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2 เมษายน 2565

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี

	 	 	 •	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 ขวัญไทย

	 	 ทรงเมตตาห่วงใย	 	 	 	 ชาติเชื้อ

	 	 ทุกข์ยากพระเสด็จไป		 	 	 ดับทุกข์		ได้นา

	 	 ดั่งเทพฟ้าก่อเกื้อ	 	 	 	 เสกสร้างบันดาลดล

	 	 	 •	 อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้ง	 	 จักรวาล

	 	 ทรงทิพย์ด้วยทรงญาณ	 	 	 รอบรู้

	 	 ปกป้องยั่งยืนนาน	 	 	 	 เริงรื่น		ใจนา

	 	 พระสถิตในใจผู้	 	 	 	 พสกน้อมภักดีถวาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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6 เมษายน 2565

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และวันที่ระลึกมหาจักรี  บรมราชวงศ์

	 	 	 •	 ราชวงศ์จักรีเกียรติก้อง	 	 สากล

	 	 อัศจรรย์ชาติน่ายล	 	 	 	 แบบอ้าง

	 	 บารมีพระปรีชาผล	 	 	 	 งามสง่า		ยิ่งเอย

	 	 เกริกเกียรติไม่รู้ร้าง	 	 	 	 ตราบฟ้านิรันดร

	 	 	 •	 สองร้อยกว่าปีผ่านพ้น			 	 อันตราย

	 	 กรุงรัตนโกสินทร์ฉาย		 	 	 เจิดจ้า

	 	 เอกราชมั่นคงหมาย	 	 	 	 อวดโลก		ได้นา

	 	 ด้วยมิ่งบารมีเลิศหล้า		 	 	 ปกป้องผองไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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 วันมหาสงกรานต์, วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

	 	 	 •	 วันสงกรานต์สืบสร้าง		 	 ประเพณี

	 	 ตักบาตรท�าทานดี	 	 	 	 จิตแผ้ว

	 	 ญาติมิตรล่วงลับมี	 	 	 	 อุทิศ		บุญเอย

	 	 กราบพ่อแม่ผู้ใหญ่แล้ว	 	 	 รดน�้าอวยพร	

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รู้สึกภูมิใจประเพณีอันงดงามของคนไทยทุกคน

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
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14 เมษายน 2565

วันครอบครัว

	 	 	 	 •	 แม้จะอยู่ห่างไกล				 สุดขอบฟ้า		

	 	 	 ถ้าได้พบครอบครัว			 	 จะสุขสันต์

	 	 	 ความอบอุ่นความรัก				 ชื่นชีวัน

	 	 	 จะจดจ�าตรึงใจ				 	 ตราบนิรันดร์

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว

	 เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2565	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ	

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

จัดโครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง	 “การขับเคล่ือนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	(Area-based	and	

Community	Engagement)”	การพลิกโฉมสถาบันอดุมศกึษา	(Reinventing	

University)	 ในโอกาสนี้	 รศ.ดร.สมชาย	 สันติวัฒนกุล	 อธิการบดี	 เป็น

ประธานในพธิเีปิดโครงการนีเ้ป็นการปฏิรูปสถาบัน	อดุมศึกษาให้สามารถ

จดัการศึกษา	วจิยัและผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	

ตามศักยภาพและความถนัด	 เพ่ือเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	อันน�าไปสู่ความยั่งยืน	โดยก�าหนดกลุ่ม

สถาบันอดุมศึกษาเชงิยทุธศาสตร์ออกเป็น	6	กลุ่มตามกฎกระทรวง	สถาบัน

อุดมศึกษาจ�านวน	41	แห่ง	(รวม	มศว)	อยู่ในกลุ่มที่	3	กลุ่มพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	 (Area-based	and	Community	Engagement)	

ซ่ึงเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีทักษะ

สูงตามความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม	 ในการน้ีเพ่ือให้การขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มนี้เป็น

ไปตามเป้าหมายอย่างมีระบบ	มีทิศทาง	มีการบูรณาการท�างานพร้อมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข่าวชมรมฯ

 	ชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืนเมษายน	ในวันองัคาร 

ที่ 5 เมษายน	เวลา	09.00	-	11.30	น.	ณ	ห้องประชุม	ศ.	ดร.	สุดใจ	

เหล่าสุนทร	ชั้น	2	ส�านักหอสมุดกลาง	มศว	ประสานมิตร

 	 ชมรมฯ	 จัดประชุมประจ�าเดือนมีนาคม	 ในวันพฤหัสบดี	 ที่	 3	

มีนาคม	2565	ณ	สถาบันเทคโนโลยจีติรลดา	ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ชมรมฯ 

ขอขอบคณุท่านทีป่รึกษาชมรม	รศ. ดร. คณุหญงิสุมณฑา พรหมบุญ	ที่

ให้ความอนเุคราะห์สถานที	่เลีย้งอาหารว่าง/เคร่ืองดืม่และอาหารกลางวัน 

พวกเราทั้ง	46	คน	ชมรมฯ	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	

 	 ชมรมฯ	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ราชวรวิหาร	เนือ่งในวันเกดิชมรมฯ	ประจ�าปี	2565	(29	มกราคม	ของทกุปี) 

เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2565	มีสมาชิกชมรมฯ	และผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมท�าบุญ	

เป็นเงิน 106,630 บาท	ขออนุโมทนาสาธุ	ค่ะ

 	ตามท่ีชมรมฯ	เชญิชวนสมาชกิชมรมฯ	และผูมี้จติศรัทธาน�าเหรียญ

บาท	และเหรียญ	10	บาท	รัชกาลที	่9	มาร่วมท�าบุญ	เพ่ือน�าไปติดทีโ่บสถ์

เหรียญบาท	วัดบ้านทุ่งเคล็ด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	

6	มิถุนายน	2564	จ�านวน	3,104	บาท	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	3	มกราคม	

2565	จ�านวน	5,009	บาท	ขณะนี้ยังมีสมาชิกน�าเหรียญ	1	บาท	และ 

10	 บาท	 รัชกาลที่	 9	 มาให้ชมรมฯ	 อยู่อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงชมรมฯ	 จะ

รวบรวมส่งให้ทางวัดเป็นระยะ	ขออนุโมทนาสาธุ	ในการท�าบุญร่วมกันมา 

อย่างต่อเนื่องค่ะ

 	ข้าราชการบ�านาญผูท้ีไ่ด้รับเงินบ�านาญเดอืนละ	13,500	บาท	ขึน้ไป 
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(ไม่รวมเงิน	ช.ค.บ.)	เมื่ออายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	และผู้ได้รับเงินบ�านาญ

เดือนละ	27,000	บาทขึ้นไป	(ไม่รวม	เงิน	ช.ค.บ.)	เมื่ออายุครบ	70	ป ี

บริบูรณ์	หลังจากวนัเกดิสามารถ	ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล	(กองการเจ้า

หน้าที่เดิม)	อาคารส�านักงานอธิการบดี	ตึก	9	ชั้น	3	เพื่อยื่นเรื่องขอรับ

บ�าเหน็จด�ารงชีพ	ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่	02-260-3558	

และ	เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ	2	ชุด	

	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชน

	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 3.	ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

