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สังคมในแวดวง มศว
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติมอบเงินรางวัลสนับสนุนแก่คณาจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ จ�ำนวน 7 ราย ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี อุดมเพทายกุล คณะแพทยศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศภุ ผล คณะแพทยศาสตร์  
3. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา คณะแพทยศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขส�ำราญ คณะวิทยาศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์
7. ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ จัดประชุมประจ�ำเดือนมีนาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 3
มีนาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา ห้องสิรนิ ธรพัฒนวิทย์ ชมรมฯ
ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาชมรม รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่มา ณ โอกาสนี้
เมือ่ ประชุมเสร็จ ทานอาหารกลางวันแล้ว ชมรมฯ ร่วมกันทอดผ้าป่า
(เนื่องในวันเกิดชมรมฯ 29 มกราคม ของทุกปี) ณ วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนารามราชวรวิหาร ดังก�ำหนดการ
13.30 น. พร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
13.45 น. ฟังพระธรรมเทศนา
14.00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่า (ถวายเงิน 100,000 บาท)
14.20 น. เดินชมสถานที่ต่างๆ ในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร
15.00 น. เดินทางกลับ
ชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ
มศว ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้
เดือนมีนาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565 ประชุมวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565
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เดือนกันยายน 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565
เดือนตุลาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565 ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565
ตามทีช่ มรมฯ เชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผูม้ จี ติ ศรัทธาน�ำเหรียญ
บาท และเหรียญ 10 บาท รัชกาลที่ 9 มาร่วมท�ำบุญ เพื่อน�ำไปติดที่
โบสถ์เหรียญบาท วัดบ้านทุง่ เคล็ด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วัน
ที่ 6 มิถุนายน 2564 จ�ำนวน 3,104 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม
2565 จ�ำนวน 5,009 บาท ขณะนี้ยังมีสมาชิกน�ำเหรียญ 1 บาท และ 10
บาท รัชกาลที่ 9 มาให้ชมรมฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชมรมฯ จะรวบรวม
ส่งให้ทางวัดเป็นระยะ ขออนุโมทนาสาธุ ในการท�ำบุญร่วมกันมาอย่าง
ต่อเนื่องค่ะ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด�ำเนินการจัด
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือ
ภาษาไทยซึ่งประพันธ์และจัดท�ำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณา
ในประเทศไทยให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์และมีปริมาณทวีขึ้น เพียง
พอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่คนไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดหนังสือร่วมกับสถาบันต่างๆ โดยมีขา้ ราชการเกษียณอายุ
ราชการ และอาจารย์ประจ�ำจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานและ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้นและมี
อ. ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช เป็นกรรมการ
2. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานและเป็น
ประธานกรรมการพิจารณาตัดสินกลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 11
ปี ประเภทบันเทิงคดีและสารคดี โดยมีคณะกรรมการอีก 3 คน คือ ผศ.
เกษร เจริญรักษ์ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และ อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์
3. ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ เป็นกรรมการพิจารณาตัดสิน
กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12- 18 ปี ประเภทสารคดี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกรวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ 18
คน เพื่อพบปะสังสรรค์นัดทานติ่มซ�ำที่ร้าน ไท่ เหอซวน ในงานนี้ท่าน
รศ.กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ และ รศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ได้มาร่วมรับประทาน
อาหารด้วย นับเป็นการพบปะทีอ่ บอุน่ แลกเปลีย่ นของขวัญกันเล็กๆ น้อยๆ
สนุกสนาน เพราะไม่ได้พบกันนานมาก สรุปว่า รศ.ดร.วิจิตร และคุณ
ประวิทย์ (พีต่ ะ๊ ) วรุตบางกูร เป็นเจ้าภาพมือ้ นี้ ขอให้ทา่ นเจ้าภาพจงเจริญ
ค่ะ ได้รวบรวมเงินเข้าชมรมฯ เป็นเงิน 1,400 บาท
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมฯ (โดยการน�ำของ รศ.สุภาพร
สุกสีเหลือง) ได้นำ� สมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน 16 คน ล่องเรือไฟฟ้าจากท่าเรือ
หัวล�ำโพง และขึ้นที่ท่าเรือนครสวรรค์ เพื่อจับจ่ายอาหารกระจายรายได้
ตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในการนี้ได้มอบเงิน
ให้ชมรมฯ 1,000 บาท
ข้าราชการบ�ำนาญผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึน้
ไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมือ่ อายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ และผูไ้ ด้รบั เงินบ�ำนาญ
เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี
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บริบรู ณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้า
หน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558
และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
1. ส�ำเนาบัตรประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 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 มหาขันธ์ ในการ
ถึงแก่กรรมของอาจารย์รังษี มหาขันธ์ ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นิธยายน ในการ
ถึงแก่กรรมของ รศ.นิภา นิธยายน และท�ำการฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
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ผู้บริจาคเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
ผศ. ดร. วชิรญา  บัวศรี
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
ดร. ละออ  อัมพรพรรดิ์
คณะติ่มซ�ำ
คณะทัวร์ล่องเรือไฟฟ้า
รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา

1,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,400
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม
					ให้ประสบ
โชคชัย
สิ่งประเสริฐ
ใดใด
ปราศจาก
โรคภัย
ทั้งมั่งคั่ง
สุขสราญ
										

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1. ผศ. นุชรี  ตรีโลจน์วงศ์
2. อ. กรรณิกา  เพ็ชรเหลี่ยม
3. อ. กาญจนา ข�ำสอางค์
4. รศ. ชวลิต  รัตนกุล
5. อ. ขจรศรี  ชาติกานนท์
6. คุณรัตนา  ศรีรัตน์
7. ผศ. สิริรัตน์  เฉลิมงาม
8. ผศ. ประหยัด  หาสิตะพันธุ์
9. ผศ. วิชญ์  ทับเที่ยง
10. ผศ. เจริญ  โชไชย
11. อ. อนงค์ศรี  พวงเพชร
12. ผศ. วาสนา  พานิชการ
13. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ 14. ดร. สุนันทา  มนัสมงคล
15. อ. วัชรินทร์  บุณยะกาญจน 16. อ. สมทรง  เจริญกุล
17. รศ. ดร. ผจงจิต  อินทสุวรรณ 18. ผศ. บังอร  ชินตระการ
19. คุณสงบ  จันทรสระคู
20. อ. สุพจน์  ไชยยงค์
21. คุณอนงค์  พาลึก
22. รศ. ชวลีย์  ณ ถลาง
23. รศ. ไพฑูรย์  ธรรมแสง
24. ผศ. วลัยรัตน์  อติแพทย์
25. อ. สงุ่น  จีนนคร
26. คุณพินิจ  สีทอง
27. อ. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร 28. คุณรินนา  วุฒิกูล
29. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
30. รศ. ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่
31. ผศ. ลือชา  สุบรรณพงษ์
32. คุณประเทือง  ชมไม้
33. ดร. ชุติมา  เจียมศิริ
34. คุณศิริพร  จันทนพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th

