย์เก่าสาธิต
มศว ประสานมิตร 16/20” ณ วัดกู่ ต�ำบลช่างเคิ่ง อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ จ�ำนวน 6,000 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท) ขออนุโมทนา
มา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2563 ชมรมฯ จัดงานรับน้องใหม่วยั เกษียณ
และประชุมสามัญประจ�ำปี มีผู้เข้าร่วมงานฯ เป็นคณะกรรมการฯ 43 คน
สมาชิก 23 คน น้องใหม่ 25 คน (เกษียณ 88 คน) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
1. รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล
2. อ. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
3. ผศ.อรทัย วารีสอาด
4. ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล
5. อ.อนัญญา ไตรบ�ำรุงสุข
6. รศ. เสรีวฒ
ั น์ สมินทร์ปญ
ั ญา
7. คุณชุมพร เทียมจันทร์
8. รศ. ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
9. คุณจุฑาทิพย์ มากนก
10. คุณอุทุมพร ศรีสมาน
11. คุณจงกล พุกพูน
12. อ. สมฤดี แย้มขจร
13. คุณทิพวรรณ กาศสุวรรณ
14. อ.สุกัญญา สุพรรณรัตน์
15. ผศ. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
16. ผศ. เรณูรชั ต์ ประสิทธิเกตุ
17. อ. กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม
18. คุณสมพร จริยาณวัตร
19. คุณจันทร์ดี แข่งขัน
20. ผศ. ทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์
21. รศ. พัชรินทร์ แสงจารึก
22. ผศ. อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล
23. ผศ. ปัทมา ลี้วนิช
24. รศ. ภนารี บุษราคัมตระกูล
25. คุณจินตนา อินทราวุธ
ปีนม้ี นี อ้ งใหม่มาร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกๆ ปี ท�ำให้บรรยากาศ อบอุน่
เป็นกันเอง เริ่มจากการลงทะเบียน พี่ๆ ติดดอกไม้ให้น้อง ทานอาหารว่าง
ขนมกุยฉ่ายอร่อย แล้วเข้าห้องประชุม ที่นั่งมีการท�ำเครื่องหมาย เว้น
ระยะห่างไว้อย่างชัดเจน การบรรยายและสาธิต เมนูอาหารไข่และเมนู
อื่นๆ ของอาจารย์ไกร มาศพิมล ที่ท�ำให้สมาชิกสั่งซื้อเครื่องครัวชุดใหม่กัน
ด้วยความมุง่ มัน่ ว่าจะไปประกอบอาหารทานกันเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ที่ประสบความส�ำเร็จได้ระดับหนึ่ง ช่วยกลับมาเล่าให้ที่ประชุมฟังว่าได้รับ
6

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2563

เครือ่ งครัวไปแล้วมีเมนูอาหารอะไรบ้าง หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกันแล้ว อธิการบดี (รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล) เปิดคอนเสิร์ตร้อง
10 เพลงรวด หลายคนเข้าร่วมร้องเล่นเต้นกันสนุกสนาน ขอบคุณ คุณ
ไพฑูรย์ รัตนศิริ ที่จัดคาราโอเกะให้ทุกครั้ง ขอบคุณคณะกรรมการและ
ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ 15
ตุลาคม 2563 ณ ห้องจัดเลีย้ ง ชัน้ 1 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ ร่วม
ท�ำบุญโดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ ธนาคารกรุงไทย
015-1-51428-3 และจะน�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญบริจาคให้แก่
โรงพยาบาลที่เห็นสมควร ก�ำหนดการ
08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.30 - 11.00 น. พระสงฆ์สวดมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ชมรมฯ ขอเชิญชวนร่วมท�ำบุญทอดกฐินพระราชทานของ มศว
ณ วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 โดย
สามารถโอนเงินผ่านชมรมฯ เพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย เข้าบัญชี ดร.
อุมาพร นาคะวัจนะ ธนาคารกรุงไทย 015-1-51428-3 (แจ้งชือ่ นามสกุล
ที่ต้องการเขียนในใบอนุโมทนาบัตร พร้อมที่อยู่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่ อ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ ล ะเดื อ น หาก
http://seniorclub.swu.ac.th

7

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2563

ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อภิสิงห์ ในการถึง
แก่กรรมของ รศ. บุญทิวา อภิสิงห์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตั้งศพ
บ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดธาตุทอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563
พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เปิดรับบัญชีเงินฝากส�ำหรับสมาชิก
สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุ 60 ปิ บริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นกรณีพิเศษ เงินฝาก
ตั้งแต่ 100,000 - 600,000 บาทระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.50 บาท ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี ตั้งแต่วันที่ 3
กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 (สมุดฝากเล่มสีม่วง)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว เชิญเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์
ทวี เนื่องในวันออมแห่งชาติ (ฝากเดือนละไม่ต�่ำกว่า 200-25,000 บาท
ต่อเดือน เป็นเวลา 24 เดือน) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 บาท ตั้งแต่วันที่
1-30 ตุลาคม 2563
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สมาชิกใหม่
1. รศ. ภนารี บุษราคัมตระกูล
3. อ. อนัญญา ไตรบ�ำรุงสุข
5. อ. สมฤดี แย้มขจร
7. อ. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
9. อ. กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม
11. รศ. พัชรินทร์ แสงจารึก
13. ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล
15. ผศ. ทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์
17. ผศ. อรทัย วารีสอาด
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2. รศ. วิไล รัตนตยารมณ์
4. ผศ. ปัทมา ลี้วนิช
6. รศ. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
8. อ. สุกัญญา สุพรรณรัตน์
10. ผศ. เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
12. รศ. ณสรรค์ ผลโภค
14. ผศ. อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล
16. คุณจงกล พุกพูน
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ผู้บริจาคเงิน

1. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
2. รศ. ผจงจิต  อินทสุวรรณ
3. รศ. พัชรินทร์  แสงจารึก
4. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
5. รศ. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
6. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
7. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ
8. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
9. ผศ. ไพโรจน์  เบาใจ
10. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
11. อ. อุไร  สังขนันท์
12. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
13. รศ.ดร.สุรชัย - รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
14. รศ. วุฒิชัย  มูลศิลป์
15. รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
16. รศ. มณฑา  โกเฮง
17. คุณพิศาล-คุณประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
18. ว่าที่ ร้อยตรี อ. มนัส  บุญประกอบ
19. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
20. คุณประยงค์  วินิจวงษ์
21. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
22. ผศ. อารยา (เพลินพิศ) นันทจิต
23. คุณสุประภา  ศรีทอง
24. รศ. ดร. อรพันธุ์  ประสิทธิรัตน์

