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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดชีพ

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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2 เมษายน 2564

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

	 	 	 •	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 	 เฉลิมศรี

	 	 พระราชวงศ์จักรี		 	 	 	 เลิศหล้า

	 	 บารมีพระเทพกษัตรี	 	 	 	 ต่อยอด		ยิ่งนา

	 	 ไทยเทศภักดีทั่วหน้า	 	 	 	 แซ่ซ้องถวายพระพร

	 	 	 •	 พระด�าริพัฒนาชาตินั้น		 	 มากมาย

	 	 ทั้งศาสตร์ศิลป์รอบกาย		 	 	 เกี่ยวข้อง

	 	 การทหารแกร่งสมชาย		 	 	 สยบคู่		ศัตรูเอย

	 	 พระดั่งรัตนปกป้อง	 	 	 	 ต่อสู้ผองภัย

	 	 	 •	 อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้ง	 	 จักรวาล

	 	 โปรดพิทักษ์อภิบาล	 	 	 	 พระมิ่งเจ้า

	 	 ให้สุขเกษมดวงมาลย์	 	 	 	 เย็นจิต		ยิ่งเอย

	 	 ไทยเทศสุขทั่วหน้า	 	 	 	 ซาบซึ้งพระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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6 เมษายน 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และ

วันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์

	 	 	 •	 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า	 	 ปฐมวงศ์

	 	 พระเกียรติก้องด�ารง	 	 	 	 ยอดฟ้า

	 	 ประชาชื่นพระองค์	 	 	 	 ครองราชย์

	 	 เทิดพระบาททั่วหน้า	 	 	 	 แซ่ซ้องถวายพระพร

	 	 	 •	 บารมีมหาจักรีปกเกล้า	 	 ผองไทย

	 	 ไทยรอดพ้นมหาภัย	 	 	 	 ทุกครั้ง

	 	 ไทยเจริญรุ่งเรืองชัย	 	 	 	 เป็นสุข		ทั่วเอย

	 	 ไทยรุ่งไม่หยุดยั้ง	 	 	 	 ยิ่งด้วยพระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

4	ม.ค.	2564	-	17	พ.ค.	2564

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

31	พ.ค.	2564	-	6	ส.ค.	2564

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

9	ส.ค.	2564	-	14	ธ.ค.	2564
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564	ณ	ห้องประชุมสภา	1	อาคาร 

หอประชุม	มศว	และฟังรายงานการวิจัยเรื่อง	ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟค

เตอร์จากสมองในซีร่ัมกบัระดบัไขมันในซีร่ัมและการรู้คิดของผูป่้วยโรคอลัไซ

เมอร์คนไทย	โดย	รศ.	ดร.	ภนารี	บุษราคัมตระกูล	ซึ่งส่วนหนึ่งเก็บข้อมูล

จากสมาชิกของชมรมฯ	 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม	 โปรดแจ้ง	

คุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	โทร	0814895501	

 	ชมรมฯ	เปลี่ยนสถานที่ประชุมประจ�าเดือนเมษายน	2564	และ

สรุปผลการด�าเนินงานฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	และทัศนศึกษา	ระหว่าง

วันที่	 8-10	 เมษายน	2564	ณ	Varinah	Resort	 อ�าเภอสามร้อยยอด	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คณะกรรมการฯ	และสมาชิกร่วมเดินทาง	47	คน

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เถระพัฒน์	ในการ

ถงึแก่กรรมของอาจารย์ทองเจอื เถระพฒัน์	สวดพระอภิธรรม	ระหว่าง

วันที่	15-19	มีนาคม	2564	ณ	วัดตรีทศเทพ	ศาลา	4	พระราชทานเพลิง

ศพ	วันที่	20	มีนาคม	2564	เวลา	17.00	น.

 	 ชมรมฯ	 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	 โตนวล	 ในการถึง 

แก่กรรมของอาจารย์สุพจน์ โตนวล	 สวดพระอภิธรรม	 วันที่	 22-24	

มีนาคม	เวลา	19.00	น.	ณ	วัดลาดพร้าว	ศาลา	11	ฌาปนกิจ	วันที่	25	

มีนาคม	2564	เวลา	13.00	น.

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่
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ปรากฏ	รายชือ่ของผูบ้ริจาคภายใน	1-2	เดอืน	โปรดติดต่อกบัคณุกฤษณา	

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2564	สมาชิกชมรมจ�านวน	24	คน	นัด

กนัไปทานอาหารกลางวันที	่CHAINA	TOWN	HOTEL	ทีส่รรหาของอร่อย

บริเวรณเยาวราชมารวมไว้บนโต๊ะอาหารกลางวันทั้งหมด	18	ชนิด	ทาน

กันอิ่มหน�าส�าราญ	สนุกสนานค่ะ	
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ผู้บริจาคเงิน
	 1.	รศ.	ดร.	วิจิตร		วรุตบางกูร		 		 	 1,000	 บาท

	 2.	อ.	สุชาติ		วงศ์สุวรรณ	 	 		 	 1,000	 บาท

	 3.	รศ.	ดร.	อรพรรณ		พรสีมา		 		 	 500	 บาท

	 4.	รศ.	ดร.	ชมพันธุ์		กุญชร	ณ	อยุธยา	 	 1,000	 บาท

	 5.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล	 	 		 	 1,000	 บาท

	 6.	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 7.	ผศ.	พัชรา		สุทธิส�าแดง	 	 		 	 1,000	 บาท

	 8.	ผศ.	บังอร		เสตนนท์			 	 		 	 1,000	 บาท

	 9.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์		 		 	 1,000	 บาท

	 10.	รศ.	ดร.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ		 		 	 1,000	 บาท

	 11.	คุณศิริพร		จันทนพันธ์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 12.	รศ.	เชียรศรี		วิวิธสิริ	 	 		 	 2,000	 บาท

	 13.	อ.	ประยูร		สะสม	 		 	 		 	 1,000	 บาท

	 14.	ผศ.	ประหยัด		หาสิตะพันธุ์	 		 	 1,000	 บาท

	 15.	ผศ.	ดร.	กาญจนา		หาสิตะพันธุ์			 	 1,000	 บาท

	 16.	รศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล			 	 1,000	 บาท

	 17.	อ.	เปล่งศรี		เทพกุญชร	 	 		 	 2,000	 บาท

	 18.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์	 	 		 	 3,000	 บาท

	 19.	อ.	นฤมล		เกตุปมา			 	 		 	 1,000	 บาท

	 20.	รศ.	ดร.	ไพศาล		หวังพานิช	 		 	 1,000	 บาท

	 21.	รศ.	ลัดดาวัลย์		หวังพานิช		 		 	 1,000	 บาท

	 22.	ผศ.	อุษณา		กาญจนทัต	 	 		 	 1,000	 บาท

	 23.	รศ.	ดร.	นฤมล		กาญจนทัต	 		 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนเมษายน

  คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด  พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
 ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์   ทุกพลบกาล สราญจิต มิ่งมิตรดี
  พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา  จิตหรรษา กายาสุข ทุกข์หน่ายหนี
 ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี   ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	ผศ.	วิชิต		โชติกธีรกุล	 	 2.	รศ.	ปราณี		วานิชเจริญธรรม