7

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2565

35. รศ. ดร. สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ 36.
37. อ. เบ็ญจา  ส่งเจริญ
38.
39. รศ. ดร. ระดม  ณ บางช้าง 40.
41. อ. วิรุฬห์รัตน์  ไฉนงุ้น
42.
43. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
44.
45. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล
46.
47. คุณธิราภรณ์  มณีย้อย
48.
49. คุณศุลีพร  ยะโหนด
50.
51. ดร. วารุณี  อัศวโภคิน
52.
53. คุณศิริรัตน์  ภู่สกลเจริญศักดิ์ 54.
55. คุณอิสสรี  อิสรธ�ำรง
56.
57. คุณมนต์ภักดี  สุนันทชัยกุล 58.
59.  

อ. กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ
คุณพัชรา  ใหญ่ล�ำยอง
ผศ. สุภาพร  ศรีบุรินทร์
รศ. ยงยุทธ  ธนูกฤต
อ. เฟื่องฟ้า  กิตตินนท์
ผศ. อรทัย  วารีสอาด
ดร. มารศรี  สุธานิธิ
ผศ. สมชาย  ไกรสังข์
คุณอรุณี  สินสันธิเทศ
อ.ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ
คุณรัฐวิทย์  มงคลรัตนกูล
อ. ดร. วิชชุกร  ทองหล่อ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม : มาฆบูชา
เนื่องในวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน
พระคติธรรม ความว่า
“ดีถมี าฆบูชา อันเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ได้เวียนมาบรรจบอีกค�ำรบ
หนึง่ แล้ว ดิถเี ช่นนีเ้ มือ่ กว่าสองพ้นห้าร้อยปีกอ่ น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ ได้แก่
การไม่กระท�ำบาปทัง้ ปวง การท�ำกุศลให้ถงึ พร้อม และการท�ำจิตให้บริสทุ ธิ์
ผ่องแผ้ว
‘จิต’ เป็นสภาพรูท้ ปี่ รากฏมีอยูใ่ นทุกชีวติ ซึง่ มีสภาพธรรมอีกประเภท
หนึง่ เรียกว่า ‘เจตสิก’ เกิดร่วมด้วย เจตสิกกลุม่ ทีเ่ รียกว่า ‘สังขาร’ อาจปรุง
แต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายดี ฝ่ายเลว และฝ่ายที่เป็น
กลาง การจะท�ำจิตให้ผอ่ งแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระศาสนา
จ�ำเป็นต้องเริม่ ขัดเกลาตนเองให้มปี รกติอดทนอดกลัน้ ทีจ่ ะไม่ทำ� บาป พอใจ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ขวนขวายที่จะท�ำบุญ คือการบ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่
เสมอ เพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาด คอยช�ำระซักฟอกไปจนกว่าธุลี
แห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไป ท�ำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วย
จิตฝ่ายดี มีกุศลจิตเป็นเนืองนิตย์ การฝึกจิตอยู่เสมอ จะเป็นเหตุปัจจัย
น�ำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ถึงแม้ยังด�ำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่าย
คดีธรรม แต่ก็ย่อมยังอ�ำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลก คือท�ำให้ผู้ฝึกจิต
เป็นสุจริตชน มีการงานสะอาดปราศจากโทษ มีใจสงบระงับ ไม่ต้องกลัว
โทษทัณฑ์จากกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องประคับประคองจิตให้
ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรม ไม่แสดงอาการขึ้นลง เมื่อประสบกับการมีลาภ
เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ รวมความได้
ว่าจิตที่ผ่องแผ้ว ต้องเกิดจากการฝึก เมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหว
สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า ‘จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหา’ ความว่า “จิตที่ฝึก
ดีแล้ว น�ำสุขมาให้” ด้วยประการฉะนี้
ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงด�ำรงมั่นอยู่ใน
โลกนีต้ ลอดกาลนาน และขอพุทธบริษทั ทัง้ หลาย จงพร้อมเพรียงกันศึกษา
พระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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01.
03.
05.
07.
09.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

บอกเล่าเก้าสิบ : ไม่อยากป่วยในวัยชรา

นอนเต็มอิ่ม
02. เคลื่อนไหว ช้าๆ
ลดปริมาณอาหาร ลงเล็กน้อย 04. กินแบบผสม มากขึ้น
กินอาหารร้อน
06. ดื่มน�้ำให้ มากขึ้น
กินเกลือ น้อยลง
08. อาหารเย็น กินก่อนค�่ำ
ออกก�ำลังกาย มากขึ้น
10. ผ่อนคลาย
แต่งตัวดีขึ้น
12. ยิ้มจริงๆ
พอใจ
14. ลืมอายุ
หาเพื่อน
16. มีความโรแมนติก เล็กน้อย
งานอดิเรก เพิ่มเติม
18. ชื่อเสียงและโชคลาภอ่อนแอลง
เที่ยว สักหน่อย
20. ดูแลจมูก
ดูทุกอย่าง
22. เก๋ไก๋ในวัยชรา
ยาแก้ปวด ยานอนหลับ ยาไต ยาลดไขมันที่เป็นธรรมชาติที่สุด...
ยาไต - มันเทศ
ยานอนหลับ - กล้วย
ยาทาผิว - คาโมไมล์
ยาแก้หวัด - มะนาว
สมุนไพรกระเพาะ - กะหล�่ำปลี ขิง - บรรเทาปวด
ยาลดความดันโลหิต - ขึ้นฉ่าย ยาลดไขมัน - ฮอว์ธอร์น
ยาลดน�้ำตาล - อบเชย
ยาแก้อักเสบ - น�้ำผึ้ง
ยาระบาย - พรุน/กระเจี๊ยบ
วิตามิน - สตรอเบอร์รี่
ยาอายุวัฒนะ - องุ่น
ผลไม้มังกร - ล้างพิษโลหะหนัก
ยาต้านมะเร็ง - กระเทียม    น�้ำข้าวบาร์เลย์ - ป้องกันอาการบวมน�้ำ
ยาทาผิวขาว - หัวไชเท้าขาว
สับปะรด - ช่วยย่อย
ยาบ�ำรุงปอด - Tremella
น�้ำส้มสดชื่น - ต้านความเมื่อยล้า
http://seniorclub.swu.ac.th
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หนังสือได้รับรางวัลปี 2565
ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจ�ำปี
พ.ศ. 2565 ปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัล 49 เรื่อง แยกเป็น รางวัล
ดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังต่อไปนี้
รางวัลดีเด่น จ�ำนวน 11 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่
หนั ง สื อ สารคดี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา
และชีวประวัติ เรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก : อิทธิพล
คติความเชื่อ และความหมายสถาปัตยกรรม ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย
วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ เรื่อง คู่มือ
น�ำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิช์ ยั
สายสิงห์ ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ
จ�ำกัด
หนังสือนวนิยาย เรือ่ ง รถไฟเทีย่ วสุดท้ายจากพญาตองซู ประพันธ์
โดย สุมาตร ภูลายยาว ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์บ้านแม่น�้ำ
หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ความเจ็บปวดบนลวดลาย ประพันธ์โดย
จักริน สร้อยสูงเนิน ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
หนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี เรื่อง ตุ๊กตาของ
ลูก ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัฒนธรรมการอ่านร่วมกับสถาบันราชานุกูล และ ธนาคารจิตอาสา
หนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี
		
- ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต
ประพันธ์โดย ติณณา ตริยานนท์ ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ
		
- ประเภทสารคดี เรื่อง เป็นคนไทยทั้งที ประพันธ์โดย อู่ทอง
ประศาสน์วินิจฉัย ; จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียน
น�้ำริน)
หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี
		
- ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เฒ่าแสน ประพันธ์โดย ไพศาล
ประหา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
		
- ประเภทสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
		
- ประเภทบทร้อยกรอง เรือ่ ง รวมบทร้อยกรอง ในวันทีต่ น้ หวัง
สะพรั่งบาน ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
		
- การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป ไม่มีหนังสือเรื่องใด
สมควรได้รับรางวัล
		
- การ์ตนู และ หรือนิยายภาพส�ำหรับเด็ก ไม่มหี นังสือเรือ่ งใด
สมควรได้รับรางวัล
		
- การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควร
ได้รับรางวัล
หนังสือสวยงาม
		
- ประเภททัว่ ไป เรือ่ ง สัตว์ปา่ ห้วยขาแข้ง ประพันธ์และจัดพิมพ์
โดย ณรงค์ สุวรรณรงค์
http://seniorclub.swu.ac.th
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- ประเภทส�ำหรับเด็ก เรื่อง ใครนะสัตว์เลี้ยงแสนรัก ประพันธ์
โดย กุลวรากร เอกอัครากุล ; จัดพิมพ์โดย บริษัท ส�ำนักพิมพ์โลกหนังสือ
จ�ำกัด
รางวัลชมเชย จ�ำนวน 38 เรือ่ ง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่
หนั ง สื อ สารคดี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ ง
แวดล้อม มี 1 เรื่อง
1) รักก่อนก�ำเนิด เกิดก่อนก�ำหนด ประพันธ์โดย แพทย์หญิงดาริน
จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย ; จัดพิมพ์โดย SOOK Publishing
หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา
และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง
1) นัยต�ำนานพระธาตุพนม ประพันธ์โดย ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์
มนตรี และ ดร. เพลิงสุริยเทพ รามางกูร ณ โคตะปุระ ; จัดพิมพ์โดย
ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี
2) ราชบพิธมิตรธรรม FRIENDSHIP BEYOND TIME ประพันธ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ; จัดพิมพ์โดย สาละพิมพการ
3) ส่องลายคราม : สืบหาจีนกรุงศรีฯ ประพันธ์โดย พิมพ์ประไพ
พิศาลบุตร ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม
หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มี 3 เรื่อง
1) กว่าจะถึงคองโก ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย เกษศิรินทร์ ซิกเกิ้ล
2) ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ประพันธ์โดย ปริวัฒน์ จันทร ; จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ
จ�ำกัด (ส�ำนักพิมพ์สารคดี)
14
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3) ไม่ใช่ที่ของเรา ประพันธ์โดย แพท พาวเวอร์แพท ; จัดพิมพ์โดย
amarin ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง
1) เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี ประพันธ์โดย
ศิริวร แก้วกาญจน์ ; จัดพิมพ์โดย ผจญภัยส�ำนักพิมพ์
2) วินาทีไร้น�้ำหนัก ประพันธ์โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ; จัด
พิมพ์โดย บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
3) อโศกสาง ประพันธ์โดย ปราปต์ ; จัดพิมพ์โดย แพรวส�ำนักพิมพ์
ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง
1) กวีนิพนธ์ไม่เคยตาย ประพันธ์และจัดพิมพ์ โดย อภิชาติ ด�ำดี
2) กวีวัจนะ บนเส้นทางที่ย่างก้าว ประพันธ์โดย สุปาณี พัดทอง ;
จัดพิมพ์โดย Artbook
3) กวีนิพนธ์ ผลึกฝันรางวัลชีวิต ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์
วงศ์เกียรติ์ขจร
หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง
1) บ้านที่กลับไม่ได้ ประพันธ์โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา ; จัดพิมพ์
โดย ส�ำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา
2) เรื่องคุณเล่า ประพันธ์โดย จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร; จัดพิมพ์โดย แมว
บ้านส�ำนักพิมพ์
3) เสือเทพเจ้า ประพันธ์โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ ; จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์หยาดแสงรุ้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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หนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง
1) ครอบครัวสัตว์โลก ประพันธ์โดย นานานัน ; จัดพิมพ์โดย บริษัท
เอ็ดเท็ค ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด
2) ความจ�ำยาวของปูข่ ลี้ มื ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล
จัดพิมพ์โดย บริษัท ส�ำนักพิมพ์ห้องเรียน จ�ำกัด
3) ชวนเพือ่ นเล่นกลางทุง่ ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์
โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด
หนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
		
- ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัล
		
- ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง
1) ความลับจากธรรมชาติ ประพันธ์โดย ณัฐชญา ปาละนันท์ ;
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์คิดส์
หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี
		
- ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง
1) เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน ประพันธ์โดย อกาลิน ;
จัดพิมพ์โดย สปริงบุ๊กส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
จ�ำกัด (มหาชน)
2) มามุดโลก ประพันธ์โดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ; จัดพิมพ์โดย
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ�ำกัด
3) ‘ไอโกะ’ แปลว่าความรัก ประพันธ์โดย ไอโกะ ; จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อ
		
- ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง
1) Home is Cool. โฮมสคูล คูลจริงป่าว? ประพันธ์และ
16
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จัดพิมพ์โดย ณราดา ดิษยบุตร
		
- ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง
1) กวีนิพนธ์ มงคลชีวิต ประพันธ์โดย สัญญา รุจิมิตร ; จัดพิมพ์
โดย นางเสียงพิณ เตมียสถิต
2) ท่องไปในวันเวลา ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย อภิชาติ ด�ำดี
3) รวมกวีนิพนธ์ เพลงรักจากตักแม่ ประพันธ์โดย วัชระ
บุญทานัง ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เลิศวลี
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
		
- ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง
1) พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล
ฉบับการ์ตูน ประพันธ์โดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2) วันนี้คือวันตายของเจ้า ! HAVE A GOOD DIE ประพันธ์
โดย PPONG ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ
พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด
3) วิ่งสู่ชีวิตใหม่ RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน ประพันธ์
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เรืองศักดิ์ ดวงพลา
และสุดใจ พรมเกิด ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธสิ ร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วม
กับ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา และแผนส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		
- ประเภทส�ำหรับเด็ก มี 2 เรื่อง
1) ต�ำนานมหัศจรรย์ตะวันตก ประพันธ์โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
จัดพิมพ์โดย บริษัท ส�ำนักพิมพ์ห้องเรียน จ�ำกัด
http://seniorclub.swu.ac.th
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2) ผีเมียนมา ประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ ; จัดพิมพ์โดย
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด
		
- ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มหี นังสือเรือ่ งใดทีส่ มควร
ได้รับรางวัล
หนังสือสวยงาม
- ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง
1) จดหมายเหตุงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประพันธ์โดย นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ ; จัดพิมพ์โดย วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม
2) ฤาษีดดั ตน มรดกภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพชน ประพันธ์โดย ศรัณย์
ทองปาน ; จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษทั วิรยิ ะธุรกิจ
จ�ำกัด)
3) วัดบุปผาราม ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร
ยิ้มสวัสดิ์ และ วีรยา บัวประดิษฐ์ จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
- ประเภทส�ำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง
1) ความจ�ำยาวของปูข่ ลี้ มื ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล
จัดพิมพ์โดย บริษัท ส�ำนักพิมพ์ห้องเรียน จ�ำกัด
2) ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ;
จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จ�ำกัด
3) เป็นคนไทยทัง้ ที ประพันธ์โดย อูท่ อง ประศาสน์วนิ จิ ฉัย ; จัดพิมพ์
โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน�้ำริน)+
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ผู้เฒ่าเก็บเศษขยะ
ผู้เฒ่าเก็บเศษขยะ ทิ้งมรดกสิ่งหนึ่งไว้ให้คนตะลึง !!!
ห้องสมุดหางโจว เปิดโอกาสให้คนเร่ร่อนเก็บเศษขยะขาย สามารถ
เข้ามาอ่านหนังสือได้ แต่ต้อง "ล้างมือ" ให้สะอาดก่อนถึงจะเข้าได้ ผู้เฒ่า
คนนีม้ ชี อื่ ว่า "อูย๋ ซือ เฮ้า" เป็นคนหนึง่ ทีข่ อร่วมเข้ามาอ่านหนังสือ เขาตัง้ อก
ตั้งใจอ่านข่าวสารอย่างจริงๆ จังๆ จนทุกคนต่างยกย่องให้เป็นคนเร่ร่อนที่
ใฝ่หาความรู้อย่างแท้จริง .. จนได้ฉายานามว่า "ผู้เฒ่านักอ่าน"
ปัจจุบนั เขาหมดลมหายใจแล้ว เหตุเพราะหลายวันก่อนเดินข้ามถนน
ถูกรถชนจนเสียชีวิต เมื่อเขาตาย เรื่องราวชีวิตก็ได้ถูกเปิดเผย ความลับ
นี้ท�ำให้ผู้คนต้องตกตะลึงและหลั่งน�้ำตาไปตามๆ กัน
ประวัตขิ องเขาจบมหาวิทยาลัย ปี 1960 ก่อนเกษียนอายุเป็นอาจารย์
สอนใน รร.มัธยม ยังชีพด้วยเงินบ�ำนาญไม่มากมายนัก และเขาก็เก็บขยะ
ประทังชีวิตไปวันๆ ..
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของเขา ล้วนแต่ไม่มรี าคาค่างวดอะไร
เลย .. แต่กลับพบใบอนุโมทนาบัตร ที่บริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษา ซึ่งเขา
เก็บไว้จนกลายเป็นสีซีดเหลือง และการ์ดไปรษณียบัตรที่ส่งมาจากที่ต่างๆ
ลงชื่อของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากเขา แจ้งผลการเรียนทุกเทอมกลับมา
ให้เขาทราบทุกฉบับ
แท้จริง .. ผู้เฒ่าต้องการประหยัด กินน้อย-ใช้น้อย มอบเงินที่มีอยู่
ทัง้ หมด พร้อมกับเงินบ�ำนาญอันน้อยนิด บริจาคให้นกั เรียนยากจน โดยไม่
ยอมแม้แต่จะใช้ชื่อจริง เขาใส่ใจบรรดาเด็กๆ ที่ส่งเสียให้เรียน และเด็กที่
ได้รบั ทุนทุกคนก็ไม่รวู้ า่ ผูส้ ง่ เสียให้เรียนยากจนข้นแค้นแค่ไหน เพราะผูเ้ ฒ่า
ใช้ชื่อปลอม ปกปิดชื่อจริงในการให้ทุนมาตลอด ..
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชัว่ ชีวติ ผูเ้ ฒ่ามีแต่ความเรียบง่าย อยูอ่ ย่างประหยัดมัธยัสถ์ นอนเตียง
ไม้ 1 ตัว เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ไม่มีเลย เมื่อ 10 ปีก่อน ก็ได้บริจาคร่างกาย
ให้โรงพยาบาล เพื่อว่าตายไป อวัยวะส่วนไหนพอจะน�ำไปช่วยคนได้ เขา
จะดีใจมากที่สุด
วิญญาณของท่านคงจะเบิกบานและสงบ ความรัก ความเมตตา หาผูใ้ ด
มาเทียบเทียมยาก ขอคารวะท่านผู้เฒ่า "อู๋ยซือเฮ้า" ผู้สร้างความอบอุ่น
ให้กับสังคมมนุษย์
บทความจาก บุ่งเม้งต่ออั้ว บรรณธิการ หลิ่มเอี่ยงกุง
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เมื่อฮ่องเต้พิโรธ
เมื่อฮ่องเต้พิโรธ ท�ำให้ประเทศอื่นติฉินนินทา
เมื่อวานมีโอกาสไปถวายภัตตาหารเช้าสมเด็จฯ ท่านทักว่าหายไป
หลายเดือน แล้วก็เมตตาสอนธรรมะให้เช่นทุกคราว เรื่องที่ท่านเล่าครั้งนี้
เป็นนิทานจากจีน
วันหนึง่ ฮ่องเต้เสด็จประพาสป่าเพือ่ ไปต่อนกพร้อมพราน และบัณฑิต
เมื่อจับนกได้ก็ให้พรานเป็นผู้ถือไว้ ปรากฏว่า พรานพลั้งพลาดท�ำนกตัว
โปรดทีจ่ บั ได้หลุดมือบินหนีไป ฮ่องเต้ซงึ่ มีอำ� นาจล้นฟ้า และมีสถานะเสมือน
เจ้าชีวิตทรงพิโรธมากจึงมีค�ำสั่งให้ประหารชีวิตพราน โทษฐานที่ท�ำให้
สูญเสียนกตัวโปรด
บัณฑิตกราบทูลฮ่องเต้วา่ พรานทีท่ ำ� นกหลุดย่อมมีโทษถึงขัน้ ประหาร
ชีวิตแน่นอน แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะอันที่จริงพรานท�ำผิดถึง 3 ข้อ คือ
1) ท�ำนกหลุดบินหนีไป
2) ท�ำให้ฮ่องเต้มีโทสะ
3) ท�ำให้ประเทศอื่นที่เมื่อทราบข่าวการประหารนี้ ก็จะติฉินนินทา
ฮ่องเต้ว่ามีโทสะจากการที่นกหลุดมือบินหนีแล้วสั่งประหารชีวิตคน
ฮ่องเต้ฟังแล้วได้คิด จึงให้ยกเลิกค�ำสั่งประหารชีวิตพรานผู้นั้น เมื่อ
ผมฟังจบก็อดอุทานออกมาไม่ได้ว่า
สมเป็นบัณฑิตจริงๆ
สมเด็จฯ ถามว่า นิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไร
ผมตอบว่าเรื่องอ�ำนาจ
ท่านยิ้มๆ แล้วส่ายหน้า
ผมตอบใหม่ว่าเรื่องโทสะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ท่านยิ้มๆ แล้วก็ยังคงส่ายหน้า
ท�ำเอาผมหัวเราะแล้วกราบท่านว่า ยังคงเป็น ดร. โง่คนเดิม
สมเด็จฯ ท่านสอนว่า แก่นหลักของพุทธศาสนาคือ
"สอนให้รู้จักมองตัวเอง อย่ามัวแต่มองคนอื่น หรือ โทษคนอื่น "
เพราะถ้าฮ่องเต้ไม่ไปต่อนกเพือ่ หวังจับนกตัง้ แต่แรก ก็ไม่มนี กทีจ่ ะบิน
หนีไป และต่อให้นกบินหนีไป แต่ถ้าฮ่องเต้ไม่เสียดาย ควบคุมอารมณ์ได้
ก็จะไม่มโี ทสะ และต่อให้มโี ทสะ แต่ถา้ ฮ่องเต้ไม่ปล่อยให้โทสะครอบง�ำจน
น�ำไปสูก่ ารออกค�ำสัง่ ประหาร ก็จะไม่มปี ระเทศใดติฉนิ นินทาได้วา่ "ฮ่องเต้
เห็นนกส�ำคัญกว่าชีวิตคน"
ทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวฮ่องเต้ทั้งนั้น เพราะต้นเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ "พราน
ท�ำนกหลุด" หากแต่เป็น "ฮ่องเต้ไปจับนก" เพราะนกก็อยู่ของมันตาม
ธรรมชาติ เมื่อมีคนไปจับมากักขัง นกก็ต้องอยากหนีกลับไปสู่ธรรมชาติ
ดังนั้น การสืบสาวราวเรื่องใดๆ จึงต้องไปให้ถึงต้นตอที่เป็นสาเหตุ
ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพียงครึ่งๆ กลางๆ เพราะจะท�ำให้เข้าใจผิด สรุปผิด
ตัดสินใจผิด และไม่สามารถแก้ไข "ความไม่รู้" หรือ "อวิชชา” อันเป็นต้น
เหตุแห่งทุกข์ทุกอย่างในโลกได้
สิ่งที่บัณฑิตพูดแม้ฟังดูเหมือนจะพูดถึงเฉพาะความผิดของพราน
แต่กลับเป็นการเตือนสติฮ่องเต้ให้ตระหนักถึงสิ่งที่ฮ่องเต้ก�ำลังจะท�ำ  และ
ผลลัพธ์ทจี่ ะตามมาได้อย่างแยบยล อีกทัง้ เป็นการเตือนเราทุกคนให้ "มอง
ให้ลกึ กว่าทีเ่ ห็น ฟังให้ลกึ กว่าทีไ่ ด้ยนิ " อย่ามองอะไรแค่ผวิ เผิน อย่าฟังอะไร
เพียงแค่ลมผ่านหู และท�ำให้ผมนึกถึงค�ำโบราณที่แนะน�ำไว้ว่า "ผู้มี
อ�ำนาจทั้งหลายพึงมีบัณฑิตอยู่ข้างกาย"
สมเด็จฯ ยังเมตตาจดกลอนไว้ให้ใช้เตือนสติ "ให้มองตนเองเสมอ"
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อีกสองบท ดังนี้
บทแรก ว่าด้วยข้อคิด "การพูด/การสื่อสารกับคนอื่น"
พูดไปเขาไม่รู้กลับขู่เขา
ว่าโง่เง่างมเงอะเฟอะหนักหนา
ตัวของตัวท�ำไมไม่โกรธา
ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ
ที่สอง ว่าด้วยข้อเตือนใจไม่ให้มอง "ตนเองสูงส่ง คนอื่นด้อย"
โทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขา
โทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน
ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน
ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร

http://seniorclub.swu.ac.th
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ล่องเรือไฟฟ้า-หาของอร่อยที่ตลาดนางเลิ้ง
โดย รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง

1

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พวกเรา ชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประกอบด้วยสมาชิก 16 คน นัดกันไปล่องเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม
แวะไปท่องเที่ยวจับจ่ายและทานอาหารกลางวันที่ตลาดนางเลิ้ง โดยนัด
หมายกันที่สถานีรถไฟหัวล�ำโพง เวลา 8.45 น. สมาชิกล่องเรือทุกคน
พร้อมใจกันมาก่อนเวลา บางคนก็ไปหากาแฟและของว่างทานที่ชั้นสอง
ของสถานี ไม่มใี ครมาสายเลย ท�ำให้เราสามารถเดินเท้าไปลงเรือไฟฟ้าของ
กทม รอบ 9.00 น. ได้ทันเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลา เพราะรอบต่อไป จะ
ต้องรออีกนาน 30 นาที เส้นทางเรือนี้ถือว่าเป็นเส้นทางล่องเรือโดยสาร
รักษ์โลก คลองผดุงกรุงเกษม น�ำร่องวิถีตามนโยบาย ล้อ-ราง-เรือ สัญจร
รักษ์โลก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์รว่ มเพือ่ มาทดแทน
การใช้น�้ำมัน ในการขับเคลื่อนเรือ ตามแนวทางการพัฒนาล�ำคลอง และ
การพัฒนาวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ให้ได้ตระหนักถึงการดูแลสภาพแวดล้อม
พวกเราลงมารอที่ด้านบนของท่าเรือ เพราะเขาไม่ยอมให้ลงไปรอที่
โป๊ะเทียบเรือด้านล่าง ต้องรอจนกว่าเรือมาเทียบท่าแล้วจึงเดินลงไปด้าน
ล่างแล้วลงเรือ (หลายคนมักจะเรียกผิดว่าขึ้นเรือ) เรือออกตรงเวลามากๆ
จากนั้นเรือก็ค่อยๆ แล่น ไปตามคลอง เรือวิ่งนิ่งมากเสียงไม่ดัง ไม่มีคลื่น
บรรยากาศดี ปกติเรือล�ำนี้บรรทุกผู้โดยสารได้ 30 คน แต่เนื่องจากในช่วง
ป้องกันโควิด เขาจะท�ำกากะบาดทีน่ งั่ ให้เว้นระยะห่างกัน นอกจากมาด้วย
กันจึงจะนัง่ ด้วยกันได้ พวกเราตืน่ ตากับทรรศนียภาพสองข้างฝัง่ คลองทีเ่ รือ
1
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แล่นผ่านไปมาก สภาพน�้ำดูสะอาดกว่าแต่ก่อน ไม่ด�ำคล�้ำส่งกลิ่นเหม็น
แถมด้วยตัวเงินตัวทอง ที่โผล่มาให้เห็นตามรายทาง การปรับปรุงสองข้าง
ฝั่งคลองยังสร้างไม่เสร็จดี บางบริเวณ มีดอกไม้ปลูกสวยงาม เรือค่อย ๆ
แล่นผ่าน ตึกแถว อาคารร้านตลาด ตัง้ แต่โบ๊เบ๊ มหานาค ได้เห็นตึกสวย ๆ
ของท�ำเนียบรัฐบาล ตึกสหประชาชาติ และตึกรามเก่าๆ มากมาย ทุกคน
ตืน่ ตาตืน่ ใจกันมาก เดินถ่ายรูปไปทางหัวเรือ ท้ายเรือ ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
กัปตันเรือและนายช่างก็ใจดีไม่ว่าอะไร คงเกรงใจว่าเป็น สว. พวกเรานั่ง
เรือไปจนสุดเส้นทางที่ท่าเรือ ตลาดเทวราช จะเห็นประตูน�้ำที่เชื่อมเส้น
ทางออกไปสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา แล้วเรือก็กลับล�ำแล่นกลับทางเดิม ส่งพวก
เราขึน้ ทีท่ า่ เรือนครสวรรค์ จากนัน้ ก็พากันข้ามถนนสูต่ ลาดนางเลิง้ ทีต่ ลาด
มีศาลเจ้ากรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งคุณเม้ง (กรรมการอาสาฯ) ได้มารอต้อนรับ
เหล่า สว. เพือ่ เล่าความเป็นไปของตลาดและการจัดสร้างศาลทีเ่ พิง่ เสร็จไม่
นาน แต่ยังไม่สมบูรณ์ดี ตรงกลางของศาลเป็นเทพเจ้าสามองค์ องค์กลาง
คือเทพเจ้ากวนอู ห้องขวามือของศาลเป็นพระบรมรูปของกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย หรือหมอพร) ด้านซ้ายมือเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม
ศาลแห่งนี้ นับเป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความใกล้ชดิ ของชาวบ้าน
กับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาก ด้วยวังเก่าของพระองค์ท่าน ตั้งอยู่
บริเวณเยื้องข้ามคลองผดุงกรุงเกษมไปไม่ไกล ปัจจุบันคือบริเวณวิทยาลัย
พาณิชการพระนคร และส�ำนักงานใหญ่ธนาคาร ธกส นางเลิ้งมีชื่อมา
จากตุ่มอีเลิ้ง ซึ่งเป็นตุ่มของชาวมอญที่ผลิตและน�ำตุ่มมาขึ้นท่าจ�ำหน่ายที่
นี่ ต่อมาในยุคนายกฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนจากค�ำว่าอีเลิ้ง
เป็นนางเลิ้งเพื่อความสุภาพ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตลาดนางเลิ้ง
เป็นตลาดบกแห่งแรกของกรุงเทพฯ มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี ก่อ
ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เดิมเรียกว่าบ้านสนามควายก่อนจะเรียกว่า
อีเลิ้ง ในอดีตบริเวณนี้มีโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีซึ่งปัจจุบันได้ปิดกิจการไป
แล้ว ตึกรามในย่านนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ขึ้นชื่อใน
เรื่องของกินอร่อยทั้งคาวหวาน แม้ว่าตลาดมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่คุณภาพ
อาหารอร่อยราคาไม่แพง อาหารขึ้นชื่อที่นี่ได้แก่ เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง รุ่งเรือง
บะหมี่เกี๊ยว ไส้กรอกปลาแนม เป็ดพะโล้ร้าน ส.รุ่งโรจน์ ข้าวแกงรัตนา
อิ๋วเย็นตาโฟ ขนมเบื้องญวนย่าแช่ม ขนมเบื้องไทยลุงน้อย ข้าวแช่เพชรบุรี
วิภาวรรณหอยทอดผัดไทย ไทยเจริญเกี๊ยวซ่า ขนมหวานแม่กวา ขนมไทย
แม่สมจิตร นันทาขนมไทย สาคูไส้หมูแม่สะอิ้ง อร่อยซาลาเปา วารีกาแฟ
โบราณ ขนมเบื้องญวน ร้านเป็ดพะโล้ ร้านบะหมี่เกี๊ยวไส้กรอกปลาแนม
ข้าวแช่เพชรบุรี ขนมหวานร้านแม่กวา ราดหน้าที่มีกลิ่นกระทะไหม้ ใกล้
กับตลาดนางเลิ้งมีร้านเป็ดย่างจิบกี่ ก๋วยเตี๋ยวแคระชื่อดังซึ่งสมัยก่อนจะมี
รถทัวร์จีนลงมาจอดใช้บริการมากมาย ปัจจุบันค่อนข้างเงียบเหงา
คุณเม้งผู้บรรยายเป็นเจ้าของร้านแว่นตาราคาถูกคุณภาพดี อยู่ที่ฝั่ง
ตรงข้ามตลาดนางเลิ้ง เมื่อคุณเม้งบรรยายเสร็จก็มีแฟนคลับ 4 คนตามไป
ตัดแว่นด้วยเพราะเมื่อก่อนคุณเม้งเคยไปช่วยงานตัดแว่นตาที่โรงพยาบาล
วัดไร่ขงิ ซึง่ มีชอื่ เสียงเรือ่ งการรักษาตา พวกเราก็ได้รบั ความรูว้ า่ แว่นตาทีใ่ ส่
ควรกรองแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตา แต่ปรากฏว่าแว่นตาของพวกเราส่วน
ใหญ่เป็นแบบไม่ได้กรองแสงสีฟ้า เลยมีหลายคนสนใจตามไปเป็นลูกค้า
ส่วนพวกที่เหลือก็พากันเดินชมตลาด จับจ่ายอาหารที่ขึ้นชื่อแสนอร่อยที่นี่
ซึ่งมีมากมาย เช่น ไส้กรอกปลาแนม ข้าวแกงหม้อใหญ่หลากหลาย ขนม