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

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

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

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
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

ศ. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์
คุณกฤษณา  สังคริโมกข์
รศ. โช  สาลีฉัน
รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์
คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์
ผศ. ทัศนียา  สุปรีชากร
ผศ. ทศวร  มณีศรีข�ำ
รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิตติพันธ์
คุณอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์
คุณอารมณ์  สิทธิสาร
คุณธวัลวรัตน์  เกษะประดิษฐ์
คุณชุมพล  พรประภา
คุณส�ำราญ  สวัสดี

34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

ผศ. จิราภรณ์  บุญส่ง
อ. จิรฐา  ชิตประสงค์
ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
คุณสารินา  ทองแสง
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
คุณจงกล  พุกพูน

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
กรรม
คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่า มีผู้ดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น
แต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสขุ หรือทุกข์
เพราะกรรม ผู้คนเลยหันมากลัวกรรม กรรมจึงคล้ายเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่
ถูกเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ กรรมจึงกลายเป็นอดีตที่น่ากลัว พระพุทธ
ศาสนาไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม ไม่ได้สอนให้ตกเป็นทาสของกรรม หรือ
อยู่ใต้อ�ำนาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอ�ำนาจเหนือกรรม ให้
ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน
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บอกเล่าเก้าสิบ : คาถาอายุยืน
ในบรรดาการปฏิบัติเป็นนิสัย ให้ชีวิตยืนยาว การออกก�ำลังกาย ที่
ได้รับการยอมรับในโลก ตามแนวคิดการแพทย์ทั่วไป เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ นี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันว่า การปฏิบัติเป็นนิสัย ให้อายุยืนยาวอันดับ
แรก คืออะไร
การปฏิบัติเป็นนิสัยให้มีอายุยืนยาว 8 ประการ คือ
อันดับที่ 8 : การออกก�ำลังกาย
อันดับที่ 7 : กินปลาสัปดาห์ละสองครั้ง
อันดับที่ 6 : กินธัญพืช 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
อันดับที่ 5 : ดื่มน�้ำให้เพียงพอ ทุกวัน
อันดับที่ 4 : กินไข่ 1 ฟอง ต่อวัน
อันดับที่ 3 : กินอาหารให้อิ่มแค่ แปดส่วน
อันดับที่ 2 : การพักผ่อนนอนหลับ ที่เพียงพอ
อันดับที่ 1 : การยึดมั่น ให้อารมณ์ดีตลอด
"อารมณ์ความรู้สึก มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้าในระยะยาวและความตึงเครียดสูงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความ
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อและท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มองไม่เห็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี ล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดี
แม้วา่ พวกเขาจะมีประสบการณ์ชวี ติ ทีเ่ ลวร้าย แต่พวกเขาก็ยงั ยิม้ ได้ในชีวติ
อารมณ์ทมี่ คี วามสุขและความสงบของจิตใจเป็น "ยาดี" ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการ
ป้องกันโรค"
*หัวใจที่ร่าเริง คือ ยาที่ดี*
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท�ำไมต้องเอานครวัด ทะเลสาบ และพื้นที่ 50,000 ตร.กม. ไปแลก
กับเมืองตราด ที่มีพื้นที่เพียง 2,819 ตร.กม เราภูมิใจกันว่า ประเทศของ
เราไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก แต่ประวัตศิ าสตร์กต็ อ้ งจารึก
ไว้ว่าพี่น้องร่วมชาติของเราในจังหวัดจันทบุรีต้องตกอยู่ใต้การยึดครองของ
ฝรั่งเศสถึง 10 ปี และจังหวัดตราดยังยิ่งกว่านั้น ต้องท�ำพิธีมอบเมืองให้
ตกไปรวมอยู่ในอินโดจีนของฝรั่งเศส เป็นเวลาถึง 2 ปี 6 เดือน
รัชกาลที่ 5 จึงทรงตัดสินพระราชหฤทัยสละนครวัด สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก และทะเลสาปเสียมราฐ อันกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงคนได้ทั้ง
อินโดจีน ซึ่งรวมอยู่ในเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ มีพื้นที่ถึง
50,000 ตร.กม. เพือ่ แลกกับเมืองตราด ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พียง 2,819 ตร.กม. คืนมา
ก็เพราะทรงเห็นว่าสิ่งมีค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด ก็คือ “คน” พื้นที่ซึ่ง
ทรงสละไปนั้นประชาชนที่อยู่เป็นชาวเขมร แต่ประชาชนในจังหวัดตราด
เป็นคนไทย ในวันที่ 22 มกราคม 2447 ที่เราถูกบังคับให้ท�ำพิธีมอบ