 	 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

 	ชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว สันตพิงษ์ ใน

การถงึแก่กรรมของอาจารย์พรรณนภิา สันตพิงษ์	สวดพระอภิธรรมศพ 

วันที่	16	-	18	มีนาคม	2565	ณ	ศาลาคุณพ่อบัว	วัดมหาบุศย์	อ่อนนุช	

ซอย	7	ฌาปนกิจ	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2565	เวลา	14.00	น.
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ผู้บริจาคเงิน

	 1.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล	 	 		 1,000	 บาท

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

	 3.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร	 	 		 1,000	 บาท

	 4.	อ.	พิมพวรรณ		ณ		พัทลุง	 		 1,000	 บาท

	 5.	ผศ.	วัลลีพันธุ์		สถิตยุทธการ	 		 1,000	 บาท

	 6.	รศ.	อุทัยวรรณ		ป่ินประชาสรร			 1,000	 บาท

	 7.	อ.	สุภณิดา			สุวณิชย์		 	 		 1,000	 บาท

	 8.	ศ.	ดร.	อารี		สัณหฉวี	 	 		 1,000	 บาท

	 9.	ผศ.	รังสี		เกษมสุข			 	 		 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนเมษายน

     ให้ประสบ	 โชคชัย	 ในวันเกิด
	 	 	 	 สิ่งประเสริฐ	 ใดใด	 	 ได้สมหวัง
	 	 	 	 ปราศจาก	 โรคภัย	 มีพลัง
	 	 	 	 ทั้งมั่งคั่ง	 สุขสราญ	 เบิกบานใจ
          ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี 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
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33.	รศ.	สมหวัง		คุรุรัตนะ	 	 34.	คุณชูศรี		บุญยฤทธิ์

35.	ผศ.	พินิจ	เทพสาธร	 	 36.	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

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.	นิรันดร์		พงษ์พันธุ์	 	 44.	รศ.	พวา		พันธุ์เมฆา

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

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

49.	คุณกรรณิการ์		ชาวบ้านเกาะ	 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
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หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	และทะเบียนบ้าน

 บ�าเหน็จด�ารงชีพ
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วาทะธรรม : มาเฟียแห่งความชั่ว

	 วันหนึง่ระหว่างฉันภตัตาหารร่วมกันกับพระบวชใหม่	สมเด็จฯ	ทา่น

ก็ถามขึ้นมาว่า

	 "เราคบคนชั่วกันอยู่บ้างรึเปล่า	?"

	 ค�าถามนี้เล่นเอาพระบวชใหม่ทั้งหลายสะดุ้ง	 ไปต่อกันไม่ถูกเลยที่

เดียวและต่างพากันนึกถึงคนรอบตัวว่ามีใครเข้าข่ายคนชั่วบ้างหรือไม่กัน

ยกใหญ่

	 ท่านคงเห็นอาการที่ก�าลังนั่งคิดของแต่ละรูป	จึงพูดต่อไปว่า

	 "ไม่ต้องไปนึกถึงใครอื่นไกลนะ	คนชั่วที่อยู่ในตัวของเรานั่นล่ะ"

	 คราวนี้ทุกคนยิ่งสะดุ้งหนักกว่าเดิม	 แต่เป็นอาการสะดุ้งที่มาพร้อม

กับปัญญาที่ถูกสะกิดให้คิดพิจารณา

	 ท่านสอนว่า	ถ้าเราคบคนชั่วในตัว	3	คน	คือ

	 "โลภะ	โทสะ	โมหะ	"

	 คนชัว่ในตัวเหล่านีก้จ็ะชกัพาให้เราไปคบกบัคนชัว่นอกตัวทีมี่ลักษณะ

เดยีวกนั	ดงันัน้เราจงึต้องพิจารณาให้ดว่ีา	เราคบหากบัคนชัว่ในตัวมากน้อย

เพียงใด

	 เมื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจึงพบว่า	ทั้ง	3	คน	ที่ท่านเอ่ยถึงนั้นทรงอิทธิพล

ถึงขั้นเรียกว่าเป็น	"มาเฟียของคนชั่ว"	ก็ว่าได้	เพราะ	3	คนชั่วนี้	มักจะดึง

เราให้ไปคบกับคนชั่วรายใหม่ๆ	หรือถ้าเราคบคนชั่วรายอื่นอยู่บ้างแล้ว

	 มาเฟียทั้ง	3	รายนี้ก็จะส่งเสริมให้คนชั่วอื่นๆ	ในตัวเราเจริญรุ่งเรือง

และแผ่อทิธพิลความชัว่มากขึน้ไปอกี	ลองมารู้จกัมาเฟียแห่งความชัว่ทัง้	3	

รายที่ว่านี้กัน

	 "โลภะ"	คือ	ความอยากได้	อยากมี	อยากเป็น	ไม่รู้จักอิ่ม	ไม่รู้จัก
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พอเสมือน	"ไฟไม่รู้จักพอด้วยเชื้อ	มหาสมุทรไม่รู้จักเต็มด้วยน�้า"	หากเรา

มีความอยากไม่เกินขอบเขต	ไม่ออกนอกลู่นอกทางแห่งความสุจริต	ก็ย่อม

เป็นประโยชน์กับการก่อร่างสร้างตัว	 แต่หากไม่เคยพอก็มักจะจ้องหาช่อง

ทางหาเอาเพิ่ม	เอาอีก	เอามากขึ้น	อยากไต่บันไดให้สูงขึ้นตลอดเวลา	โดย

ไม่เลือกวิธีการจนน�าไปสู่การแสวงหาในทางทุจริต	และเป็นโทษกับตนใน

ที่สุด

	 อาการส�าคัญแห่งโลภะที่สังเกตได้ง่ายแต่อาจไม่รู้ตัวก็คือ	ความเห็น

แก่ตัว

	 ทั้งนี้	 "การเลิกคบโลภะ"	เริ่มต้นได้ด้วย	"การให้ทาน"	โดยควรท�า

ทานอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อลดความอยากในตนให้ลดน้อยลงจนสลายไปใน

ที่สุด

	 "โทสะ"	คือ	ความโกรธ	คิดประทุษร้าย	คิดล้างผลาญ	เมื่อถูกความ

โกรธครอบง�า	ระงับความโกรธไม่อยู่	ก็มักจะก่อกรรมท�าเข็ญอย่างรุนแรง

ท�าร้ายบุคคลที่ท�าให้โกรธไม่ได้	 ก็ล้างผลาญทรัพย์สินของเขา	 	 ท�าร้าย

ญาติมิตรของเขา	คนรอบตัวเขา

	 เราน่าจะเคยเห็นตัวอย่างร้ายแรงของคนเจ้าโทสะกันมาบ้าง	เราจึง

ต้องระวังรักษาตัวเราให้ดี	หมั่นถามคนรอบข้างดูบ้างว่าเราเป็นคนมีโทสะ

แรงไหม	บ่อยไหม

	 ต้องพยายามลดการคบหาโทสะให้น้อยลงไปเร่ือยๆ	 เพื่อไม่ให้เรา

กลายเป็นคนเจ้าโทสะ

	 ทั้งนี้	"การเลิกคบโทสะ"	ท�าได้ด้วย	"การเจริญเมตตา"	แปลว่า	การ

ฝึกจิตให้คิดอยากเห็นผู้อื่น	มีความสุขอยู่เสมอๆ	ถ้าเราพยายามเข้าใจเขา	

มีเมตตาต่อเขา	ความโกรธก็ยากที่จะด�ารงอยู่ได้	ท�าเช่นนี้สม�่าเสมอ	โทสะ
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ก็จะห่างไกลไปเอง