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กุยช่ายเปลือกบาง ขนมหวาน ฝอยทอง สาคูไส้หมู (ร้านสาคูไส้หมูนปี่ ดิ มา
หลายครัง้ แล้วไปทีไรไม่เคยเจอเลย) ก๋วยเตีย๋ วราดหน้า บะหมีเ่ กีย๊ ว เมือ่ ได้
เวลาอาหารกลางวันก็นัดกันไปทานที่ร้าน เชลล์ชวนชิม ส.รุ่งโรจน์ อาหาร
อร่อยที่สั่งมาทาน ได้แก่ เป็ดพะโล้ เกี๊ยวกุ้งน�้ำใส กระเพาะปลาหน้าปู
กุยช่ายขาวผัดหมูสับ ซี่โครงหมูอบ ฮ่อยจ๊อ นึกว่าจะทานกันไม่หมดแต่ก็
หมดทุกจานยกเว้นคะน้าผัดหมูสบั ค่อนข้างจะเผ็ดเลยเหลือห่อกลับบ้าน มี
การฉลองวันเกิดพี่พัชราด้วยฝอยทอง ขนมหวานชื่อดังแม่กวา เพราะวันนี้
เป็นวันเกิดพอดี ในร้านมีรปู ภาพติดผนังทีร่ ำ� ลึกถึง ประวัตขิ องนางเลิง้ แห่งนี้
ให้เราได้แชร์รปู กลับไปเป็นทีร่ ะลึก ซึง่ ได้แก่ ภาพตุม่ อีเลิง้ วังเก่าหมอพร รูป
มิตรชัยบัญชา เป็นอีกบรรยากาศหนึง่ ทีส่ ร้างความสนุกสนานให้กบั พวกเรา
หลังอาหารกลางวัน พวกเราก็เดินทางกลับทางเรือไฟฟ้า ไปขึ้นที่สถานี
หัวล�ำโพง ตั้งใจจะไปต่อที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย แต่เนื่องจากเป็นช่วง การ
ระบาดสูงของโควิค 19 ท�ำให้พิพิธภัณฑ์ปิด จึงจ�ำเป็นต้องยุติการเดินทาง
ท่องเทีย่ วแต่เพียงเท่านี้ แล้วแยกย้ายกันกลับ เมือ่ เวลาประมาณ 13.30 น.
บางคนเดินทางกลับด้วยรถประจ�ำทาง หลายคนกลับด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน
อาจารย์สนองนัง่ เรือย้อนกลับไปกระทรวงศึกษาธิการ บางคนน�ำรถมาจอด
รถของสถานีหัวล�ำโพง (ช.ม. ละ 20 บาท) สมกับการเดินทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับ ล้อ-ราง-เรือ ตามนโยบายของ กทม.
คลองผดุงกรุงเกษม
เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นนอก ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ 2394 ในการขุดคลองได้จ้างแรงงานชาว
จีนเป็นผู้ขุด ต้นทางจากปากคลองริมแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราช
กุญชร (วัดสมอแครง) ย่านเทเวศน์ขนานไปกับคลองคูเมืองเดิมผ่านคลอง
http://seniorclub.swu.ac.th
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มหานาค โบ๊เบ๊ วัดหัวล�ำโพง วัดท่าเกวียนหรือวัดมหาพฤฒารามไปจนจรด
แม่นำ�้ เจ้าพระยาทางทิศใต้แถววัดแก้วแจ่มฟ้าไปจนถึงหัวล�ำโพง ขุดเสร็จใน
พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานชื่อว่า "คลองผดุงกรุงเกษม" มีสะพานข้าม
คลองที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับ
พระราชทานชื่อให้คล้องจองกัน ได้แก่ สะพานเทเวศรนฤมิตร -วิษณุ
กรรมนฤมาณ -มัฆวานรังสรรค์-เทวกรรมรังรักษ์-จตุรภักตร์
รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) ส่วนสะพานอื่นๆ ที่สร้างทีหลังได้แก่ สะพาน
พิทยเสถียร สะพานกษัตริย์ศึก (สะพานยศเส) และสะพานเจริญสวัสดิ์
เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม
มีระยะทางเริ่มต้นตั้งแต่หัวล�ำโพงไปจนถึงท่าเรือตลาดเทวราช
ทั้งหมด 11 ท่าเรือได้แก่หัวล�ำโพง นพวงศ์ ยศเส กระทรวงพลังงาน แยก
หลานหลวง นครสวรรค์ ราชด�ำเนินนอก ประชาธิปไตย เทเวศน์และท่าเรือ
ตลาดเทวราช ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผ่านตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดสะพานขาว
ตลาดมหานาค ตลาดนางเลิ้ ง ตลาดเทเวศร์ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
ราชวรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ท�ำเนียบรัฐบาล ตึก
สหประชาชาติ ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทางประมาณ 20 นาที เรือที่ใช้
โดยสารเป็นเรือไฟฟ้ามีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และ
มีไฟฟ้าส่องสว่างจากแผงโซล่าเซลล์รองรับผู้โดยสาร 30 ที่นั่ง รวมทั้ง
ออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ มีบริการที่แขวนจักรยาน
มีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เส้นทางเรือ
โดยสารคลองผดุงกรุงเกษมเชือ่ มต่อกับจุดคมนาคมทีส่ ำ� คัญหลายจุด รถไฟ
รถไฟฟ้าและเรือโดยสารคลองแสนแสบผ่านสถานทีร่ าชการโรงเรียนสถานที่
ส�ำคัญช่วยให้การเดินทางแบบล้อ-ราง-เรือ ได้ตอ่ เนือ่ งเชือ่ มโยงกัน อ�ำนวย
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ความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจร เบื้องต้นเปิดให้บริการฟรี
ทดลองใช้ 6 เดือน ต่อไปคาดว่าจะเก็บค่าโดยสารเทีย่ วละไม่เกิน 10 บาท
ให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์เวลา 06-19.00 น.วันละ 39 เทีย่ ว ช่วงชัว่ โมง
เร่งด่วนออกเรือทุก 15 นาทีหลังจาก 9:00 น ถึง 16:00 น จะเปิดบริการทุก
ครึง่ ชัว่ โมง วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการเปิดบริการ เวลา 08.00 ถึง
19.00 น.วันละ 23 เที่ยวความถี่ประมาณ 30 นาทีต่อล�ำ
โปรแกรมทัวร์ครึ่งวันของชมรมฯ สนุกสนานชื่นบาน ชวนกันชี้ชมดู
สิ่งที่ผ่านมาและผ่านไป ถ่ายรูปกันวนไปอิ่มหน�่ำส�ำราญแล้วจึงแยกย้ายกัน
กลับ พบกันใหม่ทริปต่อไปค่ะ
23 กุมภาพาสุขสันต์
เราพากันล่องเรือเหนือความฝัน
ได้นั่งเรือเพื่อสานรักและผูกพัน
ด้วยรอวันโควิดเลื่อนคงเลือนลืม
ใจละเมอหมายช้อปปิ้งจริงจริงหนอ
เข้าตลาดนางเลิ้งได้ไม่รีรอ
ใจจดจ่อของอร่อยนะกลอยใจ
ประทับใจได้คารวะพระรูปขลัง
น้อมรับฟังค�ำบรรยายหลากหลายเหลือ
ขอพระคุณท่านกรมหลวงฯ โปรดจุนเจือ
ให้ลูกเหลือทรัพย์กลับบ้านอย่าบานปลาย
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ประทับใจอีกอย่างไม่จางหาย
ทานกลางวันวุ่นวายจริงจริงหนา
มีแต่ของอร่อยสะดุดตา
จนคิดว่าจะกลับมาไม่ช้านาน
ความรื่นรมย์สมหมายสบายท้อง
สมใจปองของน้อง..พี่คราวนี้หนา
ขอขอบคุณท่านประธานที่เมตตา
ถึงคราวหน้าอย่ารีรอขออย่านาน
ขอขอบคุณเพื่อนใกล้ชิดมิตรสหาย
จงสุขกายแข็งแรงมีแรงเหลือ
ไว้พบกันคราวหน้าไปลงเรือ
วันที่เหลือจงสุขสันต์ทุกวันวาร
รศ. สุภา ปานเจริญ ประพันธ์
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ภาษาไทยที่มักเขียนผิด