เมืองตราดให้แก่ฝรั่งเศส นอกจากยื่นเอกสารต่อกันแล้ว มีการชักธงช้าง
ลงจากยอดเสาหน้าศาลากลางจังหวัด แล้วชักธงชาติฝรั่งเศสขึ้นสู่ยอดเสา
แทน ทหารฝรั่งเศสเป่าแตรท�ำความเคารพนั้น บรรดาข้าราชการไทยที่
ต้องไปท�ำพิธีอันแสนหดหู่นี้พากันน�้ำตาซึม รีบหันหลังกลับลงเรือมกุฏราช
กุมารกลับกรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการของจังหวัดตราดและเกาะกงอาศัย
กลับเข้ากรุงเทพฯ ด้วย
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2450 ในการรับมอบจังหวัดตราดคืนจาก
ฝรัง่ เศส พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยิ ศิร)ิ ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเคยเป็นผู้ทำ� พิธีมอบให้ฝรั่งเศสไว้เมื่อเกือบ 3 ปีก่อนไปท�ำพิธีรับมอบ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ด้วยตนเอง
เมื่อตราดกลับเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพี่น้องไทยอีก ราษฎรที่ทิ้ง
ถิ่นมาก็อยากกลับไปสู่ถิ่นเดิม บางคนได้ขายที่ดินไปก่อนที่จะย้ายมา หรือ
จ�ำนองไว้แล้วปล่อยให้หลุดมือ รัฐบาลก็ชว่ ยซือ้ หรือไถ่ถอนคืนให้ ทัง้ ยังทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเว้นการเก็บภาษีและการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา
ถึง 5 ปีให้แก่ชาวจังหวัดตราด เป็นการเรียกขวัญและก�ำลังใจให้ชาวตราด
กลับคืนมา
ในขณะที่รัฐบาลสยามรับมอบจังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสนั้น เป็น
เวลาทีส่ มเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป ได้ทรงทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาทแล้ว จึงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมชาวจังหวัดจันทบุรี
และตราด ฉะนั้น ก่อนที่จะเสด็จกลับคืนสู่พระนคร เรือพระที่นั่งมหาจักรี
จึงได้แวะที่จังหวัดตราดในเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 ครั้นใน
เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่อง
แบบจอมพลเรือ ประทับเรือกลไฟทีท่ หารเรือจัดถวาย มาถึงปากน�ำ้ จังหวัด
ตราด แล่นไปตามล�ำน�้ำโดยมีราษฎรโห่ร้องถวายพระพรตลอดสองฝั่งและ
แจวเรือตามเสด็จ ณ พลับพลาที่ท่าเรือ มีพระสงฆ์ 150 รูปถวายพระพร
ชัยมงคล และราษฎรมาเฝ้าอย่างล้นหลามด้วยความปิติยินดี พระบริรักษ์
ภูธร (ปิ๋ว บุนนาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้อ่านค�ำถวายพระพร
ชัยมงคล มีข้อความตอนหนึ่งว่า
“...อันน�้ำใจของประชาชนชาวเมืองตราด เมื่อได้แลเห็นพระองค์
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้ ความปิติยินดีก็เต็มตื้นเต็มอกไปทั่วหน้า
พ้นวิสัยที่จะพรรณนาด้วยถ้อยค�ำให้ทรงทราบได้ว่า ความยินดีที่ได้เฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้มีแก่ชาวจังหวัดตราดสักเพียงใด ถ้าจะมี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ที่เปรียบได้ก็แต่ด้วยความยินดีของพระชาลีและนางกัณหา เมื่อได้กลับไป
พบเห็นพระเวสสันดรและนางมัทรี...”
พระพุทธเจ้าหลวงมีด�ำรัสตอบ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “...ดูกร
ประชาชนอันเป็นทีร่ กั ของเรา ถ้อยค�ำซึง่ เจ้าทัง้ หลายได้มอบฉันทะให้กล่าว
เฉพาะหน้าเราเวลานี้ เป็นที่จับใจอย่างยิ่ง สมัยเมื่อเราต้องพลัดพราก
เขตแดนอันเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งเราได้ใส่ใจบ�ำรุงอยู่ แลเมื่อนึกถึงประชาชน
ทั้งหลาย อันเป็นที่รักใคร่คุ้นเคยของเรา ต้องได้รับความเปลี่ยนแปลง อัน
ประกอบไปด้วยความวิบตั ไิ ม่มากก็นอ้ ย ย่อมมีความเสร้าสลดใจเป็นอันมาก
เพราะฉะนั้น ครั้นเมื่อได้รับโทรเลขจากเมืองตราดในเวลาที่เราอยู่
ในประเทศยุโรป เป็นสมัยที่เรามารวมอยู่กันอีก จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง มี
ความปรารถนาทีจ่ ะใคร่มาเห็นเมืองนีแ้ ลเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ จะได้ระงับความ
ล�ำบากอันใด ซึง่ จะเกิดขึน้ ด้วยความเปลีย่ นแปลง แลเพือ่ จะได้ปรากฏเป็น
ที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่า การทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืดยาวสืบไป เจ้าทั้ง
หลายผู้ที่ละทิ้งภูมิล�ำเนา จะได้กลับเข้ามาถิ่นฐานแลที่ได้เว้นการท�ำมา
หากิน จะได้มีใจอุตสาหะท�ำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อน แลทวียิ่งขึ้น
ซึ่งเจ้าทั้งหลายคิดเห็นว่า เราเหมือนบิดาที่พลัดพรากจากบุตรจึงรีบมาหา
นั้น เป็นความคิดอันถูกต้องแล้ว ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้า
ดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไป
ย่อมยินดีด้วยในเวลาที่มีความสุข แลช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัย
ได้ทุกข์...”
หลังจากทรงเสด็จเยีย่ มเยียนชาวตราดและจันทบุรแี ล้ว ขวัญก�ำลังใจ
ของประชาชนทั้ง 2 จังหวัดก็กลับคืนมา มีพลังที่จะประกอบอาชีพสร้าง
บ้านสร้างเมืองต่อไป
18