3.	คุณชวนชื่น		กาญจนภี	 	 4.	อ.	สมบูรณ์		ศิงฆมานนท์

5.	คุณสุพรรณี		เชษฐ์เชาวลิต		 6.	คุณไพรัช		ชินะผา	

7.	คุณพรสนอง		แตงไทย	 	 8.	รศ.	เทเวศร์		พิริยะพฤนท์

9.	คุณวานิช		วาณิชยากรกุล	 	 10.	อ.	บัณฑิต		แพนลิ้นฟ้า

11.	คุณวิไล		มาโนชญ์จิต	 	 12.	อ.	สุภาลักษณ์		พงษ์สุธรรม

13.	ผศ.	ทรงกลด		อภิมณฑ์รักษา	 14.	อ.	วิวัฒน์		บุรทัต

15.	รศ.	วิไล		รัตนตยารมณ์		 16.	อ.	ดารา		ภาคสุชน

17.	อ.	อุไร		สังขนันท์	 	 	 18.	อ.	สุจิตรา		นิลสุวรรณโฆษิต

19.	คุณติ๋ม		วินิจวงษ์		 	 	 20.	อ.	ดร.	กาญจนา		รุ่งตรานนท์

21.	คุณเสถียร		โพธิ์สุวรรณ	 	 22.	ผศ.	จันทร์พิมพ์		พละพงศ์

23.	รศ.	สุรภี		อิงคากุล		 	 24.	ผศ.	สนั่น		วีระพงษ์

25.	อ.	นฤมล		เกตุปมา		 	 26.	ผศ.	ดร.	สายสนม		ธรรมพิทักษ์

27.	รศ.	นิภา		ศรีไพโรจน์	 	 28.	รศ.	ดร.	วิจิตร		วรุตบางกูร

29.	อ.	ทัศนีย์		เจตสันติ์		 	 30.	อ.บุญเริง		แก้วสะอาด
31.	รศ.	หทัย		ตันหยง		 	 32.	ผศ.	รัชนี		ลาชโรจน์

33.	รศ.	สมหวัง		คุรุรัตนะ	 	 34.	คุณชูศรี		บุญยฤทธิ์

35.	ผศ.	ธีรบุญฤทธิ์		ควรหาเวช	 36.	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	
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37.	อ.	นวธิตา		อติแพทย์	 	 38.	ผศ.	สุวณิช		พรหมสุทธิรักษ์

39.	ผศ.	ถวิลวงศ์		บุญหงษ์	 	 40.	อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

41.	อ.	ปราณีต		เลิศไกร	 	 42.	อ.	ธนพรรณ		สิทธิสุนทร

43.	อ.	สมทรง		วิเชียร	 	 	 44.	รศ.	พวา		พันธุ์เมฆา

45.	ผศ.	รุจิวรรณ		พานิชชัยกุล	 46.	ผศ.	ชื่นจิตต์		ศรีรัตน์

47.	ผศ.	วันเพ็ญ		พงษ์ประยูร		 48.	ผศ.	วิไลลักษณ์		พงษ์โสภา

49.	ศ.	ดร.	เสาวนีย์		จักรพิทักษ์	 50.	รศ.	สิริพร		เกรียงไกรเพชร
51.	อ.	ดร.	พัฒนา		ชัชพงศ์	 	 52.	ผศ.	อุษณา		กาญจนทัต

53.	ผศ.	เพ็ญณี		ดิสกะประกาย	 54.	รศ.	ผกา		แสงสุวรรณ

55.	ผศ.	จ�ารัส		น้อยแสงศรี	 	 56.	อ.	ช�านาญ		แสงแก้ว

57.	อ.	อรพินท์		แก้วลาย	 	 58.	อ.	ดร.	สุวรรณา		พันธุรัตน์

59.	คุณพรนิภา		โชติกเสถียร	 	 60.	ผศ.	สุมานิน		รุ่งเรืองธรรม

61.	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	 62.	รศ.	จุฑามาศ		เทพชัยศรี

63.	อ.	ชุลีพร		สุภธีระ	 	 	 64.	ผศ.	พัชรินทร์		ขวัญชัย

65.	ผศ.	ประเสริฐ		เชษฐพันธ์		 66.	ผศ.	สุดใจ		พงศ์กล�่า

67.	รศ.	นฤมล		กาญจนทัต		 68.	คุณดวงดาว		พันธิตพงษ์

69.	อ.	สมชาย	สุริยะศิริบุตร		 70.	ผศ.	บรรจง		สัพพะเลข

71.	อ.	ทิพมาศ		แก้วซิม	 	 72.	ผศ.	รัตนา		เจริญสาธิต

73.	คุณชลีนาถ		สิงหเรศร์	 	 74.	คุณสมศรี		ส่งวัฒนา

75.	คุณวิจิตร		อักษรชู		 	 76.	รศ.	มาลี		โอวกุสุมสิริกุล

77.	ผศ.	ศรีจันทร์		พันธุพานิช	 78.	คุณณัฐธยาน์		ไกรลาสสุวรรณ

79.	คุณกรรณิการ์		ชาวบ้านเกาะ	 80.	อ.	นิรันดร์		พงษ์พันธุ์

81.	ผศ.	พินิจ	เทพสาธร
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หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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วาทะธรรม

	 บ้านที่ซื้อมา	หรือสร้างขึ้นมา	หลวงพ่อชา	สุภัทโท	ท่านเรียกว่าบ้าน

ของโลก	หรือ	บ้านข้างนอก	ไม่ใช่บ้านที่แท้จริง	อาศัยอยู่ได้ชั่วคราว	แล้ว

ก็..	!	ต้องจากไป

	 บ้านที่สอง	คือ	ร่างกาย	เราเข้าใจว่าเป็นของเรา	ก็ไม่ใช่อีก	มันแก่	

มันผุพังไปทุกวัน	ห้ามก็ไม่ฟัง	อยากให้มัน	คงทนถาวร	อยู่ยาวนาน	ก็เป็น

ไปไม่ได้

	 บ้านที่สาม	คือ	ตัวอัตตา	ที่ความคิดจิตใจสร้างขึ้น	แล้วสมมติให้เล่น

บทเป็นตัวนั่นตัวนี่	มีต�าแหน่ง	ยศฐาบรรดาศักดิ์	มีฐานะทางสังคมรองรับ	

แต่พอถึงวันเกษียณอายุ	บ้านหลังนี้	พังลงในพริบตา	จะยื้อยุดอย่างไรก็ไม่

ได้

	 บ้านที่แท้จริง	คือ	ความรู้สึกที่มันสงบ	อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ	ถูก

ความคิดและอารมณ์ต่างๆ	 ปกคลุมไว้	 ต้องอาศัย	 การเจริญสติ	 ให้เกิด

สมาธิ	และปัญญา	จึงจะมองเห็น	และ	เข้าไปอาศัยในบ้านหลังนั้นได้

	 บ้านหลังนี	้เป็นอกาลิโก	อยูไ่ด้ตลอดกาล	ไม่มีวนัผพุงั	มีความสมบูรณ์

พร้อมในตัว	ไม่ต้องการเครื่องเรือน	หรือของตกแต่งใดๆ	เพิ่มเติม	คนที่จะ

เข้าไปได้	ต้องวางทุกอย่างให้หมดเสียก่อน	จึงจะเข้าไปอาศัยได้

	 ชีวิตของเราทุกคน	เหมือนการเดินทาง	แวะพักชั่วคราวเข้าบ้านหลัง

นัน้	ออกหลังนี	้เร่ือยไป	แต่ไม่เคยสบายใจได้นาน	เพราะมันไม่สงบ	เหมือน

ได้อยู่บ้านตนเอง

	 บ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหน	 หลวงพ่อชา	 สุภัทโท	 ท่านสอนว่า	

ความสงบ	นั้นแหละ	คือ	บ้านจริงๆ	ของเรา
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความสุข 5 มิติ

	 1.	สุขสบาย	:	ร่างกายแข็งแรง	มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

	 2. สุขสนุก	:	ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข	มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

	 3. สุขสง่า	:	เห็นคุณค่า	มีความภาคภูมิใจในตนเอง	และมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือคนอื่น

	 4.	สุขสว่าง	:	มีความจ�าด	ีจดัการกบัส่ิงต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

	 6.	 สุขสงบ	 :	 รับรู้-เข้าใจความรู้สึกของตนเอง	 สามารถจัดการ

สภาวะอารมณ์ต่างๆ	ได้
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พระผู้ทรงหยั่งถึงการณ์ไกล

	 เปิดเฟซ	พบเรื่อง	"จากเมล็ดพันธุ์ผัก	สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร"	

ของมูลนิธิชัยพัฒนา

	 อ่านจบ	สมองยงัไม่ทนัส่ังการอะไร	แต่ใจน้อมกราบไปก่อนแล้ว	ด้วย

ส�านึกสั่ง!