	 "โมหะ"	คอื	ความหลง	ความงมงาย	รู้อะไรแบบไม่แจ่มแจ้ง	แยกแยะ

ผดิชอบชัว่ดไีม่ออก	ถอืเป็นคนมืดและย่อมท�าความผดิต่างๆ	ได้ต้ังแต่ผดิเลก็

น้อยไปจนถึงผิดร้ายแรง

	 ความหลงมักน�าไปสู่ทัศนคติ	 พฤติกรรมที่สะท้อนความเขลาเบา

ปัญญา	 เช่น	 ลบหลู่คุณคน	 ตีตนเสมอท่าน	 อิจฉาริษยา	 โอ้อวดเกินจริง	

หูเบา	 คือฟังค�าคนแล้วเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง	 มัวเมาในสิ่งที่ท�าโดยไม่ฟังค�า

เตือนจากใครเลย	 เกียจคร้าน	 ผัดวันประกันพรุ่ง	 ไม่เร่งท�าในสิ่งที่พึงท�า

ในเวลา	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 "การเลิกคบโมหะ"	 ท�าได้ด้วย	 "การหมั่นใช้ปัญญา"	 เท่านั้น	

ต้องหม่ันคิดพิจารณาแยกแยะชั่วดีให้แจ่มแจ้ง	 โดยเร่ิมต้นจากการเปิดห	ู

เปิดตา	เปิดใจ	คิดพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน	แม้สิ่งนั้นจะไม่ต้องจริตของ

เรากต็าม	ปัญญาเป็นเสมือนมีดทีลั่บบ่อยๆ	กจ็ะคม	และช่วยกรีดผ่านมายา

ทั้งหลายให้เราเห็นผิดชอบได้ชัดแจ้งขึ้น	ท�าให้ห่างไกลจากโมหะได้ง่ายขึ้น

	 "โลภะ	โทสะ	โมหะ"	ขึ้นชื่อว่าเป็น	"มาเฟีย"	เป็น	"รากเหง้าแห่ง

ความชั่ว"	 ก็แปลว่าจัดการไม่ง่าย	 แต่ไม่ได้แปลว่าจัดการไม่ได้	 มาเร่ิม

ขบวนการกวาดล้างมาเพีย	และคนชั่วรายอื่นๆ	ในตัวของเราพร้อมกัน
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บอกเล่าเก้าสิบ : มาดื่มน�้า และปัสสาวะ ...

นพ.อิทธิฤทธิ์

	 สังเกตไหมถ้าดืม่น�า้มากจนปัสสาวะใส	ปัสสาวะบ่อยเรามักรู้สึกเพลีย

โดยไม่รู้สาเหตุ

	 ปัญหาคนยคุนี	้คอื	ดืม่น�า้มากเกนิไป	เป็นเพราะการรณรงค์เร่ือง	ดืม่

น�้ามากๆ	แต่ขาดความรู้	ท�าให้เกิดปัญหามากมายตามมา

	 วันนี้ขอให้ความรู้กัน	จะได้ดื่มน�้า	และปัสสาวะอย่างผู้มีความรู้

	 1.	ปัสสาวะเป็นผลจากการกรองเลือดของไต	เพ่ือน�าเอาของเสยีหลัก

คือ	ยูเรีย	ออกจากเลือด	รวมถึงปริมาณน�้าส่วนเกิน

	 2.	ปกติการดืม่น�า้เข้าไป	ร่างกายจะก�าจัดทิง้ได้หมดประมาณ	4	ชม.

	 3.	การดื่มน�้าที่เหมาะสม	คือ	ให้ร่างกายได้รับน�้าอย่างเหมาะสม	ถ้า

ได้น้อยไปจะเรียก	dehydration

	 4.	 วิธีดูว ่าร ่างกายขาดน�้าหรือไม ่	 ต ้องเอาป ัสสาวะมาวัด

ความถ่วงจ�าเพาะ	หรือ	specific	gravity	ซ่ึงในชวิีตประจ�าวันคงไม่สามารถ

ท�าได้

	 5.	ดังนั้นการดูแบบอ้อมๆ	(Indirect)	คือ	การดูสีปัสสาวะ	ต้องไม่ใส	

(น�้าเยอะไป)	หรือเหลืองเข้ม	(ขาดน�้า)

	 6.	ปริมาณน�้าที่เหมาะสมต่อวันแบบคร่าวๆ	คือ	น�้าหนักตัว	คูณ	30	

เช่น	ถ้าหนัก	60	กก.	น�้าควรได้ประมาณ	1,800	cc	/	วัน	แปลว่า	ถ้า

คนน�้าหนักตัวเท่านี้	ดื่มน�้าเกินนี้	แปลว่าดื่มน�้ามากเกินไป

	 7.	ถ้าออกก�าลังกาย	ต้องดื่มน�้ามากกว่านี้	ปริมาณเท่าไหร่?	ให้ดูสี

ปัสสาวะเป็นหลัก

	 8.	กลางคืน	“ต้อง”	ให้ไตได้พัก	ไม่ใช่ดื่มน�้ามากๆ	ก่อนนอน	ไตเป็น
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เหมือนเครื่องกรองน�้า	 ถ้าเครื่องกรองน�้าท�างานหนัก	 ต้องเปลี่ยนไส้กรอง	

แต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่มีไส้กรองให้เปลี่ยน	แปลว่า	ไตจะแย่ลง

	 9.	สีปัสสาวะตอนนี้	มันเป็นผลเมื่อ	3-4	ชม.ก่อน	เช่น	กลับบ้านเข้า

ห้องน�้า	เห็นปัสสาวะเข้มมาก	แปลว่าเมื่อ	3-4	ชม.	ก่อนดื่มน�้าน้อยไป

	 10.	อย่าดื่มน�้าเกินครั้งละ	500	cc	ต้องระวังปัญหาเกลือแร่โซเดียม

ในเลือดเสียสมดุล	ซึ่งท�าให้สมองบวม	เกิดความมึนงง	และถ้ามากเกินไป

อาจตายได้

	 11.	ถ้ารู้สึกว่าปัสสาวะเข้มแบบขาดน�้า	ใจเย็นๆ	แก้ร่างกายขาดน�้า

ด้วยการ	ให้ทยอยๆ	ดื่มน�้าในช่วง	30	นาที	อย่าอัดน�้ามากๆ	ครั้งเดียว

	 12.	ปริมาณน�้าขั้นต�่าท่ีร่างกายต้องการ	คือ	ประมาณ	60	cc	/	ชม.