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2563

หลวงพ่อคล้าย
“...จะให้พระป่าลูบศรีษะมหาราชผูป้ ระเสริฐ พรมน�ำ้ มนต์ได้อย่างไร...
มหาบพิตร จงยื่นพระหัตถ์มารับน�้ำพุทธมนต์เองเถิด...วาสนาอาตมาภาพ
มีแต่เพียงเท่านี้”
...พ่ อ ท่ า นคล้ า ยวาจาสิ ท ธ์ ชื่ น ชมมหาบารมี พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ว่า : “เป็นพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงทศพิธราชธรรม อันประเสริฐ
สูงสุด” กิตติศพั ท์ทางคุณงามความดีของพ่อท่านคล้ายทรงทราบถึงในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงมีความสนพระทัยและศรัทธาจึงทรงพระกรุณาให้นิมนต์
พ่อท่านคล้ายเข้าพระราชวังสวนจิตรลดา เมือ่ พ่อท่านคล้ายกลับวัดลูกศิษย์
ลูกหาต่างพากันไปกราบทีบ่ นกุฏิ เพือ่ ให้ทา่ นเล่าให้ฟงั ท่านล�ำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่เจ้าพนักงานน�ำท่านเข้าไปนั่งรอภายในห้องต้อนรับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขณะที่รอในหลวงเสด็จออก ท่านว่า “หัวใจมันเต้นแรงเหมือนนั่งอยู่
ปากถ�้ำพระยาราชสีห์ ยังไงยังงั้น” เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ก้มกราบ
ท�ำให้อมิ่ ใจพองคับอก ชืน่ ชมในพระบารมี ช่างงดงาม เป็นสง่าน่าเกรงขาม
ยิ่งนัก ในหลวงทรงสนทนาไต่ถาม โดยมีพระปลัดสุพจน์ คอยชี้แจงถวาย
ระหว่างส�ำเนียงปักษ์ใต้กับภาษากลาง
จนในที่สุดในหลวงทรงก้มพระเศียรเข้าใกล้พ่อท่านคล้าย ด้วย
พระราชประสงค์ให้ท่านรดน�้ำมนต์ พรมพระเศียรให้พร ด้วยทรงพระราช
ศรัทธาเคารพ ถึงตรงนี้พ่อท่านคล้ายพูดว่า “กูขนพองไปหมด พระมหา
กษัตริย์ ผูท้ รงกฤดาภินหิ าร ครองบ้านครองเมือง จะมาก้มให้พระป่าสามัญ
ลูบพระเศียรได้ ท่านเป็นเทวดาของปวงชน” ท่านเลยทูลว่า “มหาบพิตร
ได้ทรงโปรดยื่นพระหัตถ์มาเถิด”
ในหลวงทรงเงยพระพักตร์ยมิ้ และทรงยืน่ พระหัตถ์ทงั้ สองให้พอ่ ท่าน
คล้ายจับขึ้นเสมออกอธิษฐานพระชัยมนต์คาถาถวาย แล้วรดน�้ำมนต์ใส่ฝ่า
พระหัตถ์ของพระองค์ พร้อมถวายพระพรตลอดเวลา ในหลวงทรงอิ่มเอิบ
ปลาบปลื้มพระราชหฤทัย และทรงปวารณาทรงรับอุปัฏฐากเป็นการส่วน
พระองค์
ครั้นลูกศิษย์ถามพ่อท่านว่า “พ่อท่านถวายของดีอะไรหรือเปล่า”
...ท่านตอบว่า “ไม่ให้เทวดาผู้เป็นยอดคนแล้ว จะให้ใครเล่า” และกล่าว
อีกว่า “ในหลวงพ่อองค์นี้ ทรงบุญญาภินหิ าร ทรงทศพิธราชธรรมบริบรู ณ์”
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ดอกพยับหมอก
ผมมีโอกาสได้ตามคณะผู้บริหารสูงสุดของสยามกลการพร้อมกับ
President และ CEO ของบริษัท NISSAN MOTOR Co,Ltd. ประเทศ
ญีป่ นุ่ น�ำโดยท่านประธานกลุม่ สยามกลการ ดร.ถาวร พรประภา เข้าเฝ้าฯ
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนตร์รุ่นใหม่ ล่าสุด NISSAN CEFIRO เป็น
รถซีดานญี่ปุ่นรุ่นแรกที่มีการใช้เกียร์ระบบอัตโนมัติ 5 สปีด ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยี และรถ NISSAN รุ่น PRESIDENT สีเข้มเนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษาและโอกาสพระราชพิธีรัช
มังคลาภิเษก ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต ผมจ�ำวันที่แน่นอนไม่ได้
น่าประมาณปี พ.ศ. 2531-33 ทรงพอพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีและ
ความล�้ำสมัยของยานยนต์ญี่ปุ่น ขณะที่คณะผู้บริหารก�ำลังปลื้มปิติยินดี
ในความพอพระราชหฤทัยอยู่นั้น ทุกคนเงียบสงบทันทีได้ยินพระสุรเสียง
รับสัง่ ให้มหาดเล็กวิง่ ไปเก็บดอกอะไรสักอย่างบริเวณสวนหย่อม หน้าศาลา
ดุสิตาลัย สักครู่มหาดเล็กก็วิ่งกลับเข้ามาพร้อมดอกไม้สีฟ้าช่อใหญ่ ยื่น
ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ท่าน
ประธาน ดร.ถาวร ช่วยเรียนถามประธานบริษัทนิสสัน มอเตอร์ ประเทศ
ญี่ปุ่นที่มาเข้าเฝ้าด้วยว่า ทางบริษัทแม่สามารถพ่นสีรถยนต์ NISSAN
PRESIDENT ทีน่ ำ� มาถวายให้ เป็นสีของดอกไม้สฟี า้ ชนิดนีไ้ ด้หรือไหม ทุก
