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13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาศิรวาท
• ร�ำลึกวันเสด็จสู้ฟ้า 
เศร้าสุดแสนเสียดาย
กี่คืนกี่วันวาย
ถวิลแต่ล้นเกล้าไท้
• เมื่อพระเสด็จสู่ฟ้า
ยังไม่ลืม เล่าขาน
ความทรงจ�ำอีกนาน
เรารักภักดีเจ้า 

ใจหาย
ร�่ำไห้
วางเทวษ เศร้าเอย
อยากให้เพียงฝัน
วันวาน
โศกเศร้า
ลืมยาก ยิ่งเอย
ชีพนี้พลีถวาย

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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บทอาศิรวาท
วันสวรรคต ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
9 กันยายน 2565
• ควีนเอลิซาเบธเสด็จด้าว
ชาวโลกต่างโศกสันต์
ความทรงจ�ำเฉิดฉัน
เป็นต�ำนานฝากไว้
• พระปกครองชาติได้
เกริกเกียรติน่าเกรงขาม
ไมตรีรุ่งเรืองงาม
เจ็ดสิบปีดุจแก้ว

แดนสวรรคต
ร�่ำไห้
ตรึงจิต  นานเอย
ชั่วฟ้าดินสลาย
งดงาม
เพริดแพร้ว
โลกสงบ ได้นา
รอดพ้นผองภัย

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

10 ตุลาคม 2565
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11
วันปวารณาออกพรรษา

• ออกพรรษาให้ข้อคิด
ข้อบกพร่องแก้ไข
ดีกว่าผิดตลอดไป
ชาวพุทธสุขทั่วหน้า 
• ออกพรรษาเป็นสุขได้
เคยผิดได้แก้ไข
ชีวิตใหม่ปลอดภัย
อบายมุขจะคลาดแคล้ว

เตือนใจ
อย่าช้า
ถึงดับ วายเอย
เพราะได้พุทธธรรม
ดั่งใจ
ถูกแล้ว
เป็นสุข ได้เอย
สุขได้ครองธรรม

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

http://seniorclub.swu.ac.th

3

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

สังคมในแวดวง มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ร่วมท�ำบุญได้ที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร หมายเลข
บัญชี 980-5-69905-6 ชือ่ บัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว
กฐินพระราชทาน 2565 ส่งส�ำเนาใบโอนเงินไปยังส่วนการคลัง ส�ำนักงาน
อธิการบดี ที่ QR-code
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา 
วงศ์บุญหนัก สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์” ใน
โอกาส “ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทบุคคล)” จาก
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และจะเข้ารับ
เข็มเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ

ชมรมฯ ขอแสดงความยินดี

http://seniorclub.swu.ac.th

5

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา
ชัน้ 3 อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนือ่ งฯ (ห้องประชุมสภา 1 ปิดซ่อมแซม)
ขอเชิญชวนสมาชิกทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งชือ่ ทางไลน์ชมรมฯ หรือ
คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร 081489 5501
ตามที่ชมรมฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญกับชมรมศิษย์
กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบ
เงินจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทัณฑสถาน และห้องสมุด
ทุกประเภท เรื่อง เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม พระธรรมกถาในสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ราคา เล่มละ 40 บาทนัน้ ได้มผี รู้ ว่ ม
บริจาคพิมพ์หนังสือ 1,375 เล่ม รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 55,000 บาท
ชมรมฯ ขออนุโทนาสาธุในการท�ำบุญร่วมกันครั้งนี้ ขอให้ท่านเป็น
ผู้ปราศจากโรคภัย ภยันตรายต่างๆ สุขกาย สบายใจ ได้เห็นด้วยตาแห่ง
ธรรม มีจิตใจที่สงบเย็นทุกทิวาราตรีเทอญ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ศกนี้ ชมรมฯจัดการประชุมสามัญประจ�ำปี
2565 และงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 57 คน น้องใหม่
ปี 2564 จ�ำนวน 11 คน น้องใหม่ปี 2565 จ�ำนวน 24 คน ชมรมฯ
ขอขอบคุณ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ ที่เขียนเล่าการจัดกิจกรรมในวันดัง
กล่าว หน้า 25
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ  ดังนี้ :
- วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการ
ศึกษาต่อเนือ่ งฯ ร่วมท�ำบุญได้ทบี่ ญ
ั ชี นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 032-4-00924-9
- วันที่ 10,15, 17 พฤศจิกายน 2565 งาน Rummage Sale
ณ ตลาดนัด มศว และน�ำสิ่งของเครื่องใช้ในสภาพดีมามอบให้ชมรมฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องชมรมฯ ตึก 3 หรือน�ำมาในวัน
จัดกิจกรรม และเชิญชวนมาช่วยกิจกรรมในวันดังกล่าวค่ะ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่
มีอายุครบ 84 ปี ในปี 2563, 2564, 2565
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 ปีบ
ริบูรณ์ 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
http://seniorclub.swu.ac.th
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และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
ภาคสุชน ในการถึงแก่กรรมของ อ.ดารา ภาคสุชน ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 และท�ำการฌาปนกิจ เรียบร้อยแล้ว
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
มุขธระโกษา ในการถึงแก่กรรมของ ผศ.ทวี มุขธระโกษา สวด
พระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 10 -12 กันยายน 2565 ณ วัดบึงทองหลาง
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 
15.00 น.
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
แก้ ว ทิ พ ยเนตร ในการถึ ง แก่ ก รรมของ อ.นที (ดอนโพธิ์ ง าม)
แก้วทิพยเนตร สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน
2565 ณ วัดนอก ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
ปรารถนาดี ในการถึงแก่กรรมของ อ.ละเอียด ปรารถนาดี สวด
พระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ วัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 17.00 น.
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ผู้บริจาคเงิน