	 ทกุวันนี	้พชืพนัธุผ์กั	เราปลูกข้ึน	แต่ไม่มีดอก	ไม่มีผล	เพราะนายทนุ

ตอนพันธุ์หมดแล้ว	ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเท่านั้น	จึงจะปลูกมีดอก-มีผล

	 ด้วยสายพระเนตรยาวไกล	และทรงเล็งเห็นปัญหา	ต่อจากนี้	พวก

เราชาวประชาชนรอดแล้ว
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	 รอดอย่างไร	 เดี๋ยวจะเอาบทความที่ชัยพัฒนาเผยแพร่มาให้อ่าน	

เข้าใจว่าอ่านกันบ้างแล้ว	เพราะเห็นมีตามโซเชียล

	 ...

	 "โครงการตามพระราชด�าริ"	นัน้	ไม่ใช่เพ่ือพระองค์	แต่เพ่ือประชาชน

โดยตรง

	 ถ้าใครไปตามต่างจังหวัด	แดนทุรกันดาร	ความช่วยเหลือภาครัฐไป

ไม่ถึง	จะเห็นโครงการตามพระราชด�ารินี่แหละไปถึง	และมีอยู่ทั่ว

	 ผมไปน่าน	 ห่างไกลออกไปตามยอดเขา-ยอดดอย	 ก็เห็นแต่มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงบ้าง	มูลนิธิปิดทองหลังพระบ้าง	เป็นที่พึ่งชาวบ้าน

	 อย่าว่าแต่ในบ้านเราเลย	บางประเทศยังมาขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง,	

ปิดทองหลังพระ	ไปช่วยเรื่องน�้า	เรื่องอาชีพ	เรื่องเกษตร

	 เช่น	เมือง	"เยนันชอง"	ประเทศพม่า	อยู่ใกล้แม่น�้าอิรวดีแท้ๆ	แต่	

365	วัน	มีฝนตกไม่ถึง	10	วัน

	 เยนันชอง	มีน�้ามัน	สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	อังกฤษได้สัมปทานขุด	

ญี่ปุ่น-จีน	เข้าไปแย่งกัน	แต่ไม่ทราบเพราะอะไร	ทุกวันนี้	เหลือแต่ซากทิ้ง

ร้าง

	 มีน�้ามัน	 แต่ไม่มีน�้ากิน-น�้าใช้	 ผู้คนยากจนที่สุด	 ไม่มีแหล่งน�้าใดๆ	

เยนันชองเหมือนทะเลทราย

	 ชาวบ้านต้อง	"ขุดน�้ากิน"	นั่งขุดทรายกลางแดดเปรี้ยง	รอครึ่ง-ค่อน

วัน	จะได้น�้าซักกระป๋อง!

	 งูชุม...ปีๆ	ชาวบ้านตายเพราะงูกัดมากที่สุด!

	 พม่าขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	มูลนิธิปิดทองหลังพระไปช่วยสอนชาว

บ้านจัดท�าแหล่งน�้า	ช่วยแนะแนวอาชีพ	ช่วยหาวิธีป้องกันงูกัดตาย
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	 ผมเคยไป	นัง่รถจากมัณฑะเลย์ไปตามถนนไม่ต่างทางเกวียนอกี	6-7	

ชั่วโมง	จนเยี่ยวเป็นเลือดกว่าจะถึง

	 สภาพชีวิตผู้คนและบ้านเมือง	ย้อนไปซัก	200-300	ปี	ประมาณนั้น

	 ร้อน-แล้ง	ชนิดผ่ากะโหลก!

	 แม่ฟ้าหลวงใช้วิธี	 "สอนให้ท�า"	 จะไม่ลงมือท�าให้	 เพื่อให้พวกเขา

เรียนรู้	ขั้นแรกสร้างแหล่งน�้า	ให้คนและสัตว์มีน�้ากิน-น�้าใช้ก่อน

	 สอนให้ตั้ง	"ธนาคารแพะ"	เพาะพันธุ์แล้วให้ชาวบ้านยืมไปเลี้ยง	มี

รายได้,	มีลูก	กน็�าส่วนหนึง่มาคนื	เพือ่หมุนเวียนให้ครอบครัวอืน่น�าไปสร้าง

อาชีพบ้าง

	 สอนให้ปลูกพืชทนแล้ง	 ใครไปเยนันชอง	 ต้องไม่พลาดถั่วตัดงาด�า,	

น�้ามันงา	 เอางาใส่ครกแล้วให้ควายหมุนโม่	 จากเมล็ดงากลายเป็นน�้ามัน

งาหยดติ๋งๆ

	 วิธีแก้งูกัด	ก็เอาพิษงู-ปราบงู	ตั้งธนาคารผลิตเซรุ่ม	จ�านวนคนถูกงู

กัดตายลดลงทันตาเห็น!

	 งูที่นั่น	 ชุม-ไม่ชุมก็ไม่รู้	 รู้แต่ว่า	 พอไปเข้าส้วม	 ค�าแรกที่เขาบอก	

"ระวังงูหน่อยนะ"!

	 เอาละมัง	มาถึงเรื่องที่เกริ่นไว้	แต่ค่อนข้างยาว	ฉะนั้น	ขออนุญาต	

"เก็บความ"	เป็นบางช่วง	เพื่อให้พอดีกับพื้นที่นะครับ

	 "มูลนิธิชัยพัฒนา"

	 จากเมล็ดพันธุ์ผัก	สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร

	 จากวิกฤติดินโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี	2549	"สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี"

	 มีพระราชด�าริจะทรงต้ัง	 "ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์"	 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
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ผัก	พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ

	 มูลนิธิฯ	 จึงต้ังโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสนองพระราชด�าริข้ึน

ที่แม่สาย	 เชียงราย	 ในปี	 52	 พระราชทานชื่อว่า	 "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช

จักรพันธ์เพ็ญศิริ"

	 เพ่ือเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ	 100	 ปี	 "พระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ"

	 กิจกรรมหลักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	 คือ	 ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มี

คุณภาพเพื่อเก็บรักษาสะสมส�ารองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานราษฎร

ในพื้นที่ประสบภัย

	 อาทิ	คะน้า	กวางตุ้ง	ฟัก	แฟง	แคบ้านดอกขาว	ถั่วพู	มะเขือเปราะ

เจ้าพระยา	มะเขือขาวกรอบ	บวบ		กระเจี๊ยบเขียว	มะเขือยาว	ถั่วฝักยาว	

พริก	น�้าเต้า

	 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา	 และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช	