คนตกตะลึงพากันเงียบกริบ พระองค์ทรงรับสัง่ ถามอีกครัง้ ว่าใครเป็นวิศวกร
ช่วยตอบหน่อย แต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบ ด้วยความฉับไว ท่าน ดร.ถาวร
รีบกราบถวายบังคมทูลตอบกลับทันทีว่า สามารถท�ำได้พระพุทธเจ้าค่ะ
จะรีบกลับไปท�ำการพ่นสีและอบสีที่ญี่ปุ่น หลังจากได้รับค�ำตอบยืนยัน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่อดอกไม้สีฟ้าอ่อนแก่ประธาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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นิสสัน รับสั่งให้กลับไปศึกษาดู ซึ่งประธานญี่ปุ่นท่านนั้นได้รับปากว่าจะ
ท�ำถวายอย่างสุดฝีมือ
สาเหตุทที่ รงมีพระกระแสรับสัง่ เช่นนัน้ ทรงอยากจะทดสอบว่า วิศวกร
ของญี่ปุ่นมีความสามารถในด้านการผลิตรถยนต์แล้ว จะสามารถท�ำเรื่อง
อื่นๆ นอกกรอบได้หรือไม่ จะท�ำสีพิเศษที่ไม่เคยท�ำได้ทุกสีหรือไม่
ในเบื้องหลังการถ่ายท�ำสาเหตุที่ทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารทุกคนถึง
กับอึ้งไม่กล้าตอบเพราะขณะนั้น ยังไม่เคยมีรถยนต์นิสสันรุ่นใดในโลกที่ใช้
สีฟา้ เหมือนดอกไม้ทพี่ ระองค์รบั สัง่ มาก่อนเลย การพ่นสีเฉพาะในห้องอบสี
มีขั้นตอนมากมาย จะต้องมีไลน์การพ่นสีและอบสีเป็นร้อยๆ คัน ถึง
จะคุ้มทุน และยังไม่เคยมีอบสีเพียงสีเดียวและคันเดียวเช่นนี้มาก่อนใน
ประวัติศาสตร์การผลิตของโรงงานผลิตในประเทศญี่ปุ่น
แต่ด้วยพระบารมีและความเคารพรักศรัทธาในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (คนญี่ปุ่นมีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือน
อย่างคนไทย) จึงถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย
การด�ำเนินการผลิตด้วยการอบสี พ่นสี ค่อนข้างจะยุ่งยาก ในที่สุด
ส�ำเร็จลงด้วยดี ทางกลุม่ สยามกลการและนิสสันกราบบังคมทูลฯขอเข้าเฝ้าฯ
เพื่อน้อมเกล้าถวายรถยนต์คันดังกล่าวอีกครั้ง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
ชื่นชมและพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับสั่งอันเป็นค�ำตอบให้ทุก
คนทีเ่ ข้าเฝ้าฯว่า ดอกไม้สฟี า้ ทีพ่ ระองค์ทรงเลือกให้นคี้ อื "ดอกพยับหมอก"  
เป็นดอกไม้ไทยๆ ทรงโปรดมากๆ เป็นการส่วนพระองค์เพราะด้วยสีและ
ฟอร์มดอก ที่วิเศษกว่านั้นคือเป็นสีประจ�ำพระชนมวาร (วันศุกร์) ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะทรงเจริญ
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พระชนมพรรษา 5 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2535
เมื่อกราบถวายบังคมลาส่งเสด็จแล้วทุกคนที่เข้าเฝ้าในครั้งนั้น ต่าง
ยิ้มแย้มปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ยินดีกันถ้วนหน้า
รถยนต์พระที่นั่ง NISSAN PRESIDENT สีฟ้าอ่อน เลขทะเบียน
1 ด.0595 คันดังกล่าวเป็นรถยนต์สีฟ้าคันแรกของโลกที่มีสเป็กสีเดียวกับ
ดอก “พยับหมอก” ที่เป็นสีของดอกไม้ไทยและผลิตเพียงคันเดียวในโลก
เท่านั้น
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มบริษัทสยามกลการ กว่า 50 บริษัทได้
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับใส่เกล้าฯ มีนโยบายให้ปลูกต้น “พยับหมอก”
ประดับสวนหย่อมอย่างสวยงามของทุกๆ บริษัทในเครือจนถึงทุกวันนี้
ท่านใดทีป่ ลูกดอก “พยับหมอก” เอาไว้ทบี่ า้ นจงภูมใิ จว่าดอก “พยับ
หมอก” ดอกไม้ต้นนี้เป็นดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด
ใครยังไม่ได้ปลูกและคิดว่าจะปลูกอะไรแนะน�ำให้ปลูกดอก “พยับ
หมอก” สีฟ้าอ่อน เลี้ยงง่าย ปลูกง่าย ราคาไม่แพง ดอกออกทั้งปีเช่นเดียว
กับ “ดอกพยับหมอก” บริเวณโดยรอบศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต ใน
ปัจจุบันนี้
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ร.9 คือกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง

ดร.วิษณุ เครืองาม

บันทึกอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ ดร.วิษณุ เครืองาม ผู้คน
จ�ำนวนมากที่ได้อ่านต้องประทับใจอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม
ดังนัน้ ทุกท่านควรอ่านบันทึกเรือ่ งราวทีค่ วรรูข้ อง ร.9 ซึง่ ดร.วิษณุฯ
บันทึกตามที่ได้พบเห็นมาด้วยตนเองอย่างละเอียดงดงาม..มีใจความดังนี้
"ในปี 2013 ผมท�ำงานอยู่ในท�ำเนียบรัฐบาลโดยท�ำหน้าที่ต่างๆ กัน
ถึง 15 ปี ผมขอยืนยันว่าพระองค์ทรงมีมาตรฐานเดียวโดยตลอด จะต่าง
กันก็ที่โอกาส เช่น คณะรัฐมนตรีบางคณะเข้ามาในช่วงที่ทรงพระประชวร
บางคณะมีราชการงานเมืองต้องเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานมหากรุณาบ่อย
หรือห่างตามเหตุการณ์ ในการมีพระราชด�ำริ พระราชด�ำรัส และการทรง
งานใดๆ ไม่มเี ลยสักเรือ่ งทีจ่ ะแสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์สว่ นพระองค์แม้
พสกนิกรจะเต็มใจถวายก็ตาม
สมัย จอมพลถนอมเป็นนายกฯ คราวหนึง่ ประจวบโอกาสครองราชย์
ครอบ 25 ปี (พ.ศ. 2514) รัฐบาลจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และ
ถาวรวัตถุใหญ่โตที่สุดในประเทศ ถวายรับสั่งว่า “สิ้นเปลืองและไม่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน สร้างถนนแก้รถติดดีกว่า” นี่คือที่มาของ “ถนน
รัชดาภิเษก”
สมั ย คุ ณ บรรหารเป็ น นายกฯ เคยกราบบั ง คมทู ล ว่ า จะสร้ า ง
ทาวเวอร์หรือหอคอยสูงใหญ่ข้างสะพานพระราม 9 ใช้เป็นหอดูวิว หอ
โทรคมนาคม และเฉลิมพระเกียรติ รับสั่งว่า “เทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ต้อง
สร้างหอโทรคมนาคมเปลืองเงินเปล่าๆ”
นายกฯ คนหนึง่ เคยกราบบังคมทูลถามว่า ทีพ่ ระอนุสาวรียก์ รมหลวง
ชุมพรฯ หน้าท�ำเนียบรัฐบาลนั้น ตอนพลบค�่ำคนมักมาจุดประทัดแก้บน
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บางทีกย็ งิ ปืนสนัน่ หวัน่ ไหว ดังรบกวนมาถึงสวนจิตรฯ รับสัง่ ว่า “อยูท่ หี่ ลักการ
ว่าท�ำอย่างนั้นผิดกฎหมายไหม ถ้าผิดก็ต้องห้าม แต่ถ้าเป็นเสรีภาพก็ต้อง
ปล่อยไป ร�ำคาญหนวกหูกต็ อ้ งทน อย่าใช้มาตรฐานสวนจิตรฯ หรือท�ำเนียบ
รัฐบาลมาตัดสิน”
สมัยนายกฯ ทักษิณ เคยกราบบังคมทูลว่า เมือ่ ประทับรักษาพระองค์
ที่วังไกลกังวลอย่างนี้ รัฐบาลจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ส�ำนักพระราชวังปรับปรุงวังไกลกังวล ให้สะดวกสบายสมกับที่จะใช้เป็น
ที่ประทับยาวนาน รวมทั้งจะปรับปรุงโรงพยาบาลหัวหินให้ทันสมัยพร้อม
ทุกประการ รับสั่งว่า การปรับปรุงโรงพยาบาลเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถ้า
มีงบก็ควรท�ำ แต่การปรับปรุงวังไกลกังวลเป็นเรื่องสะดวกสบายใจ “แค่นี้
ก็พออยู่พอเพียงแล้ว”
รัฐบาลหลายคณะ เคยออกกฎหมายที่มุ่งจะเฉลิมพระเกียรติเช่นใช้
ค�ำว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ทรง
มีพระราชกระแสให้รฐั บาลน�ำกลับไปปรับปรุงเพราะ “ไม่อาจทรงสถาปนา
พระองค์เองได้” เช่นเดียวกับที่ใน พ.ศ. 2512 ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในร่างพระราชบัญญัติยศทหารซึ่งถวายพระยศทางทหารเป็นจอมพล จน
ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไปเองในที่สุด
ตลอดรัชกาลทรงลงพระปรมาภิไธยตรากฎหมายมาแล้ว ทั้งที่เป็น
พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกานับหมืน่ ฉบับ ทรงวินจิ ฉัย
ฎีกานักโทษ ฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความเป็นธรรมอีกหลายพันราย
บางรายขอพระราชทานยืมเงิน บางรายขอความเป็นธรรมเรื่องแต่งตั้ง
โยกย้าย
รายหนึ่งพ่อตาย ลูกชายบวชหน้าไฟให้พ่อ อยู่มาก็ไม่ยอมสึก แม่มี
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ลูกชายคนเดียวท�ำหนังสือถวายฎีกาว่าเดือดร้อนหนัก ขอพระมหากรุณา
ให้ลูกสึกมาช่วยเลี้ยงแม่เถิด โปรดให้ตรวจสอบแล้วมีพระราชกระแสว่า
แท้จริงแม่ไม่ได้อยากให้ลูกสึก แต่ปัญหาคือแม่ล�ำบากยากจน จึงโปรดให้
กรมประชาสงเคราะห์เข้าไปช่วยดูแล สอนอาชีพให้และหาเครือ่ งมือท�ำมา
หากินไปให้แม่ ลงท้ายแม่ก็ท�ำมาหากินได้ ส่วนลูกก็อยู่ไปจนเป็นสมภาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสงเคราะห์ทั้งส่วนรวมและ
พระองค์เองเพื่อจะได้มีพระพลานามัยดี ทรงงานเพื่อส่วนรวมต่อไป จึง
ทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ ทรงเล่นคอมพิวเตอร์ ทรงฉายภาพ
ทรงกีฬา ทรงวาดรูป ปั้นรูป ทรงงานไม้งานช่าง จะทรงจับงานด้านใดก็
ทรงท�ำได้ดีไปหมด
มีเรื่องที่ประชาชนไม่ทราบคือ ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษใน
เรื่องภาษาไทย การศึกษา ระบบสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และพุทธ
ศาสนา ส่วนที่ทรงพระปรีชาอย่างยิ่งคือเรื่องดิน น�้ำ ระบบระบายน�้ำ และ
การแก้ปัญหาจราจรนั้นล้วนเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้ว