	 13.	แปลว่าตอนเช้า	ควรต้องดื่มน�้า	60	cc	x	8	ชม.	=	480	cc		

(หมายถึง	ช่วงกลางคืนทั้งคืนที่ไม่ได้ดื่มน�้า)

	 14.	แต่...	ตื่นเช้าแล้วอย่าดื่มรวดเดียว	ให้ทยอยดื่มในเวลาประมาณ

หนึ่งชั่วโมง	ไม่ต้องรีบร้อน

	 15.	 ถ้าคิดจะไปไหน	 แล้วไม่อยากปวดปัสสาวะระหว่างเดินทาง	

ค�านวณเวลาดื่มน�้าให้ดี

	 16.	ก่อนนอน	3	-	3.5	ชม.	ต้องแทบไม่ดื่มน�้า	เพื่อว่าให้ร่างกาย

ได้เคลียร์น�้ารอบสุดท้ายก่อนนอนให้หมด	กลางคืนจะได้หลับรวดทั้งคืน

	 17.	เช่น	ถ้าต้องการนอน	5	ทุม่	ประมาณ	2	ทุม่	สามารถดืม่น�า้เยอะหน่อย 

ได้เป็นครั้งสุดท้าย

	 18.	ระหว่าง	3-3	ชม.ครึ่ง	ก่อนนอนนั้น	ให้ดื่มน�้าไม่เกิน	100	cc

	 19.	คนทั่วไปดื่มน�้าเยอะ	หรือดื่มนมก่อนนอน	ท�าให้ต้องตื่นมาตอน

ตี	2	ตี	3	และกลับไปนอนต่ออีกครั้งยาก	เพราะตาโพลงนอนไม่หลับ
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	 20.	กระเพาะปัสสาวะเมื่อมีความจุประมาณ	100	cc	ก็จะเริ่มปวด

ปัสสาวะแล้ว	 เลยเป็นเหตุผลว่า	 ในช่วง	 3	 ชม.	 ก่อนนอน	 ดื่มน�้าได้นิด

หน่อยเท่านั้น	เพื่อจะได้หลับยาวทั้งคืน

	 21.	ในผู้หญิง	ท่อปัสสาวะมีความยาว	4	ซม.	ซึ่งเชื้อแบคทีเรียตาม

ปกติสามารถเดินทางเข้าไปได้ง่าย

	 22.	แปลว่า	ทุก	3	-	4	ชม.	ปวดปัสสาวะหรือไม่	ก็ต้องเข้าห้องน�้า

เพ่ือเคลียร์ปัสสาวะทิ้ง	 ก่อนที่เชื้อโรคจะเติบโตมากเกินไป	 แล้วจะกลาย

เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

	 23.	วิธีดูง่ายๆ	ว่า	ดื่มน�้าพอไหม	คือ	ประมาณ	3	-	4	ชม.	จะต้อง

ปวดปัสสาวะ

	 24.	ถ้าปัสสาวะเร็วกว่า	3	ชม.	อาจดื่มน�้ามากไป	หากเกิน	4	ชม.	

แล้วยังไม่ปวดปัสสาวะ	น่าจะดื่มน�้าน้อยไป

	 25.	 ปริมาณน�้าที่ดื่มต้องลดลง	 ถ้ากินอาหารที่มีน�้าๆ	 หรือผักผลไม้

ฉ�่าน�้า	มิฉะนั้นจะได้รับน�้ามากเกินไป
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กรมสมเด็จ...

	 ...	 นายนริศโรจน์	 เฟื ่องระบิล	 อดีตเอกอัครราชทูตไทย	 ณ 

กรุงบัวโนสไอเรส	ประเทศอาร์เจนตินา	โพสต์เล่าเร่ืองทีไ่ม่เคยเล่าให้ใครฟัง 

มากว่า	 10	 ปี	 เกี่ยวกับเกี่ยวกับกรมสมเด็จพระเทพฯ	 ขนมปังบาแกตต์

เวียงจันทน์-ฟองดูชีส	และในหลวง	ร.9	โดยมีรายละเอียดว่า

	 “คราวทีแ่ล้วเล่าเร่ืองครัวซองท์ทีเ่วียงจนัทน์ว่าอร่อยแบบฝร่ังเศสแท้ๆ	

ท�าให้ผมนึกถึงเรื่องนี้	ซึ่งที่ผ่านมาเก็บง�าไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเป็นเวลา	10	

กว่าปีมาแล้ว	ต้ังแต่สมัยทีผ่มประจ�าการอยูท่ี	่สปป.ลาว	ในช่วงปี	2550-54

	 คร้ังนีค้งต้องขออนญุาตท่านทตูดนยั	การพจน์	Danai	At	Muk	เพือ่น

รักผมที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมด	ขอเอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆ	ใน	FB	ได้รับทราบ

กันนะครับ

	 เร่ืองมีอยู่ว่าวันหนึ่ง	 ตอนนั้นผมท�างานที่สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	

เวียงจนัทน์	ผมได้รับการติดต่อเป็นการภายในจากท่านทตูดนยั	ซ่ึงตอนนัน้ 

ท่านทูตดนัยได้ท�างานถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เวลาที่เสด็จฯ	ต่างประเทศ

เป็นประจ�า

	 โดยท่านทูตดนัย	 บอกผมว่าได้ยินกรมสมเด็จพระเทพฯ	 ปรารภว่า 

ทรงอยากจะท�า	 fondue	 cheese	 ถวายในหลวง	 ร.9	 ซ่ึงตอนนั้น 

ทรงพระประชวรและประทับอยู	่ณ	รพ.ศริิราช	โดยทรงเปรยว่าถ้าได้ขนมปัง

บาแก็ตดีๆ	เอาไว้จุ่ม	fondue	ก็จะดีมาก

	 อันขนมปังบาแก็ต	(Baguette)	หรือ	ขนมปังฝรั่งเศส	เป็นขนมปัง

มีเอกลักษณ์พิเศษ	ด้วยการท�าเป็นทรงยาวกว่า	2	ฟุต	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
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2-3	 นิ้ว	 เปลือกนอกแข็งกรอบ	 เนื้อในนุ่มเหนียว	 และเป็นโพรงอากาศ	

คนฝร่ังเศสมักจะไม่ใช้มีดฝานออกเป็นแผ่นๆ	 แต่จะใช้วิธีบิออกเป็นชิ้นๆ 

ด้วยมือ	เพื่อรับประทานกับซุป	ปาดเนยสด	หรือบิเอาไปจุ่ม	fondue	ชีส

ก็จะอร่อยมาก

	 ท่านทูตดนัย	 ก็นึกได้ว่าผมอยู่ที่ลาว	 และที่ลาวมีร้านที่ท�าขนมปัง 

บาแก็ตอร่อยมากๆ	อยู่ร้านหนึ่ง	ชื่อร้าน	Le	Banneton	เลยหารือกับผม

ว่าพอมีทางเป็นไปได้มั้ยถ้าผมจะช่วยซื้อขนมปังบาแก็ตดังกล่าว	 แล้วฝาก

กับเครื่อง	TG	เที่ยวเช้าที่บินระหว่าง	กทม.	-	เวียงจันทน์	-	กทม.	แล้ว 

ท่านทูตดนัย	จะไปรับแล้วเอาไปทูลเกล้าถวายฯ	ต่อไป

	 พอผมได้ทราบเรื่อง	ก็ตอบรับด้วยความดีใจและเต็มใจอย่างที่สุดว่า	

เดี๋ยวผมจัดการเป็นธุระให้เอง

	 จากนัน้ผมกรี็บไปติดต่อ	Bernard	(เป็นลูกเส้ียวลาวฝร่ังเศส	เคยเรียน

ท�าอาหารและเบเกอร่ีทีฝ่ร่ังเศส	ต่อมาได้ย้ายกลับมาเปิดร้านทีเ่วียงจันทน์)	