ซึ่งขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว	และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ	ดังนี้

	 ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร	เบอร์	1,	ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร	เบอร์	1,	ถั่ว

แขกสีเหลืองเทพรัตน์	เบอร์	1,	ถัว่ฝักยาวลายเสือจกัรพนัธ์	เบอร์	1,	มะเขอื

เปราะพวงหยกจักรพันธ์,

	 พริกขี้หนูปู่เมธ,	พริกขี้หนูพัฒนฉันท์,	แตงไทยหอมละมุน,	มะเขือ

เทศจักรพันธ์	1,	มะเขือเทศจักรพันธ์	2,	ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย

	 พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักชุดแรกแก่ราษฎรในโครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ 

ผู้ประสบอุทกภัย	17	จังหวัด	ในปี		56	

	 นบัจากนัน้	ได้พระราชทานแก่ผูป้ระสบภัยและราษฎรในท้องถิน่ห่าง
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ไกลและพื้นที่ทุรกันดารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

	 ปี	60	พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ราษฎร	52,531	ราย	โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 260	 แห่ง	 	 หน่วยทหาร	 5	 แห่ง	 หน่วยงาน

ราชการ,	องค์กรต่างๆ	อีก	43	แห่ง

	 มีเมล็ดพันธุ์ผักที่พระราชทานคละกัน	24	ชนิด	จ�านวน	510,494	

ซอง

	 มีพระราชกระแสรับส่ังให้มูลนธิฯิ	ผลิตเมล็ดพนัธุผ์กัให้เป็นเมล็ดพันธุ์

ที่สามารถ	"เก็บเมล็ดปลูกต่อได้"

	 ดังนั้น	 ราษฎรที่ได้รับพระราชทานจะมีพืชผักที่สามารถเก็บเมล็ดที่

สมบูรณ์ไว้ปลูกบริโภคต่อไปได้อย่างยั่งยืน

	 เร่ืองส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยแก่ราษฎร	 เร่ิมต้นจากที่โปรดเกล้าฯ	

ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	ท�าโครงการ	"บ้านนี้มีรัก	ปลูกผักกินเอง"						

	 เพื่อให้ราษฎรปลูกผักบริโภคกันในครัวเรือน	 หากเหลือสามารถ

จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

	 ต่อมาทรงให้จัดท�าโครงการ	"ทางนี้มีผล	ผู้คนรักกัน"

	 โดยได้พระราชทานกล้าต้นมะรุม	กล้าต้นเส้ียว	กล้าต้นข้ีเหล็ก	เมล็ด

แค	 และกล้าไม้ผล	 เช่น	 มะม่วง	 	 ขนุน	 ชมพู่มะเหมี่ยว	 ฝรั่ง	 มะกอก	

มะขาม	น้อยหน่า

	 ให้ชมุชนน�าไปปลูกทัง้ในบ้าน	ตามริมถนนในหมู่บ้านและทีส่าธารณะ

ในหมู่บ้าน

	 โดยมพีระราชประสงค์ให้คนทั้งในหมู่บ้านและคนทั่วไปสามารถเก็บ

ไปประกอบอาหารรับประทานได้	และมีไม้ผลไว้แบ่งปันกันบริโภค

	 เมื่อราษฎรปลูกผักกันภายในบ้านแล้ว	จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
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ราษฎรมีสุขภาพดี

	 จึงมีรับสั่งให้จัดท�าโครงการ	 "ปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน	

GAP"

	 สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักให้ได้มาตรฐาน	ปลอดภัยจากสารเคมี	

เพื่อบริโภคเองและจ�าหน่ายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	 น�ามาขายเป็นสินค้า

ของร้าน	"จนักะผัก"	ซ่ึงเป็นร้านขายผลิตภณัฑ์ร้านหนึง่ของมูลนธิชิยัพฒันา

	 มูลนิธิฯ	 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเตียง	 จิราธิวัฒน์	 ร่วมสร้าง

โรงคัดบรรจุผักที่ได้มาตรฐานให้แก่กลุ่มเกษตรกร	 และให้ความรู้เกี่ยวกับ

กรรมวิธีในการคัดและบรรจุผักที่ได้มาตรฐาน	 เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้

บริโภค

	 ในปี	60	โปรดเกล้าฯ	ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	ร่วมกับกองทัพภาค

ที่	3	ท�าโครงการ	"ทหารพันธุ์ดี"	ขึ้น

	 เพื่อฝึกก�าลังพลให้มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย	เมื่อปลดประจ�า

การจะได้น�าประสบการณ์ที่ได้กลับไปใช้และเผยแพร่แก่ชุมชนในหมู่บ้าน

ของตน

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดต้ังร้านขายผักที่เป็นผลผลิตจาก

การทดสอบพันธุ์ผัก	เมื่อเดือนตุลา	52	และพระราชทานชื่อร้านว่า	"จัน

กะผัก"

	 นอกจากนี้	 ยังส่งผักสดปลอดภัยของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ	 ไปขาย

ที่ร้านค้าของมูลนิธิฯ	 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ธนาคารไทยพาณิชย	์

ส�านักงานใหญ่

	 อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์	 ท็อปส์	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 สาขา

เชียงราย	 บางนา	 ทองหล่อ	 และชิดลม	 กรูเมต์มาร์เก็ตที่พารากอนและ
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เอ็มโพเรียม

	 พฤษภา	 59	 มีรับส่ังเพ่ิมเติมให้มูลนิธิฯ	 ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าว

พระราชทานในจังหวัดเชียงราย	 เพื่อส�ารองเมล็ดพันธุ ์ข้าว	 ส�าหรับ

พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยนาข้าวเสียหาย

	 จึงได้จัดต้ังโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน	 "เพื่อนช่วย

เพื่อน"	ขึ้น

	 มีเกษตรกรในหมู่บ้านสันหลวงใต้และบ้านสันบุญเรือง	 ต�าบลเกาะ

ช้าง	อ�าเภอแม่สาย	เข้าร่วมโครงการ	28	ราย	มีพื้นที่เพาะปลูก	359	ไร่	

3	งาน

	 ในการผลิตพันธุข้์าวพระราชทานนี	้ทรงให้ผลิตอย่างมีคุณภาพ	และ

ทรงให้ปลูกโดยวิธีปักด�าเท่านั้น

	 การเกบ็เกีย่วต้องเกบ็เกีย่วด้วยมือ	หรือรถเกีย่วข้าวทีส่ะอาด	ป้องกนั

การปะปนของข้าวพันธุ์อื่น	หรือข้าวเมล็ดแดง

	 ที่ผ่านมา	ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรที่ประสบภัยกว่า	500	

ราย	พันธุ์ข้าว	79.795	ตัน	พื้นที่ปลูก	5,319	ไร่

	 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้.....

	 ท�าให้ทรงมีเมล็ดพันธุ์พืชผักและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ	 สะสม

ส�ารองเผื่อไว้	 ไม่ว่าจะเป็นยามที่ราษฎรประสบภัยธรรมชาติ	 หรือยามที่

ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับขัน

	 นบัเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	

จะทรงมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพพระราชทานช่วยเหลือฟื้นฟูราษฎร	 ให้มี

เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักปลูกบริโภคกันได้ตลอดไป

	 ประเทศไทยของเราจะไม่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	 อันเป็น
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จุดเริ่มต้นของวงจรการผลิตอาหาร	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของมนุษย์

	 นับเป็นพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่

พสกนิกรของพระองค์ให้มีความม่ันคงทางด้านอาหาร	 อันเป็นพ้ืนฐานที่

ส�าคัญส�าหรับความมั่นคงของชาติไทยอย่างยั่งยืน.

