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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



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2564

http://seniorclub.swu.ac.th 1

5 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ, วันดินโลก

ภัทรมหาราชาศิรวาท

	 	 	 	 •	พระนิราศสู่ฟ้า	 	 แดนสวรรค์

	 	 	 ปวงราษฎร์ร�่าไห้อาลัย	 	 โศกเศร้า

	 	 	 อาลัยสุดร�าพัน	 	 	 ว้าเหว่		ใจน่า

	 	 	 พระกรณียกิจล้นเกล้าฯ		 สถิติไว้ในดวงใจ

	 	 	 	 •	แผ่นดินไทยร�่าไห้	 	 โศกา

	 	 	 ดินแตกระแหงหา		 	 แหล่งน�้า

	 	 	 กี่เดือนกี่ปีมา	 	 	 ไม่เปลี่ยน	แปลงเอย

	 	 	 พระราชด�าริเลิศล�้า	 	 ป่าไม้งดงาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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พ่อของแผ่นดิน

	 	 	 	 	 	 อัครศิลปินครองศาสตร์ครองศิลป์การดนตรี

	 	 	 	 ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล

	 	 	 	 จากฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี

	 	 	 	 รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

	 	 	 	 	 	 เหล่าประชาคารวะสดุดี

	 	 	 	 แผ่นดินนี้มีสุขด้วยองค์พระทรงชัย

	 	 	 	 บันดาลชาติชนชื่นชมสมใจ

	 	 	 	 ถวายบังคมเทิดไท้ภูมิพลมหาราชา

	 	 	 	 	 	 ภักดีถวายดวงใจของไทยทั้งชาติ

	 	 	 	 มหาราชปราชเปรื่องเรื่องของกีฬา

	 	 	 	 ล�้าเลิศสื่อสารพลังงานแทนแก้ปัญหา

	 	 	 	 ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนาชาติไทยนับว่าโชคดี

	 	 	 	 	 	 ทรงน�าเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา

	 	 	 	 เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

	 	 	 	 ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้

	 	 	 	 เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย
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11 ธันวาคม 2564

วันสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมณานุสรณ์

	 	 	 •	กรมสมเด็จพระปรมานุชิตเจ้า	 จอมกวี	โลกเอย

	 	 ทรงแต่งวรรณคดี	 	 	 	 เลิศหล้า

	 	 เลอค่าดุจอัญมณี	 	 	 	 เพชรอร่าม

	 	 ไทยเทิดกันทั่วหน้า	 	 	 	 ทั่วทั้งแดนสยาม

กราบนมัสการด้วยเความเคารพอย่างสูง

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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28 ธันวาคม 2564

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อาศิรวาท

	 	 	 	 •	อยุธยายศล่มแล้ว		 ดับแสง

	 	 	 เจ้าตากจึงจัดแจง		 	 กอบกู้

	 	 	 ขับพม่าที่ก�าแพง		 	 มาเหยียบ

	 	 	 รักชาติต้องต่อสู้	 	 	 ปกป้องเกียรติภูมิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทาน	ปริญญาบตัรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประจ�าปีการศึกษา 

2563	 ในวันศุกร์ที่	 17	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2564	 	 ณ	 อาคารกีฬา	 1	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	อ.	องครักษ์	จ.	นครนายก
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ข่าวชมรมฯ

 	 ชมรมฯ	 งดการประชุมประจ�าเดือนไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะ

ประกาศท�างานปกติ	เนื่องจากยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	19	ส่วน

จดหมายข่าวชมรมฯ	จะผลิตเป็นเล่ม	เม่ือมหาวทิยาลัยเปิดท�างาน	จงึเรียน

มาเพื่อทราบ	

 	ตามที่ชมรมฯ	เชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาทอดกฐินสามัคคี	

ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 84	พรรษา	ราชนครินทร์	 เขาดิน

หนองแสง	จ.จันทบุรี	ในวันที่	7	พฤศจิกายน	2564	นั้น	มีผู้ร่วมท�าบุญ

จ�านวน	50	ราย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,000	บาท

 ท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม : ขออ�านาจแห่งบุญกุศล 

ท่ีท่านท้ังหลายได้ช่วยจรรโลงพระศาสนาท้ังทางตรงและทางอ้อม

ในคราวนี้ จงเป็นพลวปัจจัยเอื้อหนุนน�าส่งให้ท่านท้ังหลาย จง

มีแต่ความสุขกายสุขใจ มีความเจริญรุ่งเรืองท้ังทางโลกและทาง

ธรรม ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะ สุขพละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ 

ทุกประการเทอญ 

 	 ตามที่ชมรมฯ	 ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคี

สนับสนุนการศึกษา	โรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย 

(วัดเขาสาป)	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2564	มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญ	

จ�านวน	90	ราย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	117,499	บาท	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

เจด็พนัส่ีร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)	และครอบครัว	วรุตบางกรู	ร่วมสมทบเงิน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาอีก	100,000	บาทรวมเป็น	217,499	บาท	ขณะนี้ 

โรงเรียนมีสามเณรที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้น	ม.1-ม.6	จ�านวน	90	รูป	และ
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ต้องให้ทุนการศึกษาแก่สามเณรที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด	11	คน 

(ไม่สามารถกู	้กยศ.	ได้)	จึงต้องหาทุนให้เพือ่ให้สามารถศกึษาเล่าเรียนต่อได้ 

และในช่วงระยะเวลาที่เกิดโควิดนักศึกษาทั้ง	11	คน	จ�าต้องกลับมาเรียน

ผ่านออนไลน์ทีวั่ดเพราะไม่มีทีพ่กัอาศยั	ท่านพระอาจารย์วิทยาจ�าเป็นต้อง

เลี้ยงดูประคับประคองนักศึกษาโดยให้ที่พักและทุนสนับสนุนการเรียน

	 หมายเหตุ	 เม่ือสามเณรสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะสึกออกมาเรียน

หนังสือ	

 ชมรมฯ ขออนุโมทนาสาธุในการร่วมท�าบุญร่วมกัน

  ผศ.พนอ อศัวรจุานนท์	ขอเชญิร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

สามัคคี	ณ	วัดดอยใต้	ต�าบลป่าตุ้ม	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อ

สมทบทุนสร้างวิหารวัดดอยใต้	 ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2564	จ�านวน	

51,000	บาท	(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 	 ตามที่ชมรมฯ	 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาละวินออฟโรด 

ในกิจกรรม	 "ตามรอยพ่อ ท�าดีให้พ่อดู"	 โดยจะไปแจกของใช้จ�าเป็น	

เช่น	 เส้ือกันหนาว	 กระเป๋า	 ถุงเท้า	 รองเท้า	 อุปกรณ์กีฬา	 ฯลฯ	 ให้

นักเรียนโรงเรียนบ้านวาทู	ต.เสาหิน	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	ในวันที ่

5	 ธันวาคม	 2564	 แต่ยังขาดยาต�าราหลวงเพื่อแจกโรงเรียน	 (อยู่ในถิ่น

ทุรกันดารห่างไกลจาก	รพ.สต.)	สมาชิกชมรมฯและผู้มีจิตศรัทธา	จัดซื้อ

ยาต�าราหลวง	จ�านวน	104	ชุด	เป็นเงิน	12,480	บาท	

 	ผลการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี	2565	สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