ซ่ึงเป็นเจ้าของร้าน	Le	Banneton	ร้านทีข่ึน้ชือ่ว่าท�าครัวซองท์และบาแกต็

อร่อยที่สุดในเวียงจันทน์

	 ผมได้นัดแนะกับ	 Bernard	 ว่า	 ผมจะขอซื้อขนมปังบาแก็ตจ�านวน

หนึง่	โดยผมจะไปรอรับทีร้่านต้ังแต่เช้าตรู่	เม่ือขนมปังออกจากเตาอบใหม่ๆ	

โดยขอให้ทางร้านบรรจุหีบห่อให้มดิชิด	แล้วผมจะไปรบัด้วยตัวเองเพื่อเอา

ไปส่งให้นายสถานี	TG	ที่สนามบินวัดไตต่อไป

	 ผมแอบกระซิบ	Bernard	ว่า	ขนมปังบาแก็ตชุดนี้	ผมจะน�าไปถวาย

ให้	“เจ้ามหาชีวิตของไทย”	ได้เสวย	พอ	Bernard	ทราบ	เขาก็ดีใจไม่ต่าง

จากผม	และบอกว่าจะท�าขนมปังบาแก็ตให้ออกมาดีที่สุด

	 พอวันที่ผมต้องไปรับขนมปังบาแก็ตที่ร้าน	 Bernard	 ก็ถือเอามา
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ส่งมอบให้ผมด้วยตัวเอง	 จากนั้นผมก็เอาไปส่งมอบต่อให้นายสถานี	 TG	

ที่สนามบินวัดไต	 เวียงจันทน์	 ส่งไปกับเคร่ือง	 TG	 เข้า	 กทม.	 โดยมี 

ท่านทูตดนัยมารับที่สนามบิน	 แล้วน�าขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายกรมสมเด็จ 

พระเทพฯ	ที่	รพ.ศิริราช	ได้ทันเวลาพอดี

	 ซ่ึงต่อมาผมทราบจากท่านทูตดนัยว่า	 กรมสมเด็จพระเทพฯ	 ทรง

พอพระทัยมากที่ได้ขนมปังบาแก็ตจากเวียงจันทน์	มาท�า	fondue	ถวาย

ในหลวง	ร.9

	 ท่านทตูดนยับอกผมว่าขอให้บอกมาว่าค่าขนมปังบาแกต็เป็นจ�านวน

เท่าไหร่	ซ่ึงผมกต็อบไปว่า	“ไม่มีค่าใช้จ่าย”	เพราะผมเองกไ็ด้ถาม	Bernard	

แล้ว	โดยผมจะขอเป็นคนจ่าย	แต่	Bernard	ก็บอกว่า	เขาเต็มใจท�าถวาย

เจ้ามหาชีวิตไทยด้วยความเต็มใจอย่างที่สุด	โดยไม่ยอมคิดเงิน	!

	 ผมเองกด็ใีจและปล้ืมปิติเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการประสาน

ส่งขนมปังบาแกต็ไปถวายบุคคลทีผ่มและคนไทยรักเคารพเทดิทนูอย่างทีสุ่ด

	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธเิบศรมหาภมิูพลอดยุเดชมหาราชบรมนาถบพติร	วันที	่13	ตุลาคม	2564	

นี้	ท�าให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา	และขอน�ามาเล่าให้เพื่อนๆ	ฟัง

	 ถึงแม้เร่ืองนี้จะเป็นเร่ืองราวของขนมปังบาแก็ตไม่กี่ก้อนก็ตาม	 แต่

ทว่าเป็นเรื่องแห่งความ	“ปิติ”	ที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ได้ท�าถวายพระองค์ท่าน	และถือว่า	ขนมปังบาแก็ตนี้เป็นจุดเชื่อมความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องไทยและลาวด้วยครับ”.
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"เหมียนหยางเซียนเฟิงลู่"

	 จีนต้ังโรงเรียนชื่อพระเทพ	 "เหมียนหยางเซียนเฟิงลู่"	 เผยที่มา	

โรงเรียนหนึ่งเดียวในจีน	น�าพระนาม	“กรมสมเด็จพระเทพฯ”	ตั้งเป็นชื่อ

โรงเรียน	"เหมียนหยางเซียนเฟิงลู่"

	 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ	คือเมื่อปี	พศ.2551	นั้น	เกิดเหตุ

แผ่นดนิไหวคร้ังใหญ่ในอ�าเภอเว่ินชวน	มณฑลเสฉวน	ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	มีผู้เสียชีวิตร่วมเจ็ดหมื่นคนและบาดเจ็บอีกกว่าสามแสนคน	

อาคารบ้านเรือนเสียหายย่อยยับ

	 เม่ือเร่ืองเข้าถงึพระเนตรพระกรรณ	ของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	ว่า	มีโรงเรียนทีเ่มืองเหมียนยาง	อ�าเภอ

เว่ินชวน	 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก	 จนเด็กนักเรียนที่นั่นไม่สามารถ
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เข้ารับการศึกษาได้	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยอย่างที่สุด	

พระองค์ท่านทรงรีบด�าเนินการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

เพื่อสร้างอาคารโรงเรียนขึ้นใหม่อย่างเร่งด่วน	 เพื่อให้นักเรียนที่นั่นได้รับ

โอกาสกลับเข้ารับการศึกษาโดยเร็วที่สุด

	 ในยามทีป่ระชาชนชาวจีนก�าลังได้รับความทกุข์แสนสาหสั	ความช่วย

เหลือทีพ่ระองค์พระราชทานให้นัน้	กไ็ม่ต่างจากน�า้ทพิย์ทีช่ะโลมหวัใจ	ให้

ชาวจีนทุกๆคนที่ได้รับทราบข่าวนี้	ต่างก็ซาบซึ้งและจดจ�าในความดีที่	เจ้า

หญิงแห่งประเทศเล็กๆนี้มอบมิตรภาพและความจริงใจมาให้โดยทั่วกัน

	 ทั้งนี้พระองค์ท่านได้ทรงด�าเนินการอย่างปิดทองหลังพระ	 ไม่ได้

ประชาสัมพันธ์ใดๆ	 ให้ครึกโครม	 ซ่ึงแม้แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทราบ 

ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงช่วยเหลือเด็กๆ	 ชาวจีน 

ในครั้งนั้นเลย
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กลับมาพบกัน

บุญสม  เล้าพูนพิทยะ

	 เช้าวันที่	3	มีนาคม	2565	เป็นเช้าที่รู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษ	

ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพราะเป็นกังวล	(เล็กๆ)	เกี่ยวกับสภาพการจราจร	

แม้จะได้รับค�าอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางที่ละเอียดยิบ	 (ยิ่งกว่า	

GPS)	 ของประธานชมรมแล้วก็ตาม	 เม่ือมาถึงประตูทางเข้าสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา	คุณดี	(คุณกัญญา	จันทร์ดี)	รออยู่แล้วเพื่อแจกบัตรชื่อ

นามสกลุและบัตรจอดรถ	Wonder	Woman	มารอพวกเราต้ังแต่หกโมงเช้า 

ต้องยกให้ท่านเป็นสตรีที่แกร่งที่สุดในปฐพีแล้วล่ะค่ะ	 เม่ือมาถึงสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา	 พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากเจ้าของสถาน

ที่ทั้งอาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักเรียน	นักศึกษา	ทุกคนต่างยกมือไหว้ทักทาย