	 ...........................

	 ครับ..เต็มตื้น	ในความเป็นพสกนิกร	กล่าวได้ค�าเดียว

	 ขอ	"กรมสมเด็จพระเทพรัตน์"	จงทรงพระเจริญ.

	 เปลวสีเงิน	คนปลายซอย
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ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ

	 "...เคยมีผู้ถามข้าพเจ้าว่า	ค�าว่า..	ความสุขนั้น	ในทัศนะของข้าพเจ้า	

คืออะไร?

	 ขณะนั้น..	 หลายปีมาแล้ว	 ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะตอบค�าถามนี	้

เพราะไม่เคยคิดเลยว่า	 ตนเองมีความสุขหรือทุกข์อย่างไร	 จึงตอบเขาแต่

เพียงสั้นๆ	ว่า..

	 ความสุข	คือ	การกระท�าใดๆ	ก็ได้	ที่ดี	และไม่บังเกิดผลเสียที่จะ

ท�าให้เกิดความทุกข์ใจ	กังวลใจในการกระท�าครั้งนั้น..

	 ในปัจจุบันนี้	ข้าพเจ้ามีความเห็นพ้องกับ	พระสารประเสริฐ	ว่า..

	 'ความสุขที่แท้จริงนั้น..	 ไม่มีในโลก	 มีแต่เพียงทุกข์น้อยเท่านั้น'	

ข้าพเจ้ายังมีความเห็นเฉพาะตัวข้าพเจ้าเองว่า..

	 'ความสุข'	ของข้าพเจ้านั้นคือ..	การท�าดี	ท�าประโยชน์	เพื่อเป็นการ

แสดงความกตัญญูกตเวที	ต่อสิ่งหรือบุคคลที่มีพระคุณ	เช่น	บิดา	มารดา	

ประเทศชาติ.."

	 พระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี

	 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

	 เจ้าหญิงแห่งสยามดวงใจของประชาราษฎร์	ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอ 

กราบถวายบังคมแทบเบ้ืองพระบาท	ด้วยความจงรักภักด	ีและส�านกึในพระ

มหากรุณาธคุิณ	อนัหาท่ีสุดมิได้	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	พระสยาม

เทวาธิราช	และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล	ได้โปรดอภิบาล

ให้พระองค์ทรงพระสิริสวัสดิท์รงพระเกษมส�าราญ	มีพระชนมายยุิง่ยนืนาน	

มีพระพลานามัยแข็งแรง	สมบูรณ์	เจริญด้วยจตุรพิธพรทุกประการเทอญ
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นิสิตในมุมมืด

	 นานแสนนานมาแล้ว	ผมยืนตาละห้อยอยู่หน้าโปสเตอร์ที่อดนอนท�า

มาหลายคืน	เพือ่น�าเสนอผลงานด้านรีโมทเซนซ่ิงในแนวปะการังและแหล่ง

หญ้าทะเลเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย	น่าเสียดาย	แทบไม่มีใครสนใจเลย

	 ในยคุนัน้เพิง่เป็นช่วงแรกของการศึกษาแนวปะการัง	ยงัไม่มีคนสนใจ

ทะเลมากมายเท่ายุคนี้	 ยิ่งไม่มีใครคิดว่าดาวเทียมกับปะการังเกี่ยวข้อง 

กันได้	

	 คนมาประชุมส่วนใหญ่เป็นนักภูมิศาสตร์	 บ้างก็เป็นนักวิชาการด้าน

ดาวเทียม	เขาต่างพูดคุยกันเอง	ผมจึงยืนตาละห้อยต่อไป	ตราบจน...

	 คนกลุ่มหนึ่งก�าลังเดินมา	 เหล่านักวิชาการรีบหลบออกด้านข้าง	

ปรากฏร่างเจ้าหญิงองค์หนึง่	ในมือพระองค์ท่านคอืสมุดเล่มใหญ่	ใช้บันทกึ

ข้อมูลที่พระองค์ท่านถามไถ่นักวิชาการผู้ทรงวุฒิ

	 พระองค์เดินบ้างหยุดบ้าง	สายตากวาดดูโปสเตอร์วิชาการ	ทรงถาม

ผูวิ้จยัเป็นระยะ	จนมาใกล้มุมอบัสุดของงาน	เลยจากประตูทางออกมาแล้ว	

ท่านกลับไม่เสด็จออก	แต่เดินตรงมาจนสุดแถวโปสเตอร์	ตรงมาที่นิสิตคน

หนึ่งผู้ยืนอยู่ด้วยความงง

	 เจ้าหญิงองค์นั้นมองดูโปสเตอร์	 ก่อนเอ่ยค�าที่นิสิตผู้นั้นไม่ลืมตลอด

ชีวิต	"น่าสนใจ	อธิบายมาเลย	ไม่ต้องสนใจภาษา"

	 สิบนาทต่ีอจากนัน้	เหมือนเป็นความฝันล่องลอย	ผมจ�าไม่ได้หรอกว่า

พูดอะไรบ้าง	แต่จะจ�าและจ�าไปตลอดชีวิตว่ามีโอกาสบรรยายให้พระองค์

ฟัง	 บรรยายส่ิงที่ไม่มีใครสนใจในวันนั้น	 แต่เจ้าหญิงองค์นั้นสนใจและ 

สนใจจริง

	 อกีหนึง่ปีให้หลัง	ผมมีโอกาสช่วยกบัอาจารย์อกีหลายท่าน	ท�าหนงัสือ
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รีโมทเซนซ่ิงและสมุทรศาสตร์	 เล่มแรกของประเทศไทย	 โดยรับส่ังของ

พระองค์ท่าน

	 อีก	 30	 ปีให้หลัง	 พระองค์เสด็จมาที่บูทในงานหนังสือ	 ก่อนหยิบ	

101	ปลาทะเลไทย	ไปอ่านอย่างสนพระทัย

	 เวลาเรากล่าว	 "ถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ"	 เรารู้สึก 

ตื้นตัน	รู้สึกขอบคุณเรื่องราวมากมายที่พระองค์ทรงท�าให้ประเทศไทย

	 ผมรู้สึกเช่นนั้นและมากกว่านั้น	 ผมคิดถึงมุมมืดในโรงแรมแห่งหนึ่ง

กับนิสิตผู้ไม่มีใครสนใจ	คิดถึงเวลา	5	ปีกับการท�าหนังสือปลาที่คงขายไม่

ได้มากมายหรอก

	 ผมน�้าตาคลอ	บางทีถึงต้องปาดออก	 เพราะผมตระหนักดีว่า	หาก

ปราศจากพระองค์ในวันนั้น	เด็กคนหนึ่งอาจถอดใจไปแล้วตั้งแต่แรก

	 หากปราศจากพระองค์ท่านในวันนี้	 ผู้ชายคนหนึ่งคงไม่คิดอยากท�า

อะไรให้มากมายไปกว่าการใช้ชีวิตไปวันๆ

	 ยังมีกี่หม่ืนกี่แสนเด็กที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้	 ด้วยความระลึก

ถึงความทรงจ�าครั้งหนึ่งกับพระเทพฯ

	 เจ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง	จึงมีความหมาย	จึงมีที่มาท่ีไป

	 อย่างน้อยกใ็นใจของผูช้ายคนนี	้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ยนืนาน	