 หน่วย มศว :	นายเสถียร	อักษรชู	นางบุษกร	สุวิสุทธิ์

นายสมชาย	ไกรสังข์
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 หน่วย ม.บูรพา :	นายใหม่	ภูผา

 หน่วย ม.นเรศวร :	นางชาดา	กลิ่นเจริญ

 หน่วย ม.มหาสารคาม :	นางสาวธัญญา	สอนสา

 หน่วย ม. ทักษิณ :	นางสุนีย์	ลี่ไพบูลย์

  ข้าราชการบ�านาญผูท่ี้ได้รบัเงินบ�านาญเดอืนละ 13,500 

บาท ขึ้นไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

และผู้ได้รับเงินบ�านาญเดือนละ 27,000 บาทข้ึนไป (ไม่รวม

เงิน ช.ค.บ.) เม่ืออายุครบ 70 ปีบรบูิรณ์ หลังจากวันเกดิสามารถ

ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าท่ีเดิม) อาคาร

ส�านักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับบ�าเหน็จ

ด�ารงชีพ	 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่	 02-260-3558	 และ

เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ	2	ชุด

	 1.	ส�าเนาบัตร	ปชช.

	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 	ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ	และผู้มีจิตศรัทธาน�าเหรียญบาท	และ

เหรียญ	10	บาท	รัชกาลที่	9	มาร่วมท�าบุญ	เพื่อน�าไปติดที่โบสถ์เหรียญ

บาท	วัดบ้านทุ่งเคล็ด	ซึ่งขณะนี้ยังขาดเหรียญ	1	บาท	และเหรียญ	10	

บาท	อีกจ�านวนมาก	

	 ที่มาของการสร้างโบสถ์เหรียญบาท	 เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสมุห์

อาทิตย์	อิสระปัญโญ)	เห็นเด็กน�าเหรียญบาทของรัชกาลที่	9	มาทอยเล่น	

ท่านจึงตักเตือนว่าเหรียญบาทมีรูปในหลวงเป็นของสูง	 ไม่ควรน�ามาเล่น

เช่นนี้	 ท่านจึงขอบิณฑบาตเหรียญนั้นมา	 และน�าเหรียญที่ได้มาติดไว้ข้าง
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ฝาโบสถ์	 โดยอธิษฐานว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเหรียญยังคงติดกับฝาผนัง	ทั้งที่ท่าน

ไม่ได้ใช้อะไรติดไว้	ท่านจะสร้างโบสถ์เหรียญบาทขึน้	เพือ่ถวายแด่ในหลวง

รัชกาลที่	9	โบสถ์เหรียญบาทแห่งนี้	จึงสร้างจากค�าอธิษฐานของอดีตท่าน

เจ้าอาวาส	ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ

	 ขณะนีมี้ผูบ้ริจาคเหรียญบาท	และเหรียญสิบบาทแล้ว	เป็นเงิน	3,104	

บาท	ดร.อุมาพร	นาคะวัจนะ	จะน�าไปมอบให้วัดบ้านทุ่งเคล็ด	ครั้งที่	1	

ต้นเดือนมิถุนายน	นี้	และชมรมฯ	ยังรับบริจาคเหรียญบาทและเหรียญสิบ

บาท	และจะรวบรวมส่งให้ในเดือนมกราคม	2565	ซึ่งเป็นช่วงวันเกิดของ

ชมรมฯ	

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา	

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

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	วิเชียร	ในการถงึแก่กรรม 

ของอาจารย์สมทรง วิเชียร	ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัดพระศรีมหาธาตุ

วรมหาวิหาร	ระหว่างวันที่	6	-	10	พฤศจิกายน	2564	และพระราชทาน

เพลิงศพ	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2564	เวลา	17.00	น.

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	บุญหงษ์	ในการถงึแก่กรรม 

ของ พ.ต ทองพิณ บุญหงษ	์สามี	ผศ.ถวิลวงศ์	บุญหงษ์	ตั้งศพบ�าเพ็ญ

กุศล	ณ	วัดเสมียนนารี	ระหว่างวันที่	11-14	พฤศจิกายน	2564	และ
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พระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2564	เวลา	13.00	น.

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	จายนียโยธิน	ในการ

ถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศีลา จายนียโยธิน	ในการนี ้

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินทร	 มหาวชิราลงกรณ์ราชภักดี	 สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	 รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับศพอยู่ในพระราชานุเคราะห์

โดยตลอด	มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	ก�าหนด	3	คืน	ณ	วัดโสมนัส

ราชวรวิหาร	ศาลา	6	ระหว่าง	วันที่	15	-	17	พฤศจิกายน	2564	และ

พระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2564	เวลา	17.00	น.	

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	จักรพิทักษ์	ในการ

ถึงแก่กรรมของ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ 

ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	 จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่าง

วันที่	25	-	28	พฤศจิกายน	2564	และพระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่	

29	พฤศจิกายน	2564	เวลา	13.00	น.

ผู้บริจาคเงิน

	 1.	ผู้บริจาคเดือนเมษายน	64	(ไม่ทราบชื่อ)	 	 2,000	 บาท

	 2.	รศ.	ประเสริฐ	-	รศ.	นิภา		ศรีไพโรจน์	 	 2,000	 บาท

	 3.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์	 		 	 1,000	 บาท

	 4.	รศ.	สายทิพย์		นุกูลกิจ	 	 		 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนธันวาคม

  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.	รศ.	ศิริวรรณ		ศรีสรฉัตร	 	 2.	ผศ.	พัวพรรณ		เหล่าวานิชย์		

3.	อ.	พิศวง		มหาขันธ์		 	 	 4.	อ.	ประพันธ์		ปลิดปลอดภัย

5.	ผศ.	ประเสริฐ		ข่ายม่าน	 	 6.	อ.	สุมณฑา		ศิริเพิ่มพูลธรรม	

7.	อ.	อ�านวย		คเชนทร์เดชา	 	 8.	อ.	อ�าไพ	จิตต์วัฒน

9.	อ.	กรองแก้ว		พู่พิทยาสถาพร		 10.	รศ.	เบ็ญญา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา

11.	ผศ.	อุไร		บัวทอง		 	 	 12.	อ.	เตือนตา		เลาสุขศรี

13.	คุณมงคล		ศรีชื่น		 	 	 14.	คุณส�าราญ		เต๊กอวยพร		

15.	คุณวันเพ็ญ		เผือกใจแผ้ว	 	 16.	ผศ.	ดร.	วชิรญา		บัวศรี

17.	คุณลลิตภัทร	วณิชยานันต์	 	 18.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา

19.	อ.	ขจร		สุขรังสรรค์	 	 	 20.	ผศ.	สมศักดิ์		เจียมทะวงษ์

21.	ผศ.	รัตนา		สัมพันธชิต	 	 22.	อ.	สมพร		ต่อประดิษฐ์	

23.	รศ.	จรีย์		สุวัตถี	 	 	 	 24.	อ.	ส้มโอ		ธรรมโชติ

25.	คุณพิศมัย		พนาเวศร์		 	 26.	อ.	ภัทณีญา		ไชยสุข

27.	อ.	สมทรง		สถิรมน	 	 	 28.	พล.ท.	เอราวัต		กุญชร	ณ	อยุธยา

29.	รศ.	ดร.	อัจฉรา	วัฒนาณรงค์	 30.	อ.	ดร.	ละออ		อัมพรพรรดิ์

31.	อ.	มาลินี		ประเสริฐธรรม	 	 32.	อ.	พวงร้อย		กล่อมเอี้ยง

33.	รศ.	ดร.	วารินทร์		รัศมีพรหม	 34.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน

35.	ผศ.	สนธยา		ศรีบางพลี	 	 36.	ผศ.	ลดาวัลย์		นุตสติ

37.	คุณอัมพวัลย์		อรุณศิลป์	 	 38	อ.	ประพันธ์		เปรมศรี
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39.	อ.	ยุวดี		วัณโณ	 	 	 	 40.	คุณสมศักดิ์		มูลทอง

41.	อ.	ทวีป		เกตุทับทิม			 	 42.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	

43.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 44.	รศ.	อุทัยวรรณ		ปิ่นประชาสรรค

45.	รศ.	ดร.	วิรัช		วรรณรัตน์	 	 46.	ศ.	อารี		สุทธิพันธุ์

47.	คุณนันทา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	48.	ผศ.	ดร.	สมปรารถนา	วงศ์บุญหนัก

49.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 50.	คุณไอยรา	กุญชร	ณ	อยุธยา

51.	ผศ.	บุญยฤทธิ์		คงคาเพ็ชร		 52.	คุณนัทรี		แสงทองศรีกมล

53.	อ.	บุญเกิด		บัวหภักดี	 	 54.	ผศ.	วาสนา		เกตุภาค

55.	คุณอัญชลี		ตานะโก	 	 	 56.	คุณรังรอง		สีทองดี

57.	ผศ.	ดารกา		วรรณวนิช	 	 58.	รศ.	ดร.	ส.วาสนา		ประวาลพฤกษ์

59.	ผศ.	นิรมล		ปีตะนีละผลิน	 	 60.	รศ.	ดร.	เสาวณีย์		สิกขาบัณฑิต

61.	คุณนงลักษณ์		สกุลญานนท์วิทยา	 62.	รศ.	อ้อทิพย์		ราษฎร์นิยม

63.	รศ.	สุดใจ		จรุงจิตต์		 	 64.	คุณเชิดชาติ		พุกพูน

65.	ผศ.	ประไพพรรณ		เอมชู	 	 66.	คุณนภพรรษ		สุดปาน

67.	ผศ.ดร.พ.ต.ท.	นภดล		ทองนพเนื้อ

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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วาทะธรรม : การเตรียมอนาคต

	 	การเตรียมทีส่�าคญัมากอย่างหนึง่กคื็อ	การเตรียมอนาคตในภพชาติ

เบ้ืองหน้า	ทกุคนจะมีชวิีตอยูใ่นชาตินีอ้ย่างมากกป็ระมาณร้อยขวบปีเท่านัน้	

จะทุกข์จะสุขในภพชาตินี้ก็จะชั่วระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไร	 โดยเฉพาะผู้

ผ่านพ้นวัยเด็กมาศึกษาธรรมอยู่แล้วในขณะนี้	 ย่อมมีเวลาในภพชาตินี้อีก

ไม่นานเลย	 ได้ความม่ังมีศรีสุขลาภยศสรรเสริญในภพชาตินี้สักเท่าไร	 ก็

ไม่อาจรักษาไว้ได้นาน	แต่ภพชาติในอนาคตนั้นนานนักหนา	นับปีนับชาต ิ

ไม่ได้

	 จงึควรเตรียมภพชาตใินอนาคตมากกว่า	ทีท่่านเรียกว่าเตรียมเสบียง

เดินทางไว้ส�าหรับภพชาติข้างหน้าคือ	เตรียมบุญกุศลไว้ให้พร้อม	ให้เพียง

พอแก่ทางท่ีไกลแสนไกลจนประมาณไม่ได้	บุญกศุลทีจ่ะเสบียงเดนิทางนัน้

ต้องประกอบด้วยทาน	ศีล	ภาวนา	การท�าจิตท�าใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์จาก

โลภ	โกรธ	หลง	จ�าเป็นที่สุด	และก็มีโอกาสจะท�าได้มากที่สุด	เพราะไม่

ต้องประกอบด้วยอะไรอื่นเลย	 ใจมีอยู่กับตัวเราเองแล้ว	 กิเลสก็อยู่กับใจ

นั่นเอง	ถอดถอนออกเสียให้เสมอ	ทุกเวลานาที	ทุกอิริยาบถ	ย่อมได้รับผล

เป็นเสบียงที่พึ่งปรารถนาของนักเดินทางที่สุด

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : ลักษณะคนมีบุญวาสนา...

	 ลักษณะคนมีบุญมีวาสนาดี	จะมีลักษณะในข้อดังต่อไปนี้

	 1.	แก่แล้วยงัมีเงินใช้ไม่ขาดมือ	ไม่ต้องไปขอคนอืน่ใช้	ไม่ต้องรวย	แต่

มีเงินพอกินพอใช้	ไม่ขาดมือ

	 2.	อายเุกนิ	60	ปี	ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บ	หรือถ้ามีกไ็ม่ต้องล้มหมอนนอน

เสื่อ	ป่วยติดเตียง	ด�ารงชีวิตอยู่ได้สบายๆ

	 3.	อายุเกิน	70	ปี	แต่ยังท�างานคล่องแคล่ว	ช่วยตัวเองในภารกิจ

ประจ�าวัน	เดินชมต้นไม้	ดอกไม้	เลี้ยงสัตว์ได้

	 4.	มีงานท�าประจ�า	ที่ท�าให้เกิดความสุข	งานประจ�านี้จะเป็นอะไร

ก็ได้	 รดน�้าต้นไม้	 ให้อาหารหมา	ท�างานช่วยสังคม	สอนหนังสือ	 ไม่ต้อง

สนใจว่าได้เงินหรือไม่

	 5.	มีญาติมิตรหรือเพื่อนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว	โทรศัพท์หรือส่งไลน์

หากัน	แสดงว่าคนยังไม่ลืม	 เราไม่ลืมเขา	ท�าดีกับเขา	คนก็จะมีใจคิดถึง	

ไม่ต้องเศร้าใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว

	 6.	การกินอยู่ไม่เป็นภาระ	ช่วยตัวเองได้	แต่งตัวเอง	กินเองไม่ต้อง

ป้อน	อาบน�้าเองได้	อ่านหนังสือหรือจดหมายได้	รับผิดชอบต่อชีวิตประจ�า

วันของตัวเองได้

	 7.	มีหลักธรรมประจ�าใจ	มีทีย่ดึเหนีย่วจติใจ	มีความสุขทกุวัน	เจริญ

สติ	สวดมนตร์	ภาวนา	เพื่อให้จิตใจมั่นคง	ไม่ฟุ้งซ่าน	

	 8.	กินอิ่ม	นอนหลบั	อยากจะหลบัก็หลบั	อยากจะตืน่ก็ตืน่	ไม่เครยีด	

ไม่ต้องรีบเร่งท�าตามก�าหนดเวลา	ใจสงบ	ไม่พลุ่งพล่าน

 ใครมีครบทุกข้อ จัดว่ามีวาสนาดีมาก...
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บันทึกไว้ในชีวิต 1

	 เม่ือเป็นนสิิตร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัยในโครงการตามพระราช

ประสงค์	นึกถึงที่ไรก็ยังคงซาบซึ้งตรึงใจมิรู้ลืม

	 ฤดูฝนปี	 2512	 ในขณะที่เป็นนิสิตชั้นปีที่	 4	 ที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ได้เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่ในจังหวัดราชบุรี	 เพชรบุรี	 และ

ประจวบคีรีขันธ์	ความเสียหายครั้งนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงและกว้างขวาง

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (ม.ก.)	 ได้รับแจ้งจากส�านักพระราชวัง

ว่าในหลวงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นิสิตเกษตร	 ได้เข้าไปช่วยเหลือ

ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภัยในทัง้	3	จงัหวดัประมาณ	200	คน	

เพือ่ปฏิบัตงิานร่วมกบัมูลนธิริาชประชานเุคราะห์	โดยถอืเป็นภาวะฉุกเฉิน

เร่งด่วน

	 มหาวิทยาลัยแจ้งองค์การนิสิตให้ประสานงานจัดนิสิตเข้าร่วมให้ได้

ภายในเวลา	 2	 วัน	 องค์การนิสิตแจ้งชมรมค่ายอาสาพัฒนาฯ	 ให้เป็นผู้

 1 ที่มา https://www.facebook.com/prasert.chittapong/
posts/623105977893544
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ด�าเนนิการ	การเตรียมการทกุอย่างเป็นไปอย่างเร่งด่วน	ประธานชมรมค่าย

อาสาฯ	(คุณระลึก	หลีกภัย)	ซึ่งเป็นนิสิตปี	3	ตามธรรมเนียมที่ต้องเป็น

ผู้น�าการออกค่ายในช่วงปิดภาคฤดูร้อนตอนปลายปีการศึกษา	 และนิสิตปี	

4	ที่ผ่านประสบการณ์งานค่ายมาก็จะเป็นที่ปรึกษาของชมรม

	 ผมเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรึกษาที่ประธานชมรมตามตัวให้มาช่วยงาน	

และถูกก�าหนดให้เป็นหัวหน้ากลุ่มน�านิสิตน้องๆ	 50	 คนเข้าปฏิบัติงาน

ใน	อ.จอมบึง	จ.ราชบุรี	อีก	3	กลุ่มจะเข้าปฏิบัติงานที่	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	

อ.เขาย้อย	จ.เพชรบุรี	 และ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	 (จ�าอ�าเภอไม่ได้)	ทั้ง	 4	

พื้นที่มีความเสียหายรุนแรง	ประชาชนเดือดร้อนค่อนข้างหนัก

	 ได้รายชื่อผู้มีจิตอาสาครบ	 200	 คนประมาณเที่ยงวันศุกร์	 สมาชิก

ส่วนใหญ่เป็นผู้ทีเ่คยผ่านการออกงานค่ายอาสาพฒันาฯ	ในช่วงปิดภาคการ

ศึกษา	ก�าหนดออกเดินทางเข้าพื้นที่ตี	 5	 เช้าวันเสาร์	ประมาณ	4	โมง

เย็นของวันศุกร์นั้นนัดประชุมผู้มีจิตอาสาทั้งหมดเพื่อหารือกันและก�าหนด	

แผนการท�างานที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ประชุมกันจนถึง	6	โมงเย็นกว่าๆ	ได้เวลาใกล้จะเลิก	นายกองค์การ

นิสิต	(คุณบุญแสง	จินดามณีโรจน์)	ส่งข่าวมาว่าขอเวลาให้อยู่ต่ออีกหน่อย	

ตัวแทนส�านักพระราชวังจะมาพบเพื่อน�ากระแสพระราชด�ารัสมาแจ้งและ

ชี้แจงแนวทาง	การท�างานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ระหว่างรอ

ก็เร่ิมคุยกันเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจทั้งเร่ืองงานท่ีจะต้องท�าต้ังแต่	 หัวรุ่งพรุ่งนี้	

และเรื่องความตื่นเต้นดีใจและภาคภูมิใจ	ที่จะได้ออกไปร่วมช่วยผู้ประสบ

อุทกภัย	ภายใต้พระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์

	 แล้วอยู่ๆ 	ส่ิงท่ีไม่มีใครคาดฝันกพ็ลันบังเกดิข้ึน	ได้ยนิเสียงกลุ่มคนเดนิ

มาท่ีทางเข้าห้องประชุมซ่ึงอยู่ด้านหลังของห้อง	 ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารดัง
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มาจากกลุ่มผู้เดินเข้ามา	 แต่แสงสลัวในห้องก็ท�าให้มองหน้าผู้ที่เดินเข้ามา

ไม่ถนัด	 ที่มองเห็นหน้าพอเดาได้ก็เฉพาะท่านศาสตราจารย์ระพี	 สาคริก 

รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น	 ซ่ึงเดินตามใกล้ๆ	 กันมา	 ก็

ประมาณกันว่าผู้แทนส�านักพระราชวังก�าลังมาถึง

	 ในห้องเร่ิมเงียบเสียง	กลุ่มผูเ้ข้ามาก�าลังเดนิไปทางด้านหน้าของห้อง

ประชุม	 เสียงวิทยุสื่อสารดังออกมาจากกลุ่มผู้เดินเข้ามาเป็นระยะๆ	 แสง

สว่างทางด้านหน้าห้องประชุมซ่ึงสว่างกว่าทางด้านหลัง	 ก็เร่ิมช่วยให้เห็น

กลุ่มผู้ท่ีเดนิเข้ามาชดัข้ึน	หนึง่ในน้ันเป็นสุภาพบุรุษในชดุกางเกงด�าเส้ือแขน

สั้นสีขาว	สวมแว่นตา	มือถือวิทยุสื่อสาร	เดินน�าหน้าคนอื่นขึ้นบันไดไปบน

เวทีหน้าห้องประชุม	ตรงไปยังแท่นบรรยายกลางเวที

	 ณ	วินาทีนั้น	แสงสว่างที่ส่องชัดบนเวที	 ก็ท�าให้เห็นหน้าผู้ที่อยู่	ณ	

แท่นบรรยายได้ถนดั	บรรยากาศในห้องประชมุเงียบสงัดเหมือนทกุคนหยดุ

หายใจ	 จนในที่สุดได้ยินเสียงใครคนหนึ่งอุทานขึ้นเบาๆ	 แต่ก็พอได้ยินกัน

ทั้งห้องว่า	"ในหลวงเสด็จมา"	ผู้ที่นั่งอยู่ลุกยืน	ผู้ที่ยืนอยู่ก็ตัวตรง	ต่างก็ก้ม

หน้าลงพร้อมมือที่พนมถวายบังคมพร้อมๆ	กัน	 เป็นความรู้สึกตื้นตันที่สุด

จะบรรยาย

	 พระองค์ท่านได้มีพระราชด�ารัสให้ทุกคนนั่งลงและท�าตัวตามสบาย	

จากนั้นก็ได้ทรงอธิบายให้ฟังถึงความเสียหายและความเดือดร้อนของ

ประชาชนใน	 3	 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย	 ทรงอธิบายถึงการท�างานของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการช่วยเหลือประชาชน	 เม่ือเกิดภัยพิบัติ	

และทรงเล่าพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ให้นิสิตเกษตรได้ออกไป