เมือ่ ครัง้ ผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผมเคยได้รบั พระมหากรุณา
พระราชทานค�ำแนะน�ำเรือ่ งการใช้ถอ้ ยค�ำภาษาไทยหลายหน ครัง้ หนึ่งผม
ได้ถวาย “รายชื่อ” บุคคลให้ทรงแต่งตั้ง รับสั่งถามว่า ตั้งกี่คน ผมกราบ
บังคมทูลว่าคนเดียว ตรัสว่าคนเดียวเรียกว่า “ชือ่ ” ถ้า “รายชือ่ ” ต้องหลาย
คน
อีกคราวหนึ่ง มีหนังสือกราบบังคมทูลว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมมา
เพื่อทรงพิจารณา” ทรงพระสรวลตรัสว่า “ถ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็อยู่
บนกระหม่อมยังไม่ถึงฉัน ถ้าจะให้ถึงฉัน ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
มาเพื่อทรงพิจารณา ”
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ในทางพระพุทธศาสนาก็ปรากฎว่าทรงรอบรู้ทั้งในทางปฎิบัติและ
ปริยัติ ทรงรู้จักพระเป็นอันมาก เมื่อตรัสถึงเหตุการณ์ครั้งใดจะทรงย้อน
ไปถึงเรื่องราวครั้งเก่าก่อน เช่น “ครั้งสมเด็จพระสังฆราชยังเป็นพระญาณ
วราภรณ์” “ครั้งเจ้าคุณประยุทธยังเป็นพระราชวรมุนี” และเคยตรัสเล่า
เรื่องราวความเป็นอัครศาสนูปถัมภก ว่า ต้องทรงอุปถัมภ์ และคุ้มครอง
ทุกศาสนา โดยไม่เลือกปฎิบัติ ทรงเล่าพระราชทานว่า ครั้งหนึ่งควีนจาก
ประเทศหนึง่ ทูลถามว่า พุทธศาสนาไม่มพี ระเจ้า แล้วชาวพุทธนับถืออะไร
กัน เหตุใดไม่ยกพระพุทธเจ้าเป็น God เสียเลย? ทรงตอบว่า พุทธศาสนา
นับถือ “ธรรม” (ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า) เรานับถือธรรมยิ่งกว่าองค์
พระพุทธเจ้าเสียอีก เพราะธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก และได้ตรัสเล่า
ต่อไปว่า แม้ศาสนาอื่นก็ยังต้องทรงอุปถัมภ์ ฉะนั้นในฝ่ายพุทธศาสนาขอ
ให้ทุกคนวางใจเถิดว่า จะเป็น เถรวาท มหายาน รามัญนิกาย มหานิกาย
ธรรมยุต ก็ต้องทรงคุ้มครองและพระราชทานความเป็นธรรมเสมอกัน
รัชกาลที่ 5 นั้น อะไรที่ไม่เคยมีและไม่มีคนไทยคนใดนึกว่าชีวิตนี้จะ
มี แต่ก็ทรงบันดาลหรือวางรากฐานให้มี จนได้เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
รถไฟ ไปรษณีย์ เลิกทาส จนคนรุ่นก่อนหน้านั้นต้องคิดว่าเหลือเชื่อจริงๆ
แต่ รัชกาลที่ 9 นั้น อะไรที่ควรจะมี ควรจะคิดออก ควรจะท�ำมานานแล้ว
แต่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ไม่ใคร่คิดไม่ใคร่ท�ำ  ก็ทรงบันดาลหรือวางรากฐานเสีย
เองให้มี-ให้เป็นขึ้น เช่น เขื่อน ฝาย ประตูระบายน�้ำ ถนน สะพาน การ
สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน คนประสบภัยธรรมชาติ การแก้ปัญหาจราจร
การเพิ่มผลผลิตการเกษตร การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาพลังงาน
ฯลฯ
สมัยผมเป็นเลขาธิการ ครม. ต้องทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารใส่ซอง
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ขนาดใหญ่สีขาว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย รับสั่งว่า ต่อไปหน้าซอง
ไม่ต้องเขียนเลขที่หนังสือ จะได้หมุนเวียนกลับลงมาใช้หลายหน ไม่ต้องทิ้ง
แม้แต่เรือ่ งเล็กๆ ก็ควรประหยัด เวลาร่างกฎหมายโปรดให้ถวายปะหน้า 2
แผ่น เผือ่ ว่าทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหมึกซึมเลอะ จะได้ประหยัดเวลาไม่
ต้องรอถวายใหม่ เวลาตัง้ รัฐมนตรีใหม่จะต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณ
พระองค์ตรัสว่าให้รีบมาจะได้รีบไปท�ำงาน ไม่ต้องห่วงว่าติดเสาร์อาทิตย์
ประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินไม่มีวันหยุดราชการ...พระมหากรุณาธิคุณ
ปานนี้จะหาได้จากที่ไหนอีก เจ้าประคุณเอ๋ย!
ปี 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต ลองคิดดูว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงวิปโยคขนาดไหน แม้เสด็จไปทรง
สดับพระพิธธี รรมทีพ่ ระทีน่ งั่ ดุสติ ฯ ทุกราตรี แต่ทราบกันบ้างหรือไม่วา่ พอ
พระสวดจบ เสด็จลงมาประทับที่พระที่นั่งราชกรัณยสภาใกล้ๆ กัน กลับ
พระราชทานค�ำแนะน�ำการแก้ปัญหาจราจรแทบทุกคืน...
ปี 2553 อยู่ระหว่างประชวรประทับในโรงพยาบาล พระราช
กรณียกิจอื่นภายนอกโรงพยาบาลทรงงดเสียเกือบสิ้น แต่การเสด็จไปเปิด
ประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิ์ ทอดพระเนตรโครงการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมและ
เปิดสะพานระบายการจราจรเพือ่ พสกนิกรของพระองค์ เป็นเรือ่ งทีท่ รงถือ
เป็นกิจส�ำคัญกว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นยอดแห่งผู้อดทน อดกลั้น
ในการประกอบพระราชกรณียกิจนัน้ ย่อมมีทงั้ ร้อนทัง้ หนาวยาวนานและน่า
เหนือ่ ย หนัก ดูเอาจากการพระราชทานปริญญาบัตรเถิด แม้แต่ทตี่ อ้ งทรง
อดกลัน้ ด้วยขันติบารมีในค�ำจ้วงจาบหรือระคายเคืองเบือ้ งพระยุคลบาทอีก
ไม่รู้เท่าไร อย่าลืมว่า พระชนมพรรษา 83 แล้ว ทรงงานมา 64 ปีแล้ว
28