ข้ากระหม่อมส�านกึในพระมหากรุณาธคุิณ	ทีช่่วยข้ากระหม่อมสามารถต้ังใจ

ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น

ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์
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การบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอและปลอดภัย

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

	 แคลเซียมจ�าเป็นต่อการท�างานของทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย	์

มากกว่าร้อยละ	 99	 สะสมอยู่ในโครงสร้างแข็งของกระดูก	 และอีกราว

ร้อยละ	1	กระจายทั่วร่างกายเพื่อประกอบกิจกรรมของเซลล์และเนื้อเยื่อ	

เช่น	 การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ	 การส่งสัญญาณประสาท	 การจับลิ่ม

เลือด	โดยทั่วไปร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารหรือน�้า	ซึ่งหากบริโภค

แคลเซียมเพียงพอ	 จะช่วยให้เซลล์ภายในกระดูกซ่อมแซมโครงสร้างที่

สึกหรอได้ดี	และมีรายงานว่าจะลดความเสี่ยงกระดูกหักได้	โดยเฉพาะใน

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน	จึงเชื่อกันว่า	หากได้บริโภคแคลเซียมเสริม

ทุกวัน	 จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง	 แต่การบริโภคแคลเซียมมากเกินความ

จ�าเป็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน	อาจเสี่ยงโรคสมองเสื่อม	และโรคของระบบ

ไหลเวียนเลือด	เป็นต้น	จงึควรบริโภคตามปริมาณทีก่�าหนดโดยกรมอนามัย	

กระทรวงสาธารณสุข

การบริโภคแคลเซียมเพียงพอ

	 ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการแตกต่างไปตามอายุ	เช่น	ทารก

อายุ	6-11	เดือน	ควรได้รับแคลเซียมวันละ	260	มิลลิกรัม	ผู้ใหญ่อายุ	

19-50	ปี	ควรได้รับวันละ	800	มิลลิกรัม	และผู้ที่อายุมากกว่า	51	ปี	

ควรได้รับวันละ	1,000	มิลลิกรัม	ข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่เมื่อ	พ.ศ.	2563	

โดยกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	อย่างไรก็ตาม	ในบางประเทศ	เช่น	

สหรัฐอเมริกา	 ก�าหนดปริมาณแคลเซียมแตกต่างไปจากนี้	 เช่นผู้ชายอายุ	
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51-70	ปี	แนะน�าให้บริโภคแคลเซียมวันละ	1,000	มิลลิกรัม	ส่วนผู้หญิง

ให้บริโภคมากขึ้นเล็กน้อยเป็นวันละ	1,200	มิลลิกรัม

	 ที่จริงการบริโภคแคลเซียมให้ได้วันละ	 800	 มิลลิกรัมท�าได้ยาก	

โดยเฉลี่ยแล้ว	 คนไทยบริโภคแคลเซียมเพียงวันละ	 400-500	 มิลลิกรัม

เท่านั้น	 แต่เนื่องจากร่างกายมีวิธีการปรับตัวให้เพ่ิมประสิทธิภาพการดูด

ซึมแคลเซียมที่ล�าไส้เล็ก	 และการดูดกลับแคลเซียมที่หลอดไตฝอยเม่ือได้

รับแคลเซียมต�่ากว่าที่ควร	โดยอาศัยฮอร์โมนพาราไทรอยด์	และวิตามินดี	

คนทั่วไปจึงไม่พบปัญหาจากบริโภคแคลเซียมไม่เพียงพอ	อย่างไรก็ตาม	ผู้

สงูอายุที่มวลกระดูกลดลงอย่างรวดเรว็อาจเสีย่งต่อกระดูกหักเพิ่มขึ้น	หาก

การดูดซึมแคลเซียมไม่พอต่อการรักษามวลกระดูก

	 ถ้าจะให้ร่างกายได้รับแคลเซียมวันละ	 800	 มิลลิกรัม	 ต้องบริโภค

อาหารที่มีแคลเซียมสูง	 เช่น	 นมสด	 นมเปรี้ยว	 โยเกิร์ต	 เนยแข็ง	 หรือ

ผลิตภณัฑ์จากนมชนดิอืน่	นมสด	1	แก้วมีแคลเซียมประมาณ	250	มิลลิกรัม	

ส่วนธัญพืช	เช่น	งาด�า	แม้จะมีแคลเซียมต่อน�้าหนักสูง	แต่ต้องกินมากถึง	

100	กรัม	(งาด�า	100	กรัมมีแคลเซียมประมาณ	900	มิลลิกรัม)	ผักใบ

เขียวเช่น	คะน้า	และบรอกโคลี	ก็มีแคลเซียมบ้าง	แต่ในพืชมักมีโมเลกุล

อื่น	 เช่น	 ออกซาเลต	 ซ่ึงจะตกตะกอนแคลเซียมและลดอัตราการดูดซึม

แคลเซียมที่ล�าไส้	 ซ่ึงประมาณการยากว่าจะดูดซึมได้มากน้อยเพียงใด 

ดงันัน้	วธีิการท่ีง่ายวิธหีนึง่คอืสังเกตฉลากอาหารข้างบรรจภุณัฑ์	ซ่ึงมักจะ

แสดงปริมาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นั้น	 จะช่วยให้ผู้บริโภคคะเนปริมาณ

แคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น

	 ในกรณีที่ต้องใช้ยาเสริมแคลเซียมหรืออาหารเสริม	 ควรบริโภคไม่

ให้เกินปริมาณตามข้อก�าหนดของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ไม่
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จ�าเป็นต้องบริโภคเกนิกว่าทีก่�าหนด	เช่น	ถ้าตามปรกติบริโภคแคลเซียมวนั

ละ	400	มิลลิกรัม	ก็อาจเสริมแคลเซียมเพิ่มเพียง	400	มิลลิกรัมเท่านั้น	

การบริโภคแคลเซียมมากเกิน	 อาจท�าให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงได้	 ซึ่งจะ

ได้กล่าวต่อไป

การบริโภคแคลเซียมอย่างปลอดภัย

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	ก�าหนดปริมาณแคลเซียมสูงสุดที่ร่างกายรับ

ได้ในแต่ละวัน	ที่เรียกว่า	tolerable	upper	level	(UL)	แต่ประเทศไทย

ยังไม่มีรายงานค่า	UL	ที่ชัดเจน	เนื่องจากขาดงานวิจัยที่ครอบคลุมอาสา

สมัครครบทุกกลุ่มเพศและอายุ	 การอ้างอิงจึงอาศัยค่า	 UL	 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	เช่น	ทารกอายุน้อยกว่า	6	เดือน	ให้บริโภคได้ไม่เกินวันละ	

1,000	มิลลิกรัม	เด็กอายุ	14-18	ปี	บริโภคไม่เกินวันละ	3,000	มิลลิกรัม	

ผู้ใหญ่อายุ	19-50	ปี	บริโภคไม่เกินวันละ	2,500	มิลลิกรัม	และผู้ที่อายุ

เกิน	51	ปี	บริโภคไม่เกินวันละ	2,000	มิลลิกรัม

	 ที่จริงคนไทยและประชากรโลกส่วนใหญ่ที่บริโภคอาหารตามปรกติ	

มักได้รับแคลเซียมไม่เกินวันละ	800	มิลลิกรัม	ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	นั่น