ท�างานช่วย	เหลือประชาชนร่วมกับมูลนิธิ	ทรงขอบใจและให้ก�าลังใจนิสิต

ที่อาสาออกไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้	รวมเวลาที่ได้ทรงบอกเล่าพระ
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ราชประสงค์ของพระองค์ท่านประมาณ	30	นาที

	 เป็น	30	นาททีีก่ลุ่มนสิิตอาสาในครานัน้ถอืว่าเป็นพระมหากรุณาธคิณุ

อย่างหาทีสุ่ด	มิได้	ทีพ่ระองค์ท่านได้เสดจ็มาทรงบอกเล่าพระราชประสงค์

เป็นการส่วนพระองค์	ถอืเป็นความปล้ืมปิติและความทรงจ�าทีจ่ะเทดิทนูไว้

เหนือเกล้าฯ	ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่

	 นิสิตอาสาได้ออกปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์ใน	3	จังหวัดทุกๆ	

วันหยุดสุดสัปดาห์รวม	4	ครั้ง	โดยออกเดินทางจาก	ม.ก.	ประมาณตี	5	

ของวันเสาร์	และกลับถึง	ม.ก.ประมาณ	1ทุ่มของวันอาทิตย์	งานที่ปฏิบัติ

จะแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนที	่ที	่อ.จอมบึง	ราชบุรี	ทีผ่มเป็นหวัหน้ากลุ่ม

มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา	บ้านอยู่ห่างๆ	กัน	ประกอบอาชีพทางการเกษตร	

หลายครอบครัวน�้าที่ไหล่บ่าจากภูเขาและที่สูงได้ท�าลายบ้านเรือนเสียหาย

จนอยู่อาศัยไม่ได้

	 มูลนิธิฯ	นิสิตอาสา	และทหารช่างจากกองพันทหารช่างราชบุรีต้อง

แบกหามขนวัสดุก่อสร้างไต่เขาขึ้นไป	 ช่วยซ่อมแซมบ้านให้พอได้อยู่อาศัย	

รวมทั้งช่วยฟื้นฟูการปลูกพืชไร่พืชสวนตามสมควรกับการด�ารงอยู่เบ้ืองต้น	

เป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางความยากล�าบากแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจ

มาจนถึงทุกวันนี้	 ที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนตามพระราชประสงค์ของ

พระองค์ท่าน	แม้จะผ่านมา	47	ปีแล้วก็ตาม

	 หลังจบการศึกษาที่	 ม.ก.	 ได้ไปศึกษาต่อที่อเมริกาและท�างานหา

ประสบการณ์ชีวิตอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง	 จึงได้หวนกลับบ้านเกิดที่สงขลาตาม

ความต้ังใจ	 โดยเข้าท�างานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

ได้มีโอกาสปฏิบัติงานถวายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในภาคใต้หลายโครงการ	 ทั้งในฐานะนักวิชาการด้านการเกษตร	 และใน
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ฐานะผู้บริหารในระดับคณบดี	รองอธิการบดี	และอธิการบดี	มีโอกาสเข้า

เฝ้าพระองค์ท่านเพื่อถวายรายงานการปฏิบัติงานหลายครั้ง

	 ช่วงหลังๆ	 ที่พระพลานามัยของพระองค์ท่านไม่สมบูรณ์และทรงงด

การแปรพระราชฐาน	 ก็ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทกุๆ	ปีจนกระทัง่เกษยีณอายรุาชการ	หลัง

เกษียณก็ได้ปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่านและสมเด็จพระเทพรัตนฯ	 ใน

ต�าแหน่งกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์	 ของมูลนิธิอานันทมหิดลมาจนถึง

ทุกวันนี้

	 ถอืเป็นพระมหากรุณาธคิณุเป็นล้นพ้นอย่างหาทีสุ่ดมิได้	ทีไ่ด้รับความ

ไว้วางพระราชหฤทัยจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	 ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้

ปฏบัิติงานเพือ่ประเทศชาติภายใต้ร่มพระบารมี	ตลอดระยะเวลา	40	กว่า

ปีทีไ่ด้ปฏบัิตหิน้าทีท่างราชการ	ทัง้ทางด้านวิชาการ	บริหาร	และการเมือง

	 ขอพระองค์จงเสด็จสู่สวรรคาลัย	และสถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นทิพย์

พิมาน	ตราบชั่วนิรันดร์กาล
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การแพทย์ไทย

	 เร่ืองทีจ่ะเล่าให้ฟังต่อไปนี	้ต้ังใจจะให้แพทย์รุ่นน้องๆ	และประชาชน

ทั่วไปที่ยังไม่เคยทราบเร่ืองดังกล่าวมาก่อน	 ได้ทราบร่วมกันถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ	และสายพระเนตรที่ยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่	9	และ

เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ก่อนที่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา

	 หลายท่านคงจะยังจ�ากันได้ถึงวาระการเสด็จพระราชด�าเนินเยือน

ทุ่งมะขามหย่อง	ในวันที่	25	พ.ค.2555	ระหว่างที่พระองค์ประชวรและ

ประทับอยู่	ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	แต่ก่อนหน้านั้นพระองค์ประชวรด้วย

เรื่อง	พระเพลา(ขา)	พระชงฆ์(แข้ง)	และพระบาท(เท้า)	ไม่มีพระก�าลัง	

ทรงด�าเนินได้เพียงระยะสั้นๆ	ในห้องพระบรรทม

	 เดิมหลายปีก่อนหน้า	คณะแพทย์ศิริราช	ถวายการวินิจฉัยว่าหมอน

รองกระดูกทับเส้นและมีหินปูนพอกบริเวณกระดูกสันหลัง	 ได้ถวายการ

ผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังโดยการส่องกล้อง	แต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นเท่า

ทีค่วร	และหลายปีต่อมา	วินิจฉัยว่าเป็นเพราะความดนัของน�า้ไขสันหลังใน

โพรงสมองสูง	ท�าให้พระชงฆ์และพระบาทอ่อนแรง	คณะแพทย์ได้ถวายค�า

แนะน�าว่าต้องผ่าตดัเจาะกระโหลกศรีษะ	เพือ่วางสายในโพรงสมองช่วยลด

ความดันในโพรงสมอง	ซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป	แต่พระองค์มีพระ

ราชด�าริว่า	น่าจะมีวิธีผ่าตัดทางเลือกที่หลากหลาย

	 จึงโปรดให้คณะแพทย์ไปศึกษาการผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธีอื่น	 ในที่สุด
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คณะแพทย์ได้ไปศึกษาทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่า	 มี

ศาสตราจารย์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตท่านหนึ่ง	 ผ่าตัดด้วย

การใส่สายเข้าที่ไขสันหลังและต่อสายระบายเข้าช่องท้องเพื่อลดความดัน

ของน�้าไขสันหลัง

	 จึงได้มาถวายค�าแนะน�าว่า	 เน่ืองจากวิธีนี้ที่เกียวโตแพทย์ไทยยังไม่

เคยท�า	จงึเสนอทางเลือก	2	ทางให้พระองค์ได้พระราชทานพระราชวินจิฉัย

ว่า

	 ทางเลือกที่หน่ึงคือ	 จะทูลเชิญเสด็จไปรับการผ่าตัดที่มหาวิทยาลัย

เกียวโต	หรือ

	 ทางเลือกที่สองคือเชิญศาสตราจารย์ท่านนี้มาผ่าตัดถวายพระองค์ที่

โรงพยาบาลศิริราช	ทางใดทางหนึ่ง

	 พระองค์นิง่ไปสักพักใหญ่และมีพระราชด�ารัสตอบว่า	"	ฉันเลือกทาง

เลือกที่สาม	คือให้หมอไทยผ่าตัดที่นี่	ฉันจะรอ"