พวกเราซ่ึงเป็นกิริยามารยาทที่เร่ิมหายากในสังคมอุดมประชาธิปไตยของ

เรา	พวกเราจงึรู้สึกประทบัใจเป็นอย่างยิง่	เม่ือสมาชกิชมรมฯ	ทยอยมากนั

มากขึน้เสียงทักทายกนัอย่างสนุกสนานเหมือนนกัเรียนเปิดเทอมวันแรก	ได้

สัมผสัถงึความรัก	ความคดิถงึ	และเหน็รอยยิม้ให้กนัแม้จะมีหน้ากากมากัน้

กลาง	ทีมงานลงทะเบียน	พี่ตี่	(คุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์)	และคุณลัก	

(คุณลักขนา	 แซ่ลู้)	 ได้รับการประสานงานจาก	 คุณรัตน์ชรินทร์	 อยู่ชา	

เลขานุการอธิการบดี	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	น�าเอกสารของสถาบันฯ	

และกระเป๋าผ้า	(แสนสวย)	จากท่านอธกิารบดฯี	(รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา	

พรหมบุญ)	มอบให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุคน	08.00น.	รับประทานอาหารว่าง 

ที่ห้องอาหารร้านปรุงสารพัดเป็น	Set	Box	แสนอร่อยและน�้ามะตูม	หอม

ชื่นใจ	ใกล้เวลา	09.00	น.	 เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ห้องประชุมสิรินธร

พัฒนวิทย์	ชั้น	4	เมื่อพร้อมกันแล้ว	ประธานฯ	เตือนความจ�าว่าพวกเรา
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ไม่ได้ประชุมร่วมกันมานานถึงสิบเดือนแล้ว	 สิบเดือนที่ห่างหาย	 มิน่าเล่า

ถึงได้คิดถึงกันมากมาย	เสียดายที่ท่านอาจารย์บางท่านไม่สามารถมาร่วม

ประชุมได้	เดือนหน้ามาให้ได้นะคะ	...คิดถึงค่ะ

	 ประธานฯ	ด�าเนินการประชุมไปตามวาระจนกระทั่งเวลา	10.50	น. 

ท่านอธิการบดี	 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 รศ.	 ดร.	 คุณหญิงสุมณฑา	

พรหมบุญ	ได้มาพบทกัทายและเล่าเร่ืองทีม่าของสถาบันเทคโนโลยจิีตรลดา	

ท่านอธิการบดีเล่าให้ฟังว่าท่านเพิ่งเสร็จส้ินการลงนามต่อ	 MOU	 กับ

มหาวทิยาลัยของประเทศจนี	และเล่าถงึจุดเร่ิมต้นของการถวายงานสมเดจ็

พระกนิษฐาธิราช	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เริ่มแรกเข้ามาช่วยคุณหญิงอังกาบ	บุณยัษฐิติ	ที่โรงเรียนจิตรลดา	ต่อมา 

กรมสมเด็จฯ	ทรงเห็นว่ามีเด็กนักเรียนบางคนไม่ถนัดเรียนทางวิชาการ	จึง

ทรงโปรดเกล้าให้จดัตัง้เป็นโรงเรียนจติรลดาวิชาชพี	เปิดสอนให้นกัเรียนทีมี่

ความสนใจในสายอาชพี	ซ่ึงปีนีเ้ป็นปีที	่18	สามารถผลิตนกัเรียนสายอาชพี

มาแล้วหลายรุ่น	 พบว่าเด็กนักเรียนชอบการลงมือปฏิบัติงานจริงมากกว่า

การเรียนทางทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว	 เม่ือเปิดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

มาครบ	10	ปี	ได้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อใน

ระดับปริญญาตรี	จึงได้ร่างหลักสูตรส�าหรับปริญญาตรีข้ึน	และในปี	พ.ศ.

2561	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ได้จัดตั้งขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	โรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพ	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 และ

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล	

	 มาท�าความรู้จักกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพกันก่อนนะคะ	 โรงเรียน

จิตรลดาวิชาชีพแบ่งการศึกษาเป็น	2	ระดับ	คือ

	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	มี	10	สาขา	คือ	สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สารสนเทศ	 สาขาวิชางานการตลาด	 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	

สาขาวชิาช่างอเิล็กทรอนกิส์	สาขาวชิาชพีช่างไฟฟ้าก�าลัง	สาขาวชิาช่างกล

โรงงาน	สาขาวิชาช่างยนต์	สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตัว	สาขา

วิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย	และสาขาวิชาเกษตรนวัต(ทวิศึกษา)

	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 มี	 11	 สาขา	 คือ	 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว	 สาขา

วิชาเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองดนตรีไทย	 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	 สาขา

เทคนิคเครื่องยนต์	(สาขางานเทคนิคยานยนต์	และสาขางานเทคนิคซ่อม

ตัวถงัและสีรถยนต์)	สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร	(สาขางานอตุสาหกรรม

อาหาร	 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	 และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย)	

สาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาเทคนิคการผลิต	สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง	และ	

สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

	 ระดับปริญญาตรี	ประกอบด้วย	3	คณะวิชาดังนี้

	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แบ่งเป็น	2	หลักสูตร

	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 มี	 3	 แขนงวิชา	 (วิศวกรรม

เทคโนโลยีระบบอาคารอัจฉริยะ	 วิศวกรรม	 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	

วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม)	 ระยะเวลาการ

ศึกษา	4	ปี	แนวทางการศึกษาระบบสหกิจศึกษาโดยให้เรียนในสถาบัน	3	

ปี	ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ	1	ปี	สามารถมีรายได้ระหว่าง

ปฏิบัติงานอาชีพ

	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 (ทล.บ.)	 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

(ต่อเนือ่ง)	หลักสูตรนีจั้ดการเรียนการสอนในรูปแบบ	“งานคูเ่รียน”	มุ่งผลติ

บัณฑิตให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ทกัษะทีมี่ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง	
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เพือ่รองรับการผลติและการบริการรูปแบบ	“Star	up”	ระยะเวลาการเรียน	

2	ปี

	 คณะบริหารธุรกิจ

	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร	 ซ่ึง

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านอาหารและด้านบริหาร

จัดการมุ่งให้เรียนรู้ทางทฤษฎีไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน	 โดยมีอาจารย์

ที่เชี่ยวชาญและเสริมด้วยประสบการณ์จริงของผู้บริหารธุรกิจ

	 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

(วศ.บ.)	 มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม

อย่างเป็นระบบและทกัษะการเรียนองค์ความรู้ใหม่	โดยมีปรัชญาการศกึษา	

“เรียนคู่งาน	งานคู่เรียน”

	 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 ก�าหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	ตั้งแต่วันนี้	จนถึง	4	เมษายน	2565	และ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ	Admission	วันที่	 2	-	10	พฤษภาคม	

2565	สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางออนไลน์	https://reg.cdit.ac.th/

apphome.asp	 /facebook	 @reg.cdit	 /	 Line	 @reg.cdit	 หรือโทร. 