คอืโอกาสทีจ่ะบริโภคแคลเซียมเกนิกว่าค่า	UL	ค่อนข้างน้อย	อย่างไรกต็าม	

ในชนเผ่ามาไซ	(Maasai)	ซึ่งอาศัยในแถบตะวันออกของทวีปแอฟริกา	มี

หลายคนบริโภคแคลเซียมสูงถึงวันละ	6,000	มิลลิกรัม	แต่ก็ไม่พบความ

ผิดปรกติของร่างกาย	ดังนั้นแคลเซียมน่าจะมีความปลอดภัยสูง	หากได้รับ

จากอาหาร	 แต่การได้รับยาหรืออาหารเสริมแคลเซียมต้องระมัดระวังผล

ข้างเคียงที่อาจพบได้ในระยะยาว

	 ในผู้ที่ขาดน�้าหรือมีสารน�้าน้อยในเลือด	 (hypervolemia)	 การเสริม
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แคลเซียมมากเกินไป	 อาจท�าให้เกิดภาวะเลือดมีแคลเซียมสูงเกินจนเป็น

อนัตรายได้	นอกจากนีย้งัมีรายงานว่า	การบริโภคแคลเซียมเกนิพอดที�าให้

เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ	โดยเฉพาะเมือ่ปัสสาวะเป็นด่างหรอืมีสารที่จับ

แคลเซียมได้ด	ีเช่นฟอสเฟตหรือออกซาเลต	อนัตรายจากการเสริมแคลเซียม

เป็นที่รับรู้อย่างจริงจังเม่ือมีรายงานว่า	 การเสริมแคลเซียมเพื่อพยุงความ

หนาแน่นกระดูก	เพิม่ความเสีย่งโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลอืด	แต่อีกหลาย

งานวจัิย	รวมถงึการวิเคราะห์อภิมาน	(meta-analysis)	ให้ผลการศกึษาที่

ไม่ชัดเจน	และไม่มีข้อสรุป	จึงยังไม่สามารถก�าหนดข้อควรระวังอย่างเป็น

ทางการได้

	 นอกจากนี้	มีการศึกษาในประเทศสวีเดนในช่วง	ค.ศ.	2000-2006	

พบว่าการเสริมแคลเซียมมีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเส่ือม	 และโรค

อุบัติเหตุหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะสมองเส่ือมตามมา	 แต่ยังไม่ทราบกล

วิธานระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุล	 กลุ่มวิจัยของผู้เขียนเคยทดลองให้

แคลเซียมเสริมในหนูขาว	แต่ไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ภาวะสมองเสื่อม	จึงยัง

ไม่อาจสรุปได้ว่า	 การเสริมแคลเซียมปริมาณสูงเป็นเวลานาน	 ๆ	 “ท�าให้

เกิด”	ภาวะสมองเสื่อม

การบริโภคแคลเซียม การดูดซึมแคลเซียม และมวลกระดูก

สัมพันธ์กันอย่างไร

	 แคลเซียมดูดซึมได้จากอาหารที่ล�าไส้เล็กและล�าไส้ใหญ่	 โดยอาศัย

กรดในกระเพาะอาหารท�า	 ให้แคลเซียมแตกตัวเป็นไอออน	 ซ่ึงเป็นรูป

ที่พร้อมดูดซึม	 ล�าไส้เล็กส่วนต้นและกระพุ้งไส้ใหญ่มีอัตราการดูดซึม

แคลเซียมสูง	 แต่ปริมาณที่ดูดซึมไม่มากเท่าล�าไส้เล็กส่วนกลาง	 และส่วน
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ปลาย	 เนื่องจากแคลเซียมจะค้างอยู่ในบริเวณนี้นานกว่า	จึงมีเวลาดูดซึม

มากกว่า	อย่างไรกต็าม	ประสิทธภิาพการดดูซึมแคลเซียมโดยรวมไม่สูงนกั	

ท�าให้มีเพียงร้อยละ	15-20	ของแคลเซียมในอาหารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย	

สัดส่วนนีมั้กเพ่ิมข้ึนเม่ือขาดแคลนแคลเซียมในอาหาร	เนือ่งจากร่างกายจะ

สร้างฮอร์โมน	เช่น	ฮอร์โมนพาราไทรอยด์	และ	1,25-ไดไฮดรอกซีวิตามิน

ดี	มาเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม	(ปัจจุบันมีข้อมูลแสดงว่าฮอร์โมนพารา

ไทรอยด์กระตุ้นล�าไส้ได้โดยตรงเพื่อการนี้)	 ในทางกลับกัน	 อาหารที่อุดม

ด้วยแคลเซียมจะลดสัดส่วนการดูดซึม	 เนื่องจากเซลล์เยื่อบุผิวล�าไส้จะลด

การท�างานของโปรตีนส�าหรับขนส่งแคลเซียม	 ขณะเดียวกันเซลล์ก็มีการ

สร้างสารเคมี	 เช่น	 ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23	 เพื่อลดอัตราการ

ดดูซึมแคลเซียมด้วย	อนัทีจ่ริง	เซลล์ล�าไส้มีวธิกีารปกป้องร่างกายอยูห่ลาย

ประการ	 เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับแคลเซียมมากเกินความจ�าเป็น	

หรือเกิดอันตรายจากแคลเซียม	 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจความเข้มข้นของ

แคลเซียมในโพรงล�าไส้ตลอดเวลา	การลดการตอบสนองต่อวิตามินดี	การ

ลดการท�างานของโปรตีนขนส่งแคลเซียม	และการสร้างสารเคมียับยั้งการ

ดูดซึมแคลเซียม	 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะเกิดอันตรายจากการบริโภค

อาหารแคลเซียมสูง

	 แคลเซียมที่ล�าไส้ดูดซึมจะกระจายไปที่กระดูกผ่านระบบไหลเวียน

เลือด	ทั้งนี้เซลล์สร้างกระดูก	และเซลล์สลายกระดูกมีโปรตีนที่ตรวจความ

เข้มข้นของแคลเซียมในสารน�้า	และปรับการท�างานของเซลล์ให้สอดคล้อง

กับปริมาณแคลเซียมที่ได้รับในทุกวัน	 เซลล์สลายกระดูกจะก�าจัดกระดูก

ที่เก่าและเสื่อมสภาพ	 จากนั้นเซลล์สร้างกระดูกจะเข้ามาเติมมวลกระดูก

ให้เต็มดังเดิม	 กระบวนการนี้อาจไม่สมบูรณ์หรือเสียสมดุลได้หากบริโภค
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แคลเซียมไม่เพียงพอเป็นเวลานาน	ๆ

	 ในผู้ใหญ่อายุน้อย	 การบริโภคแคลเซียมอย่างเพียงพอจะท�าให้มวล

กระดูกเพิ่มขึ้นได้	อย่างไรก็ตาม	ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน	ซึ่งมักเป็นความ

เสื่อมของกระดูกจากอายุที่เพิ่มขึ้นหรือขาดฮอร์โมนเพศหลังหมดระดู	การ

บริโภคแคลเซียมเพียงอย่างเดยีวอาจเพิม่มวลกระดกูได้เพียงชัว่คร้ังชัว่คราว	

หรือได้ผลไม่แน่นอน	จึงจ�าเป็นต้องรักษาด้วยยาลดการสลายกระดกู	ยาเพ่ิม

การสร้างกระดกู	หรือการให้สารคล้ายฮอร์โมนทดแทน	อนึง่	ในอนาคตอาจ

มีการใช้กรรมวิธีเวชกรรมตรงเหตุบ�าบัดโรคกระดูกพรุน	เนื่องจากมีหลาย

หน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวลกระดูกโดยตรง	 เช่น	หน่วยพันธุกรรม