	 เมื่อมีพระราชวินิจฉัยดังกล่าว	คณะแพทย์ถึงกับอึ้งไป

	 ในที่สุดคณะแพทย์ศิริราชจึงต้องส่งอาจารย์จากภาควิชาศัลยกรรม

ประสาท	ไปศึกษาวธิกีารผ่าตัดนีท้ีม่หาวทิยาลัยเกยีวโต	และกลับมาผ่าตัด

ถวายพระองค์	ณ	ร.พ.ศิริราช	ในเวลาต่อมา

	 ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ	 พระองค์เสด็จพระด�าเนินได้ดีข้ึน	

พระชงฆ์	และพระบาทมีพระก�าลังมากข้ึน	จนสามารถเสดจ็ไปเปล่ียนพระ

อริิยาบทท่ีทุ่งมะขามหย่องตามการถวายค�าแนะน�าของคณะแพทย์ในปีนัน้	

(พ.ศ.2555)

	 “ชาวแพทย์ไทย”คงต้องตระหนักว่า	 การมีพระราชวินิจฉัยเช่นนั้น	

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ชาวแพทย์ไทยและปวง
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ชนชาวไทยเป็นยิ่งนัก

	 เพราะหากว่าพระองค์เสด็จไปรักษาพระวรกาย	 ณ	 ต่างประเทศ	

(เหมือนประมุขของประเทศอื่นๆ	 ที่มักเสด็จไปรักษาในประเทศตะวัน

ตก	หรือประเทศที่มีวิทยาการก้าวหน้า	เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดของ

พระองค์เอง)

	 พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า	......

	 “หากพระองค์เดินทางไปรักษายังต่างประเทศ

	 ประการแรก	เกียรติภูมิของแพทย์ไทยจะอยู่ที่ไหนกัน

	 ประการที่สองหากเสด็จไปรักษาในต่างประเทศ	พระองค์ก็จะได้รับ

การผ่าตัดและรักษาเพียงผู้เดียว	แต่ถ้าหากเราส่งแพทย์ไทยไปศึกษากลับ

มาผ่าให้ฉัน	อานสิงส์จากการผ่าตัดด้วยวิธนีีก้จ็ะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ชาวไทยอีกเป็นจ�านวนมาก”

	 ซ่ึงในเวลาต่อมา	 การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ก็นับเป็นคุณ

ประโยชน์อนันต์ต่อผู้ป่วยปวงชนชาวไทยตราบถึงปัจจุบันเป็นจ�านวนอีก

หลายร้อยคน

	 เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้อีกเร่ืองหนึ่งที่สมควร

ได้รับการบันทึกไว้

	 จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า	พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวง

ชนชาวไทยและจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบชั่วนิ

รันดร์

	 (บันทึกนีบั้นทกึโดย	เศษเส้ียว	ธลีุแพทย์ไทยทีไ่ด้รับทราบและซาบซ้ึง	

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ	และพระวิสัยทัศน์โดยแท้	ข้อความหลายตอนอาจ

จะไม่ถกูต้องตามหลักราชาศัพท์	ต้องกราบขอประทานอภัยมา	ณ	ทีน่ีด้้วย)
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APEC

	 เอเปค	 (Asia-Pacific	Economic	Cooperation	 -	APEC)	คือ	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก	 กรอบความร่วมมือนี้ก่อต้ัง

ขึ้นเม่ือปี	 พ.ศ.2532	 เพ่ือตอบสนองต่อภาวะการพึ่งพาซ่ึงกันและกันของ

เศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกที่	 เพิ่มมากข้ึน	 จากจุดเร่ิมต้นด้วยการหารือ

อย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรีด้วยสมาชิกเพียง	 12	 ราย	 เอเปค

ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นเวทีในระดับภูมิภาคที่มีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อเอเปคได้เริ่มจัดการพบปะระหว่างผู้น�าเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.2536	เป็นต้นมา	ปัจจุบัน	เอเปคมีสมาชิก	21	เขตเศรษฐกิจ	มี

ประชากรรวมกันประมาณ	 2,500	 ล้านคน	 (ประมาณร้อยละ	 42	 ของ

ประชากรโลก)	มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันกว่า	18	ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	2544	และการค้าระหว่างประเทศกว่า	ร้อยละ	69	

ของไทยเป็นการค้ากับสมาชิกเอเปค	ด้วยศักยภาพข้างต้น	เอเปคได้กลาย

มาเป็นพลังผลักดันการค้าแบบเปิดและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ	

วิชาการอย่างแท้จริง

 วัตถุประสงค์ของเอเปค

	 เอเปค	 มีเป้าหมายในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และ

สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ใน

แต่ละปี	 ผู้น�าและรัฐมนตรีเอเปคจะมาพบกันเพื่อทบทวนความ	 คืบหน้า

ของการด�าเนินงาน	 และก�าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของความ

ร่วมมือในปีต่อๆ	ไป	เป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดอันหนึ่งของเอเปค	คือ	"เป้า

หมายโบกอร์"	ทีจ่ะส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทนุในภูมิภาค	
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เอเชีย-แปซิฟิก	 โดยเริ่มจากสมาชิกที่พัฒนาแล้วภายใน	 ปี	 2553	 และ

ส�าหรับสมาชิกก�าลังพัฒนาที่เหลือภายในปี	2563	โบกอร์เป็นชื่อของเมือง

ชายทะเลต้ังอยู่บนเกาะชวา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ซ่ึงเป็นสถานที่ประชุม

ผู้น�าเศรษฐกิจเอเปค	 ครั้งที่	 2	 เมื่อปี	 2537	 เอเปคไม่เหมือนองค์กรอื่น	

เช่น	สหประชาชาติ	ที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในกระบวนการ	ตัดสินใจ

บางครั้ง	หรือองค์การการค้าโลกที่ประเทศสมาชิกต่างพยายามปกป้องผล

ประโยชน์ด้านการค้า	ของตนอย่างเต็มที่	แต่เอเปคด�าเนินการบนพื้นฐาน

ของฉันทามติ	ความสมัครใจ	และการด�าเนินการใน	กรอบเวลาที่ต่างกัน	

นอกจากนีเ้อเปคยงัเป็นองค์กรทีมี่ลักษณะพเิศษตรงทีส่ามารถคยุกนัในเร่ือง

ของ	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างสมาชิกที่พัฒนาแล้ว

กับสมาชิกที่	ก�าลังพัฒนาได้

 ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย

	 ชะลอมเป็นเคร่ืองจกัสานของไทย	ใช้เป็นภาชนะใส่ส่ิงของต่างๆ	และ

เป็นส่ิงของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ	เส้นตอกไม้ไผ่ทีส่อด

ประสานกนัทัง้แขง็แรงและยดืหยุน่	เหนยีวแน่นและคงทน	โอบอุม้เศรษฐกจิ

ภูมิภาคให้	“มั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืน”	เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม	21	