ค�ำไทยๆ ที่.คนไทยเขียน ผิด บ่อยๆ
ภารกิจ กังวาน บ้านจัดสรร
เบญจเพส เจตจ�ำนง องค์ราชัน
ดอกไม้จันทน์ อายัด หน้าปัดนาฬิกา
หญิงแม่ม่าย ลายเซ็น เห็นจะจะ
กาลเทศะ ประจัญบาน ประจันหน้า
เกิดอาเพศ เวทมนตร์ สนนราคา
แมวสีสวาด ดาดฟ้า อุปาทาน (คนละค�ำกับ อุปทาน: อุปสงค์)
บ่นพึมพ�ำ สัมมนา สง่าราศี
ปีติยินดี ศีรษะ อวสาน
สุคติ ลูกนิมิต พิสดาร
ชัชวาล แทรกแซง แมงกะพรุน
โพนทะนา ผาสุก อุกกาบาต
อนุญาต ราดหน้า พายุไต้ฝุ่น
กิจจะลักษณะ วางก้าม ความสมดุล
บังสุกุล งูสวัด ปัดรังควาน
จัตุรัส เจียระไน ไวทายาด
ฆราวาส บาดทะยัก เครื่องจักสาน
สัพยอก ดอกจัน ดลบันดาล
สร้อยสังวาล สุกใส บันได ด�ำรง
เลือกสรรหา อาเจียน เกษียณอายุ
พัสดุ ถั่วพู พู่ระหง
ผัดไทย พะแนง แกงบวด ทรวดทรง
อานิสงส์ พะวงหลงใหล ล�ำไย พะยูน
http://seniorclub.swu.ac.th
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นกพิราบ สาปแช่ง แมลงสาบ
จาระไน ไมยราบ หายสาบสูญ
ตะลิงปลิง วิ่งเปี้ยว ข้าวเหนียวมูน
รักเทิดทูน รังเกียจ ละเมียดละไม
วันทยาวุธ วันทยหัตถ์ มัสมั่น
อัฒจันทร์ อายัด อัธยาศัย
ผูกพัน สังเกต เภทภัย
พิสมัย โพระดก รกชัฎ
ทยอย ทแยง แซ็ว แซ่บ โล่ แคบหมู
เกร็ดความรู้ พาณิชย์ ติดสัด
สร้างสีสัน สิงโต โลกาภิวัตน์
สะกิด สกัด รสชาติ ลาดตระเวน
บอระเพ็ด อเนจอนาถ เล่ห์กระเท่ห์
แมงดาทะเล แมลงดานา อุ๊ย! ตาเถน
ดันเผอเรอ หลับผล็อย หน็อยแน่ พิเรนทร์
หกคะเมน มุกตลก นกอินทรี
ไอศกรีม อาจิณ บิณฑบาต
สุญญากาศ ทะนง(ทระนง) ทูต เท่ ภูตผี
เซนติเมตร เกล็ดปลา จาระบี
อิสรเสรี ลิงทโมน โขนละคร
ฤกษ์พานาที เลิกรา นานา อเนก
เกกมะเหรก มงกุฎ อุทาหรณ์
ถนนลาดยาง เครื่องรางของขลัง พึงสังวร
ขอผัดผ่อน สิงสถิต ประดิดประดอย
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