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2563

ดะไลลามะเคยพูดว่า “ใครอย่ามาชมตัวข้าพเจ้าเลยว่าเป็นยอดคน
ไปดูพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยก่อนเถิด”
ผมเคยไปเฝ้าฯ กษัตริย์จิกมีแห่งภูฎาน ได้ตรัสว่า “กษัตริย์ของท่าน
เป็นแบบอย่างของข้าพเจ้าในการจะครองราชย์ให้พสกนิกรรัก”
สุลต่านบรูไนซึ่งทรงท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนกษัตริย์ 25 ประเทศ ถวาย
พระพรในคราวฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 เคยทูล
ว่า “การครองราชย์นานถึง 60 ปีเป็นเพียงตัวเลข ส�ำคัญอยู่ที่ว่า 60 ปี
นั้นได้ทรงท�ำอะไรบ้าง”
“เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ฝ่าพระบาททรงท�ำทุกอย่างตลอด 60 ปี ให้
เป็นประโยชน์ตอ่ ชาวไทย ชาวเอเชีย และชาวโลก วาระนีจ้ งึ ทรงเป็นความ
ภาคภูมิใจของบรรดาพระราชามหากษัตริย์ทั้งปวงโดยทั่วกัน”
เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2552 มีพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า
“ความสุขสวัสดีของพระองค์จะมีได้ ก็ด้วยการที่บ้านเมืองมีความสงบ
เรียบร้อย”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์นี้ ทรงมีแต่ให้พวกเรามา
ตลอด แต่พระราชด�ำรัสนีม้ นี ยั เป็นทัง้ สิง่ ที่ “ทรงหวัง” “ทรงบอกให้ร”ู้ และ
“ทรงขอ” ซึง่ น่าจะทรงมีพระราชประสงค์ยงิ่ กว่าค�ำถวายพระพร “ทรงพระ
เจริญ”
ไหนว่าเนื้อหาแห่งเพลงสรรเสริญพระบารมีมีว่า “ธ ประสงค์ใด จง
สฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย” แล้วเรือ่ งอย่างนี้เราคนไทยจะพร้อมใจกันจัดถวาย
ได้ไหม ?
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เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
สังคมทีส่ บั สนวุน่ วาย จิตใจคนทีย่ ากแท้หยัง่ ถึง ความผูกพันทีไ่ ม่อาจ
ปล่อยวาง สุขทุกข์ทไี่ ม่จบสิน้ หนทางยากล�ำบากทีไ่ ม่รจู้ บ ความเบือ่ หน่าย
ที่ไม่จบสิ้น
วันวานที่ไม่อาจลืม วันนี้ที่แสนจะวุ่นวาย วันพรุ่งนี้ที่ไม่อาจคาดเดา
สุดท้ายไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อใด นี่คือชีวิตของคนเรา
ดังนั้นไม่ว่าจะเหนื่อยจะยุ่งวุ่นวายเท่าไหร่ อย่าลืมที่จะรักตัวเอง ท�ำ
เพื่อตัวเองบ้างบางครั้งใช้เงินบ้างเมื่อมีโอกาส ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดี
ชีวติ คนเราก็เหมือนสภาพอากาศ พยากรณ์ได้ แต่มกั มีสงิ่ เหนือความ
คาดหมาย ไม่วา่ จะ สุขสดใส หรือเศร้าหมอง จิตใจทีเ่ ป็นสุขคือทรัพย์สมบัติ
ที่ไม่อาจจะแย่งไปได้
ท�ำทุกวันให้ดีที่สุด ดูแลร่างกายหนึ่งเดียวของเรา คือการดูแลรักษา
ที่ดีที่สุด นิ่งเมื่อประสบความส�ำเร็จ อดทนเมื่อล้มเหลว ปล่อยให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวาสนา
คือการใช้ชีวิตอย่างฉลาดปราดเปรื่อง
เราทุกคนต่างมีข้อเสีย ดังนั้น ควรอภัยให้แก่กันและกัน ทุกคนล้วน
มีข้อดี ดังนั้นควรชื่นชมซึ่งกันและกัน ทุกคนล้วนมีนิสัยส่วนตัว ดังนั้นควร
อ่อนข้อให้กันและกัน ทุกคนล้วนแตกต่าง
ดังนั้น ควรยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนล้วนมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจ
ดังนั้น จึงควรปลอบโยนซึ่งกันและกัน คนล้วนมีความสุข จึงควรแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน เพราะเรามีบุญวาสนาจึงได้มาพบกัน
ดังนั้น ขอให้ทะนุถนอมทุกคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในทุกๆ วัน! 10 ปีหลังจากนี้ หากเรายังรักษาสุขภาพร่างกายให้
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แข็งแรง ยังสามารถไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆ ออกก�ำลังกายหรือเต้นร�ำ ลูกๆ
ของพวกเรา ก็คงจะต้องพูดว่า พ่อและแม่นี้เป็นคนฉลาดมาก! ของขวัญ
ให้ลูกๆ ที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพ่อแม่
ตลอดชีวิตของคนเรามีสิ่งที่ ต้องท�ำให้ดีที่สุดสองเรื่อง : อบรมเลี้ยงดู
บุตรหลาน ไม่ให้เป็นภาระสังคม และดูแลตัวเองให้ดี อย่าเป็นภาระบุตร
หลาน
ผ่านไปอีกไม่กปี่ ี พวกเราล้วนต้องจากไป หากจะพูดถึงโลกนี้ พวกเรา
ล้วนไม่มีความหมาย เราต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิต เอาอะไรไปไม่ได้ เรายึดมั่น
มาทั้งชีวิต ล้วนไม่อาจน�ำติดตัวไป เกิดมาชาตินี้ ไม่ว่ายากดีมีจน ล้วนต้อง
เดินมาจนถึง สุดท้าย เมื่อตายจากไป หันกลับมามอง ตลอดชีวิตของเรา
ล้วนเป็นความว่างเปล่า
ดังนัน้ นับแต่บดั นี้ เราต้องตัง้ ใจใช้ชวี ติ มีความสุขกายสบายใจในทุก
วันเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ ชั่วพริบตาเดียว ต่างล้วนจากไป หาประโยชน์ไม่
ได้ จงท�ำดีต่อทุกๆ คนเพราะไม่มีชาติหน้า ชิวิตหนึ่งสั้นนัก คนเคยสัญญา
กันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไป แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเหลือเป็นเพียงอดีต
สัญญากันไว้วา่ จะเป็นเพือ่ นกันตลอดไป เดีย๋ วเดียวกลับกลายเป็นคนแปลก
หน้าที่คุ้นเคย บางคนนัดกันไว้ว่าพรุ่งนี้พบกัน แต่พอตื่นขึ้นมาพบว่าอยู่กัน
คนละโลก
ดังนัน้ เมือ่ เรายังมีชวี ติ อยู่ อย่าพลาดโอกาสในการทีจ่ ะได้พบปะกับคน
รัก เพื่อนที่ร่วมสู้กันมา เพื่อนนักเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน รักกันเมื่อยังมี
โอกาส โอบกอดกันเมื่อยังท�ำได้ อย่าปล่อยมือที่จูงกันมา ไปเที่ยวเล่นเมื่อ
ยังสามารถอยากกินอะไรกิน ดูแลเอาใจใส่คนรอบกายอย่าโกรธกันอย่าง
ง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผล ความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด อย่าปล่อย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัย อย่าละเลยกับคนที่คุณรัก ไม่มีคนที่โง่ที่สุด มี
แต่คนที่แกล้งโง่เพื่อคุณ ให้อภัยคุณ เพราะไม่ต้องการเสียคุณไป ความ
ซื่อสัตย์จึงอยู่ด้วยกันยาวนาน รู้จักทะนุถนอมจึงสมควรที่จะได้รับ
เมื่อได้ประโยชน์จงอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่น เมื่อมีเหตุผล อย่า
ลืมที่จะให้อภัยคนอื่น เมื่อเก่งกว่าอย่าหัวเราะเยาะคนอื่น เก่งเกินไปมีแต่
คนรังเกียจ จูจ้ จี้ กุ จิกเกินไปมีแต่คนร�ำคาญ เย่อหยิง่ เกินไปมีแต่คนหลีกหนี
เราเกิดมาในโลกนีล้ ว้ นแต่วา่ งเปล่า ท�ำไมจึงต้องหมกมุน่ กับทุกสิง่ ทุก
เรื่อง ไม่อาจปล่อยวาง พูดมากไปท�ำร้ายคนอื่น เคียดแค้นเกินไปท�ำร้าย
จิตใจ ไม่ท�ำร้ายผู้อื่นไม่ท�ำร้ายจิตใจ นั่นคือการปล่อยวาง
ชัว่ ชีวติ นี้ ขอเพียงรูจ้ กั ปล่อยวาง เป็นตัวของตัวเอง ไม่ทำ� เรือ่ งละอาย
ใจ โลกนี้ล้วนมีเหตุขัดแย้งมากมาย เอาชนะแล้ว สูญเสียศรัทธาผู้คน
ผลประโยชน์บนโลกนี้มากมาย พอเพียงก็พอ อย่าเห็นผลประโยชน์มีค่า
มากกว่าความสัมพันธ์
ใจเป็นสุข วันเวลาก็ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตนี้จึงมีค่า!
คิดมากไปท�ำให้กังวล ใส่ใจมากไป ความคิดก็จะถูกครอบง�ำ มุ่งหวังมาก
ไป ก็จะเป็นทุกข์ ดูแลทะนุถนอมคนที่อยู่ข้างกาย เพราะเราไม่รู้ว่าจะได้
พบกันอีกหรือไม่ในชาติหน้า รู้จักหาความสุขกับปัจจุบัน เพราะเราไม่รู้ว่า
เมื่อไหร่เราจะตาย เรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกๆ วัน เพราะมีเพียงแต่วัน
นี้ไม่มีชาติหน้า อ่านหลายครั้งก็ยังสบายใจ

32

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