ช่อง	สื่อถึง	21	เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค	ชะลอมสื่อหัวข้อหลัก	“OPEN,	

CONNECT,	BALANCE”	ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี	2565	ของไทย	

ได้แก่	OPEN	-	ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง	CONNECT	-	ชะลอม

เป็นส่ิงบรรจุสินค้าหรือส่งของส�าหรับใช้ในการเดินทาง	 และส่ือถึงความ

เชื่อมโยง	และ	BALANCE	–	ชะลอมท�าจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม	สอดคล้องกบัรูปแบบเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมุนเวียน	และ

เศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy-	BCG)	สีเส้นตอก	3	
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สี	ได้แก่	สีน�้าเงิน	สื่อถึง	OPEN	การเปิดกว้าง	สีชมพู	สื่อถึง	CONNECT	

การสร้างความสมัพันธ์เชือ่มโยง	และสีเขยีว	ส่ือถงึ	BALANCE	ความสมดลุ

“APEC 2022 THAILAND” Logo
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บันได 9 ขั้น

	 การใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ	 เพื่อชีวิตที่มีสุขนั้น	 สามารถเร่ิมต้นง่ายๆ	

ด้วยบันได	9	ขั้น	ดังนี้...

	 บันไดขั้นที่	1	ต้องรู้จักโฟกัสมากขึ้น	และท�าอะไรให้น้อยลง	แทนที่

จะท�าหลายๆ	อย่าง	ใน	เวลาพร้อมๆ	กัน	ให้เลือกท�าสิ่งส�าคัญที่สุดเพียง

อย่างเดียวและเก็บเรื่องอื่นๆ	ไว้ก่อน

	 บันไดขั้นที่	2	ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบัน	ท�าอะไรให้ช้าลงคงไม่เพียงพอ

จะต้องมีสติ	ไม่คิดฟุ้งซ่าน

	 บันไดขั้นที่	3	ใช้ชีวิตแบบโลว์เทค	ปิดมือถือและอุปกรณ์ไฮเทค	ทุก

อย่างในช่วงวันหยุด	และโฟกัส	กับสิ่งที่อยากท�าจริงๆ	เป็นการยากที่จะใช้

ชีวิตแบบพอเพียง	ถ้ายังวุ่นอยู่กับอุปกรณ์ไฮเทค

	 บันไดขั้นที่	4	ใส่ใจเพื่อนฝูง	ครอบครัว	และคนรอบข้างให้มากขึ้น

หมั่นแสดงความห่วงใย	และเอื้ออาทรต่อกัน	ด้วยความจริงใจ

	 บันไดข้ันที	่5	หนัมาชืน่ชมกบัความงดงามของธรรมชาติบ้าง	ออกมา

เดนิเล่นในสวน	สูดอากาศบริสทุธิบ้์าง	หรือท�ากจิกรรม	กลางแจ้งบ้าง	เช่น	

เดินเล่น	ว่ายน�้า	ขี่จักรยาน	เพื่อให้ร่างกายได้สัมผัสกับสายลม	แสงแดด

บ้าง

	 บันไดขั้นที่	6	รับประทานอาหารให้ช้าลง	โดยค่อยๆ	เคี้ยว	เพื่อรับ

รู้ความอร่อยของรสอาหารบ้าง	จะสร้างความรื่นรมย์ให้กับชีวิต

	 บันไดขั้นที่	7	ขับรถให้ช้าลง	นอกจากจะท�าให้ความเครียดลดน้อย

ลง	ยงัช่วยลดอบัุติเหตดุ้วย	และเปิดเพลงเบาๆ	หรือฟังธรรมเพือ่ผ่อนคลาย

อารมณ์
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	 บันไดขั้นที่	8	มีความสุขง่ายๆ	และรื่นรมย์กับทุกอย่างที่พบเจอ	ไม่

ว่าจะท�าอะไร	ขอให้ท�าด้วยความสุขและความเต็มใจ	แม้แต่	การล้างจาน	

ก็สามารถหาความรื่นรมย์ได้	 เพียงเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่	 และจงเป็นน�้า

ครึ่งแก้วเสมอ

	 บันไดขัน้ที	่9	ขจดัความเครียดด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆ	เม่ือไรที่

รู้สึกว่าเร่งรีบและเหนื่อยหอบ	ลองสูดลมหายใจลึกๆ	ให้	เต็มปอดสัก	2-3	

เฮือก	รับรองว่า	จะผ่อนคลายได้อย่าง	เหลือเชื่อ	และถ้าจะให้ได้ผลยิ่งขึ้น	

ควรมีสติกบัลมหายใจเข้าออก	โดยก�าหนดลมหายใจเข้าออกเพ่ือให้จิตเป็น

สมาธิ...
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ค�าพิพากษา

	 ในเมืองนิวยอร์ค	เมื่อปี	ค.ศ.	1935	มีการพิพากษาคดีหนึ่งในยาม

หัวค�่าอันหนาวเหน็บของเดือนมกราคม	 หญิงชราคนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องหา

คดีลักขโมยขนมปังหนึ่งก้อน	หญิงชรามีท่าทีเศร้าหมอง	และภายใต้ความ

เศร้านั้นก็มีความละอายแก่ใจอยู่ด้วย	คืนนั้น	"ฟิโอเรลโล	ลากวาเดีย"	ซึ่ง

เป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในขณะนั้นเป็นผู้พิพากษา

	 ฟิโอเรลโล	ถามหญิงชราว่า	“คุณขโมยขนมปังไปจริงหรือ?”

	 หญิงชราก้มหัวตอบอย่างหดหู่	“ฉันขโมยขนมปังจริงๆ	ค่ะท่าน”

	 ผูพิ้พากษาถามต่อว่า	“เพราะเหตุใดคุณจงึต้องขโมยขนมปัง	คณุไม่มี

อะไรจะกินหรือ?”

	 หญิงชราเงยหน้าขึ้นบอกผู้พิพากษา	“ใช่ค่ะ	ฉันหิวมาก	แต่ฉันไม่ได้

ขโมยขนมปังไปเพื่อกินเอง	 ลูกเขยของฉันทิ้งครอบครัวไป	 ลูกสาวของฉัน

ล้มป่วย	หลานสองคนของฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน	ฉันไม่อาจทนเห็น

หลานตัวเล็กๆ	ทนหิวได้”

	 ห้องพิจารณาคดีเงียบกริบหลังได้ฟังค�าอธิบายของหญิงชรา

	 ผู้พพิากษากล่าวกบัหญิงชราว่า	“ทกุคนเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมาย	

ส�าหรับข้อหาขโมยขนมปังคุณเลือกเอาว่าจะจ่ายค่าปรับ	10	เหรียญ	หรือ

ติดคุกเป็นเวลา	10	วัน”

	 หญิงชราตอบ	“ท่านผูพิ้พากษา	ฉันยอมรับโทษในทกุส่ิงทีฉั่นท�า	หาก

ฉันมีเงิน	10	เหรียญ	ฉันจะไม่ขโมยขนมปังหรอก	ดงันัน้โปรดจ�าคกุฉันเถดิ	

แต่สิง่เดยีวทีฉั่นห่วงคอืใครจะดแูลลูกสาวและหลานของฉันในช่วงเวลาทีฉั่น

ติดคุก”

	 ผู้พิพากษาหยุดคิดพักหนึ่ง	 แล้วเขาก็ล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรสิบ



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2564

http://seniorclub.swu.ac.th 29

เหรียญขึ้นมาถือในมือ	 แล้วกล่าวว่า	 “ผมจะจ่ายค่าปรับให้คุณสิบเหรียญ	

คุณกลับบ้านไปได้”	ผู้พิพากษาหันไปพูดกับคนที่มาฟังการพิจารณาคดีใน

ทีน่ัน้ว่า	“นอกจากนัน้	ผมขอปรับทกุคนในห้องนีค้นละ	50	เซนต์	โทษฐาน

ที่พวกคุณเมินเฉยและไร้น�้าใจในสังคม	 หญิงชราคนนี้ไม่ควรจะต้องขโมย

ขนมปังเพ่ือประทังชีวิตหลานและคนในครอบครัวหากพวกคุณให้การช่วย

เหลือเธอ	คุณไบลีฟ	โปรดเก็บเงินจากทุกคน	คนละ	50	เซนต์	แล้วมอบ

เงินนั้นให้ผู้ต้องหา”

	 ทุกคนในท่ีนั้นรวมไปถึงเจ้าของร้านขนมปังที่ฟ้องร้องน�าหญิงชรามา

ข้ึนศาล	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผู้มาฟังการตัดสินรู้สึกภูมิใจที่ได้มี

ส่วนร่วมในการจ่ายค่าปรับคนละ	 50	 เซนต์	 พวกเขายอมรับและยืนขึ้น

ปรบมือชื่นชมผลการตัดสิน

	 วนัรุ่งข้ึนหนงัสือพมิพ์ลงข่าวการมอบเงินค่าปรับจ�านวน	47.5	เหรียญ	

ให้กับหญิงชราผู้น่าสงสารเพื่อน�าไปซื้ออาหารให้ครอบครัว

	 ผลการตัดสินคดขีองผูพิ้พากษากระตุ้นให้ผูค้นในสังคมได้เหน็ว่า	"ทกุ

คนมีส่วนร่วมในทุกข์สุขของกันและกัน	 และหากมีอาชญากรรมเนื่องด้วย

เรื่องของปากท้องเช่นนี้เกิดขึ้นในชุมชน	 นั่นก็หมายถึงเราทุกคนมีส่วนเป็น

ผู้สมรู้ร่วมคิด"

	 เราทกุคนต่างเกีย่วเนือ่งกนั	หากคนหนึง่ทกุข์	คนอืน่ๆ	กจ็ะทกุข์ตาม	

เราจะต้องคอยเป็นหเูป็นตาให้กนั	เพือ่มิให้มีใครคนใดคนหนึง่ถกูลมืไปจาก

สังคม

	 ค�าพิพากษา	 เรียบเรียงมาจากเรื่องเล่าส่วนหนึ่งในชีวิตจริงของ	 "ฟิ

โอเรลโล	 ลากวาเดีย"	 อดีตนายกเทศมนตรีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

แห่งมหานครนิวยอร์ก	แม้แต่สนามบินลากวาเดีย	ก็ยังตั้งชื่อตามชื่อท่าน



จดหมายข่าว ปีที่ 27  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2564 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30

นิทานผู้สืบทอด

	 ซามูไรผู้หนึ่งมีลูกชาย	3	คน	ซึ่งต่างก็มีความเชี่ยวชาญในเชิงซามูไร

	 พอถงึวาระทีซ่ามูไรผูพ่้อจะต้องมอบตราประจ�าตระกลูให้ลูกชายเพือ่

สืบทอดต่อไปนั้น	เขาก็ใช้วิธีทดสอบความสามารถของลูกๆ	ทั้ง	3	คน

	 ซามูไรผูพ่้อคดิวิธไีด้แล้วกเ็ข้าไปน่ังอยูใ่นห้อง	แล้วหบัประตูไว้	ประตู

ห้องแบบญ่ีปุ่นเป็นแบบฉากเล่ือน	และบนประตูแบบฉากเล่ือนนีเ้อง	ซามูไร

ผูพ่้อกน็�าเอาหมอนลูกหนึง่ข้ึนไปวางไว้	แล้เรียกให้ลูกชายเข้าไปหาทลีะคน

	 ลูกชายคนโตถกูเรียกก่อน	เม่ือเดนิไปถงึประตูเล่ือน	พอขยบัประตู	ก็

มองเห็นหมอนอยู่ข้างบน	จึงเอื้อมมือไปหยิบ	แล้วเลื่อนประตูเข้าไปหาพ่อ

	 ซามูไรผู้พ่อสั่งให้เอาหมอนไปไว้ที่เดิม	แล้วให้นั่งรออยู่ในห้อง

	 ลูกชายคนกลางถกูเรียกเป็นคนต่อไป	เม่ือเดนิไปถงึประตูกเ็ลือ่นประตู

เปิด	ทันใดนั้นหมอนก็ตกลงมา	ลูกชายคนกลางรีบรับเอาไว้ทันทีโดยแทบ
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ไม่มีเสียงเลย	แล้วจึงเดินเขาไปหาพ่อ

	 ซามูไรผู้พ่อจึงสั่งให้เอาหมอนไปวางไว้ที่เดิม	แล้วให้นั่งรออยู่ในห้อง

เช่นกัน

	 ลูกชายคนเล็กถกูเรียกเป็นคนสุดท้าย	พอเดนิถงึประตูกเ็ล่ือนเปิดทนัท	ี

หมอนก็ตกลงมา	ดาบซามูไรก็ปลิวออกจากฝักในชั่วพริบตา	หมอนถูกฟัน

จนนุ่นปลิวว่อน	แล้วเสียบดาบลงฝักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น	แทบไม่มีใคร

เห็นใบดาบซามูไรเลยก็ว่าได้	 แล้วลูกชายคนเล็กก็เดินอย่างสง่าและสงบ

เข้าไปหาพ่อ

	 ถ้าเป็นท่าน	ท่านจะมอบต�าแหน่งให้ลูกคนไหน?

	 ซามูไรผู้พ่อได้พูดกับลูกทั้งสามว่า

	 "เจ้าเล็ก	เจ้าใช้ดาบได้รวดเร็วดังใจ"

	 "เจ้ากลาง	เจ้ารู้วิธีใช้มือแทนดาบได้"

	 "เจ้าโต	เจ้ารอบคอบ	รู้การควรไม่ควรก่อนท�าการทั้งปวง	เจ้าใช้หัว

และปัญญา	ไม่ได้ใช้ดาบเพียงอย่างเดียว	พ่อขอมอบดาบประจ�าตระกูลให้

เจ้า	จงปกครองคนในตระกูลแทนพ่อสืบต่อไป"
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วันพ่อแห่งชาติ

พระคุณพ่อเปรียบพื้นพสุธา

กว้างใหญ่อาณามากหลาย

โอบอุ้มหนักเพียงใดไม่คลาย

ตราบฟ้าสลายรักลูกผูกพัน

กนกนันท์ นิ่มนวลงาม ประพันธ์

โอ้พ่อจ๋า	ยามทุกข์สุข	เราเคียงข้าง

ไม่เคยห่าง	พ่อดูแล	ลูกเสมอ

อบอุ่นใจ	ปกป้องภัย	ลูกพบเจอ

ยามพลั้งเผลอ	ลูกมีพ่อ	คอยปลอบโยน

วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี ประพันธ์