02-280-0551	ต่อ	3295	,	3296

	 ท่านอธกิารบดฯี	ย�า้ว่าสถาบันเทคโนโลยจีติรลดา	ส่งเสริมให้นกัเรียน	

นกัศึกษามีประสบการณ์ควบคู่ไปกบัการเรียนทางทฤษฎ	ี“งานคูเ่รียน	เรียน

คู่งาน”	เป็นแนวทางการส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่ให้กับเยาวชนของชาติ	

ฉายวิดทีศัน์แนะน�าสถาบันฯ	เม่ือจบการบรรยายแล้วท่านทีป่รึกษาชมรมฯ	

รศ.สุภา	ปานเจริญ	มอบหนงัสือและของทีร่ะลึกให้แก่ท่านอธกิารบดฯี	และ
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คณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	มอบหนงัสือและของทีร่ะลึกให้แก่คุณรัตน์ชรินทร์ 

อยู่ชา	 เลขาท่านอธิการบดีฯ	 ผู้ประสานงานที่น่ารักและช่วยแนะน�า

อ�านวยความสะดวกทกุประการในการมาขอใช้ห้องประชมุนี	้และเม่ือท่าน 

อธกิารบดฯี	ทราบว่าพวกเราจะไปทอดผ้าป่าเนือ่งในวันเกดิชมรมฯ	ได้ร่วม

ท�าบุญกับพวกเราด้วย	อนุโมทนา	สาธุ	สาธุ

	 หลงัจากนัน้ได้ด�าเนนิการประชมุเพ่ือในการแต่งต้ังรองประธานฯ	และ

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	อย่างเรียบร้อย	จงึลงไปรับประทานอาหารกลางวัน

ทีร้่านปรุงสารพดั	ซ่ึงท่านอาจารย์คณุหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ	เป็นเจ้าภาพ

เล้ียงพวกเราทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน	 ขอกราบขอบพระคุณค่ะ 

เมนวัูนนีมี้ปลากะพงผดัพริกข้ีหนสูด	และแกงจดืเยือ่ไผ่	เหมือนธรรมดาแต่

ไม่ธรรมดาอร่อยสมค�าเล่าลือ	ของหวานเป็นเฉาก๊วย	หวานๆ	เยน็ๆ	ในยาม

อากาศร้อนเช่นนีท้�าให้มีความสุขข้ึนอกีเยอะเลยค่ะ	เม่ืออิม่หน�าส�าราญแล้ว

กิจกรรมที่จะไม่มีใครยอมพลาดคือการถ่ายภาพร่วมกัน	ทั้งภาพหมู่	ภาพ

เดี่ยว	ภาพคู่	ภาพกลุ่มฯลฯ	ทั้งสนุกสนาน	ทั้งชื่นบานจนชักจะลืมๆ	โควิด	

แต่ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 หลายคนชม

เสื้อที่ท่านอาจารย์วัลลีพันธุ์	 (ผศ.วัลลีพันธุ์	สถิตยุทธการ)	สวมใส่ว่าเป็น

สีม่วงที่สวยมาก	ท่านอาจารย์ตอบว่าตั้งใจสวมเสื้อสีม่วงมาประชุมในวันนี ้

เพราะมาประชุมที่สถาบันฯ	 ของ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ฟังค�าตอบแล้วต้ืนตันใจ	พวกเรา 

ชาว	มศว	ต่างถวายความจงรักภักดต่ีอกรมสมเดจ็ฯ	มาตลอดต้ังแต่ท�างาน

ที่	มศว	แม้เกษียณราชการแล้วความจงรักภักดียังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย...

	 บ่ายกว่าๆ	 พวกเราข้ามถนนไปฝั่งวัดเบญจมบพิตร	 ถนนศรีอยุธยา	

เป็นถนน	4	เลน	ขนาดใหญ่	การข้ามถนนจึงค่อนข้างยากด้วยจ�านวนรถ
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ทีม่ากและแล่นด้วยความเร็วทีค่่อนข้างสูง	แต่พวกเรากส็ามารถข้ามไปด้วย

ความปลอดภัยเพราะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยอ�านวยความสะดวก	 ดังนี้...	 ต้ัง

แถว..	ยกธง...	เป่าปรี๊ด...	เร่งเดิน...	เหินขึ้นฟุตบาท

	 เม่ือข้ามถนนมาครบถ้วนแล้ว	 พวกเราต้ังแถวเดินเชิญพานพุ่มเงิน	

และ	 แจกันดอกไม้	 เดินแถวมาอย่างเรียบร้อยเม่ือมาถึงหน้าพระอุโบสถ	

ประธานชมรมฯ	 บริหารจัดการให้ทุกคนได้ถ่ายภาพกับพานพุ่มเงินและ

ดอกไม้ได้ครบถ้วนรวมถึงการถ่ายภาพหน้าพระพุทธชินราช	พระประธาน

ในพระอโุบสถ	เม่ือคณะสงฆ์พร้อมแล้ว	รศ.เฉลยีว	พนัธุสี์ดา	(ท่านทีป่รึกษา

ชมรม)	เป็นประธานพิธจีดุธปูเทยีนทอดผ้าป่าเสร็จพิธสีงฆ์แล้ว	ชมรมฯ	ได้

ถวายพุม่เงิน	โดย	รศ.วิจติร	วรุฒบางกรู	รศ.สุภา	ปานเจริญ	ผศ.ระวีวรรณ 

พนัธ์พานชิ	และรศ.เฉลียว	พนัธุสี์ดา	คณุพรสนอง	แตงไทย	และคณุกนกนนัท์ 

นิม่นวลงาม	ถวายแจกนัดอกไม้	คณุประทนิทพิย์	อนิทวเิชยีร	ถวายหน้ากาก

ผ้า	ผศ.นงนารถ	ชยัรัตน์	และคุณไพฑูรย์	รัตนศริิ	ถวายต้นผ้าป่า	อาจารย์พธันี 

โชติกเสถียร	 อาจารย์อุไร	 สังขนันท์	 ผศ.นิรมล	 ปีตะนีละผลิน	 และคุณ 

อุมาพร	 นาคะวัจนะ	 ถวายหนังสือ	 กิจกรรมรทอดผ้าป่าเนื่องในวันเกิด 

ชมรมฯ	ปีนี้มีสมาชิกชมรมฯ	และผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญเป็นจ�านวนเงิน 

ทัง้ส้ิน	106,630	บาท	(หนึง่แสนหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)	อนโุมทนา

สาธุ	สาธุ	ค่ะ	

	 จากนั้นได้ออกมารวมตัวกันท่ีหน้าพระอุโบสถเพื่อเดินไปพระที่ทรง

ผนวช	ซึ่งเปิดให้เข้าชมได้เพียงปีละ	1	ครั้ง	เพื่อการรักษาระยะห่างพวก

เราจึงทยอยขึน้ไปชมพระทีน่ัง่ใครชมแล้วกรี็บลงมาเพือ่ให้กลุ่มอืน่ได้เข้าไป

ชมต่อไป	บ่ายสามโมงกว่ากลุ่มสุดท้ายก็ลงมา	พวกเราร�่าลากัน	ก่อนกลับ

บ้านอย่างอิ่มใจอิ่มบุญกันถ้วนหน้า	พบกันใหม่วันประชุมเดือนหน้านะคะ
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เรือ

	 เรือยกัษ์ล�าดงักล่าวเป็นเรือขนส่งสนิค้า	ท�าเงินให้เจ้าของเรือได้วันละ

หลายล้านบาท	 แต่เรือจอดอยู่อู่ซ่อมเรือมาหลายเดือนแล้วเจ้าของเรือเลย

ขาดรายได้ไปหลายร้อยล้าน

	 สาเหตุเพราะ	เครื่องยนต์เรือยักษ์พังจนไม่มีใครซ่อมได้	เจ้าของเรือ

เลยจ้างวิศวกรเครื่องกลชื่อดัง	ที่มีประสบการณ์มากว่า	30	ปี

	 เค้าตรวจสอบเคร่ืองยนต์อย่างระมัดระวังจากบนถึงล่างจนเห็นทุก

อย่าง	จากนั้นดึงประแจอันเล็กออกมา

	 เค้าขันน๊อตตัวหนึ่งที่ห้องเคร่ือง	 จากนั้นเคร่ืองยนต์ก็กลับมาท�างาน

ได้อีกครั้ง...!!