ตัวรับอีสโทรเจน	ฮอร์โมนพาราไทรอยด์	และตัวรับวิตามินดี	ส่วนการใช้

ยารักษาโรคกระดูกพรุนหลายขนาน	เช่น	ราล็อกซิฟีน	(raloxifene)	และ

แอเลนโดรเนต	 (alendronate)	 อาจได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีหน่วยพันธุกรรม

บางลักษณะ	รายละเอียดปรากฏในบทความของ	Nguyen	และ	Eisman

สรุป

	 การบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอและปลอดภัย	ต้องอาศยัความเข้าใจ

เร่ืองปริมาณแคลเซียมในอาหารประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์

จากนมซึ่งอุดมด้วยแคลเซียม	การเสริมแคลเซียมในรูปแบบยาหรืออาหาร

เสริม	ควรท�าเพียงเพือ่เสริมให้ถงึปริมาณทีแ่นะน�าต่อวนั	ตามทีก่รมอนามัย

ระบุเท่านั้น	ดังสรุปในภาพท่ี	1	การบริโภคมากเกิน	เช่น	มากกว่าวันละ	

3,000	มิลลิกรัม	อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้หลายระบบ	เช่น	เกิดนิ่วใน

ทางเดินปัสสาวะ	และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด	ส่วนการบริโภค

แคลเซียมเสริมเพ่ือป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุนควรมีแพทย์ดูแล 
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ใกล้ชดิ	เนือ่งจากแคลเซียมเพยีงอย่างเดยีวไม่อาจชะลอหรือเพิม่มวลกระดกู

ได้ดีนัก	จ�าเป็นต้องได้รับยาอื่นที่เหมาะสมร่วมด้วย	ข้อแนะน�าที่ส�าคัญคือ	

การออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับอาย	ุ ซ่ึงมีงานวิจัยยืนยันว่า	 มีส่วนช่วย

รักษามวลกระดูกและชะลอให้มวลกระดูกลดช้าลง
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นิทานวันพระ “ภูเขาลูกเดิม"

	 ผู้หญิงคนหนึ่ง	ได้ระบายปัญหาของตน	กับอาจารย์เซ็นว่า	หลายปี

ก่อน	สมัยเธอเป็นสาวแรกรุ่น	เธอได้แต่งงานกบัสามีทีอ่ายหุ่างกนัประมาณ	

10	ปี

	 ในตอนนั้น	 สามีของเธอดูยิ่งใหญ่มากในสายตาของเธอ	 เธอชื่นชม

และยกย่องสามีของเธอมาก

	 แต่หลังจากอยูก่นิกนัมาหลายปี	เขากเ็ปล่ียนไป	ไม่เหลือความอลังการ	

น่าเกรงขาม	ไม่เหลือซึ่ง	ความน่าสนใจ	เหมือนครั้งอดีตอีกแล้ว

	 เธอถามอาจารย์เซ็นว่า	 เป็นเพราะเหตุใด?	 หรือการแต่งงาน	 คือ

สุสานของความรัก	ใช่หรือเปล่า?

	 เมื่อเธอเล่าจบ	อาจารย์เซ็น	จึงบอกกับเธอว่า	 “เธอจงตามอาตมา

มา”	อาจารย์เซ็น	พาเธอมายืนอยู่หน้าภูเขาลูกหนึ่ง	แล้วถามว่า

	 “ภูเขาลูกนี้	เป็นอย่างไรบ้าง?”

	 “สูงใหญ่	ตระหง่าน	ตระการตา	และสวยงามเป็นที่สุด”	เธอบอก

	 “ตามอาตมาขึ้นเขาเถอะ!”	อาจารย์เซ็นกล่าว

	 ตลอดทาง	ไม่มีเสียงพูดคยุใดๆ	มีแต่เดนิกบัเดนิ	เธอเร่ิมเหนือ่ย	และ

อ่อนล้า	อีกทั้งทางเดินที่ขรุขระ	เธอจึงบ่นอะไร	เยอะแยะออกมา	เมื่อถึง

ยอดเขา	อาจารย์เซ็นบอกเธอว่า

	 “นี่คือภูเขาที่เธอเห็นเมื่อสักครู่นี้”

	 “ภูเขาลูกนี้ไม่สวยเลย	ทางเดินก็มีแต่หิน	ต้นไม้	ก็ไม่สวย	ดูๆ	แล้ว	

ภูเขาลูกโน้น	สวยกว่าซะอีก!”

	 เธอระบายความรู้สึกออกมา

	 อาจารย์เซ็นหัวเราะขึ้นมา	และก็กล่าวว่า
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	 “ตอนที่เป็นแฟนกัน	 ก็เหมือนกับ	มองภูเขา	 จากที่ไกล	 ในสายตา	

มีแต่ความชื่นชม	เลื่อมใส	เมื่อแต่งงานแล้ว	ก็เหมือนกับ	การขึ้นเขา	สิ่ง

ที่เธอได้เห็น	คือความปกติธรรมดา	ของกันและกัน	เมื่อขึ้นมาถึงยอดเขา	

สายตาของเธอ	ก็เห็นแต่	ภูเขาลูกอื่น	ไม่เห็นภูเขาลูกเดิม	ที่จริงแล้ว	ภูเขา

ไม่ได้เปล่ียน	แต่เป็นเธอต่างหากทีเ่ปล่ียน	เพราะใจเธอเปล่ียน	แววตาของ

เธอจึงเปลี่ยนไป	 เมื่อหมดซึ่งความชื่นชม	 ภูเขาก็ไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไป	 เธอ

ปรักปร�าพร�่าบ่น	 มากเท่าใด	 ความเสียหายก็มีมากเท่านั้น	 เพราะอะไร	

เธอจึงสามารถ	 ยืนอยู่บนยอดเขาลูกนี้	 และเห็นภูเขาลูกอื่น?	 ....ก็เพราะ

เธอ	เหยียบอยู่บนภูเขาลูกนี้	เธอควรส�านึกบุญคุณ	ไม่ใช่ปรักปร�า"

	 อ่านแล้ว	ได้ข้อคิดอะไรบ้างครับ

	 มิใช่เพียง	ความรู้สึกของหญิงผู้นี้ต่อสามี	ความรู้สึกของชายต่อหญิง

ก็ท�านองเดียวกัน	หรืออาจจะคิดเปรียบได้อีกมากมาย

	 เดก็ท่ีมองว่าบิดา	มารดา	ของผูอ้ืน่แสนด	ีแต่กลับมิได้ส�านกึถงึพระคณุ

ของบุพการีของตนเองก็เช่นกัน

	 อย่ามองข้าม	คณุค่า	คณุความด	ีของผูใ้กล้ชดิ	กอดกนัรักกนัให้มากๆ	

วันหนึ่งเมื่อต้องจากกัน	จะได้มีช่วงเวลาดีๆให้นึกถึงกัน

	 จงรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เราคบมายาวนานด้วย	 เพราะ

มิตรภาพคือของขวัญที่สวรรค์มอบให้
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เงิน	คือเหรียญเล็กๆ

สุขภาพ	คือเหรียญใหญ่ๆ

ความรัก	คือเหรียญแห่งความโชคดี

ความสัมพันธ์ที่ด	ีคือเหรียญแห่งความอบอุ่น

มิตรภาพที่ด	ีคือเหรียญทองที่ยิ่งใหญ่

โปรดเก็บรักษาไว้อย่างดี ในที่ปลอดภัย 