	 7	วันต่อมา	วิศวกรชื่อดังคนนี้ส่งบิลมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน

การซ่อมเครื่องยนต์เรือยักษ์ล�านี้	ซึ่งค่าซ่อมอยู่ที่	1	ล้านบาทถ้วน...!!

	 เจ้าของเรือตกใจมาก...!!

	 ว่าไงนะ..	คุณไม่ได้ท�าอะไรเลย	แค่ขันน๊อตตัวเดียว	ท�าไมคิดค่าซ่อม

แพงอย่างนี้,	ช่วยแจกแจงบิลอย่างละเอียดกับเราที

	 ค�าตอบมันก็ง่ายดาย	ค่าประแจขันน๊อต	100	บาท	รู้ว่าควรขันน๊อต

ตัวไหน	ขันยังไง	ขันเข้าหรือออกเท่าไหร่	999,900	บาท

	 ผมท�างานเสร็จใน	30	นาที	เพราะ	ใช้เวลา	30	ปี	ในการเรียนรู้

และฝึกฝนจนช�านาน

	 ท่านลองคดิดวู่าเรือล�านีท้�าเงินให้ท่านได้ต้ังเท่าไร	ถ้าเทยีบกบัค่าซ่อม

เรือที่ต้องจ่าย	กับค่าเสียโอกาสในการท�าเงินได้ในช่วงที่ผ่านมา

	 อย่าดถูกูประสบการณ์	และ	ความรู้เล็กๆ	น้อยๆ	ทีส่ะสมเพิม่ขึน้ทกุวัน 

ในวันที่ท�างาน	เพราะนานวันเข้าก็จะกลายเป็นวิชาท�ามาหากินที่มีค่า
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Gen 6

	 โลกยุคใหม่หมุนไกลเกินตามทัน	 จนพ่อแม่ยุคนี้ต้องยอมรับว่า	 เรา

ไม่อาจเล้ียงลูกในแบบเดียว	 กับที่เคยถูกพ่อแม่เล้ียงมาในอดีตได้อีกต่อไป	

เพราะคนในแต่ละยคุล้วนมีบุคลิกภาพ	แตกต่างตามสมัย	ด้วยอทิธพิลจาก

สิ่งรอบตัวส่งผลต่อความคิดและทัศนคติการใช้ชีวิต

	 มาดูกันว่าคุณและคนในครอบครัวอยู่ใน	Gen.	ไหนบ้าง	??

	 1.	Builders	อายุตั้งเเต่	:	73	ปีขึ้นไป	เกิดก่อน	:	2489	อุปนิสัย	:	

ขยัน	อดทน	ครอบครัวเข้มเเข็ง	เคร่งขนบประเพณี	ภักดีต่อองค์กร

	 2.	Baby	boomers	อายุตั้งเเต่	:	55	-	72	ปี	เกิดช่วง	:	2490	

-	2507	อุปนิสัย	:	สู้งานหนัก	มุ่งความส�าเร็จ	ภักดีต่อองค์กร	ต้องการ	

ท�างานในองค์กรทีมี่ชือ่เสยีง	ทุม่เทเพือ่ต�าแหน่ง	ต้องการการยกย่องชมเชย	

ภักดีต่อองค์กร

	 3.	Gen.	X	อายุตั้งเเต่	:	38	-	54	ปี	เกิดช่วง	:	2508	-	2524	

อุปนิสัย	 :	กระตือรือล้น	ชอบเเข่งขัน	ชิงดีชิงเด่น	สนใจเทคโนโลยีสนใจ

เร่ืองส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	 เป็นนักบริโภคนิยม	 เเต่ยังห่วงครอบครัว	

ภักดีต่อบุคคลมากกว่าองค์กร

	 4.	Gen.	Y	อายุตั้งเเต่	:	24	-	37	ปี	เกิดช่วง	:	2525	-	2538	

อุปนิสัย	:	ฉลาดในเทคโนโลยี	มีความเป็นอิสระเเละโลกส่วนตัวสูง	ชอบ

คิดนอกกรอบ	 มีความทะเยอทะยานสูง	 ชอบงานที่สนุกท้าทาย	 มีความ

อดทนต�่า	พูดจาตรงไปตรงมา

	 5.	Gen.	Z	อายุตั้งเเต่	:	10	-	23	ปี	เกิดช่วง	:	2539	-	2552	

อุปนิสัย	 :	อยากได้ผลลัพธ์ทันที	รอคอยไม่ได้	 เวลาส่วนใหญ่อยู่	บนโลก

อนิเทอร์เนต็	ตัดสนิใจไปตามกระเเส	เรียนเพือ่	ความสนกุไม่ได้คดิว่าจะเอา



จดหมายข่าว ปีที่ 28  ฉบับที่ 04 เดือน เมษายน 2565

http://seniorclub.swu.ac.th 31

ไปใช้ประโยชน์	อยากรู้ใน	สิ่งที่ตนตั้งเป้าหมายเท่านั้น	ไม่สนใจวัฒนธรรม

ดัง่เดมิ	ติดเพือ่นเเละคิดว่าเพ่ือนช่วยได้ทกุเร่ืองเม่ือมีปัญหา	เป็นยคุเเห่งการ

เรียกร้องสิทธิ

	 6.	Gen.	Alpha	(Gen.	นี้คุณพ่อคุณแม่ต้องอ่าน)	อายุตั้งเเต่	:	9	ปี

หรือน้อยกว่า	เกิดหลัง	:	2553	หรือ	2010

	 -	วัยนี้ก�าลังเป็นเด็กอนุบาลที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีอายุมาก

	 -	มีลูกน้อย	มีเงินทองที่ไม่ต้องดิ้นรนมากเท่ารุ่นอื่น

	 -	จับอุปกรณ์ดิจิตอล	สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด	เรียนกันมาก	นาน

และหลากหลาย

	 -	 อยู่กับสังคมทุนนิยม	 มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม	 คุ้นเคยกับการ

เปลี่ยนแปลง

	 -	 เบื่อง่ายและความอดทนต�่า	 นิยมความรวดเร็วทันใจ	 จึงมองหา

สูตรความส�าเร็จที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย

	 ...	 ดังนั้นเด็กยุคปัจุบันนี้ไม่ใช่เป็นรุ่นเจเนอเรชั่น	 Z	 แล้ว	 แต่เป็น 

เจเนอเรชั่นรุ่นอัลฟ่า	ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

	 การปฏิสัมพันธ์กับบ้าน	โรงเรียน	วัด	น้อยลง	ซึ่งถ้าคนเราไม่มีความ

รักความผูกพันแล้ว	ความเอื้ออาทรก็จะไม่มี	ถ้าปล่อยให้สังคมเป็นสภาพ

แบบนี้ก็จะเกิดปัญหา
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