1. คุณชุมพล  พรประภา
2. คุณสุประภา  ศรีทอง
3. รศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
4. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
5. ผศ. ดร.พลับพลึง  คงชนะ
6. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
7. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
8. รศ. ดร. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน
9. รศ. ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
10. อ. พิศาล-อ. ประสาน สร้อยธุหร�่ำ
11. อ. ดร.สธญ  ภู่คง
12. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
13. คณะทริปสุพรรณบุรี
14. ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม

5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
200
1,000
542
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรม

1. คุณเสาวนีย์ จันทร์น้อย
2. คุณอ�ำพัน เลี้ยงเจริญ
3. คุณวรรณี สุขละมูล
4. รศ. ดร. บุษบา ปันยารชุน
5. รศ. ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์     6. ผศ. ดร. พิมพา ม่วงศิริธรรม
7. คุณชุติมณฑน์  วงศ์สวัสดิ์กุล
8. คุณภิตินันท์  สอนแสง
9. รศ. ดร. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน     10. รศ. ดร. พรรณี  หนูซื่อตรง
11. คุณอมราพร  องอาจอิทธิชัย
12. คุณรัชนี  นพจิราพงษ์
13. ผศ. ดร. รุจี  ศรีสมบัติ
14. คุณอริยา  ข�ำสอาด
15. ผศ. ดร. รัตติยา   จินเดหวา
16. คุณบัญชา  นิ่มประเสริฐ
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม
					ให้ประสบ
สิ่งประเสริฐ
ปราศจาก
ทั้งมั่งคั่ง

โชคชัย
ใดใด
โรคภัย
สุขสราญ

									

1. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ
5. รศ. มาลี  บานชื่น
7. คุณมาลี  อิ่มสมบัติ
9. คุณอัจฉรา  พันธ์ศรีมังกร
11. ผศ. ทิพาพร  เผ่านิ่มมงคล
13. คุณพวง  อินสุข
15. ผศ. ดร. รุจี  ศรีสมบัติ
17. รศ. ประสงค์  เอมรัฐ
19. รศ. วันเพ็ญ  พิศาลพงษ์
21. ผศ. วนิดา  ตราชู
23. ผศ. พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข
25. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์
27. ผศ. นลินี  โพธิทัต
29. คุณนวพร  ปานอ�ำพัน
31. ผศ. นิตยา  วังกังวาน
33. ศ. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
35. รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์

10

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

2. อ. ดร. วัลลภา  ไทยจินดา
4. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกา
6. รศ. ภาณี  วัฒนโอฬาร
8. อ. งามจิตร  ถวัลยวิชชจิต
10. ศ. ศรียา  นิยมธรรม
12. ผศ. ยุพา  ไวรักษ์สัตว์
14. อ. ลจิตร์  แผ้วสกุล
16. คุณอนันต์  ยศนาม
18. รศ. สมจิต  สมัตถพันธุ์
20. อ. อรพรรณ  วีระวงศ์ พลันเท็นคา
22. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล
24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
26. ผศ. ดร. อนันต์  พู่พิทยาสถาพร
28. รศ. นภาพร  มัธยมางกูร
30. ดร. เสาวนิต  รังสิยานนท์
32. ผศ. ดร. ดิลก  ดิลกานนท์
34. ผศ. จิราภรณ์  บุญส่ง
36. อ. จิรฐา  ชิตประสงค์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

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

61. ผศ. ทัศนียา วังสะจันทานนท์
63. คุณชุติมณฑน์  วงศ์สวัสดิ์กุล
65 คุณอนงค์ศิริ  ไชยกุล

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

ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
คุณสารินา  ทองแสง
รศ. ดร. สุนิตดา  เทศนิยม
อ. วรนาฎ  จิ๋วสวัสดิ์
ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม
อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ
อ. ฉวีวรรณ  กองชุ่ม
คุณพัชรินทร์  เต็กอ�ำนวย
รศ. จิตรพี  ชวาลาวัณย์
อ. อุบลรัตน์  ศิลาพงษ์
คุณสมศรี  จุณณวัตต์
คุณจงกล  พุกพูน

62. ผศ. ดร. พิมพา  ม่วงศิริธรรม
64. คุณอ�ำพัน  เลี้ยงเจริญ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม :
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
มีเรื่องเล่าว่า  ณ แดนหิมวันต์ประเทศ มีเทือกเขาชื่อว่า  สาตาคิรี
เป็นที่ร่มรื่น รมณียสถาน เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมเทพยดา  อันมี
นามตามที่อยู่ว่า  สาตาคิรียักษ์ มีหน้าที่เฝ้าทางเข้าหิมวันต์ ทางทิศเหนือ
เป็นบริวารของท้าวเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์ได้มีโอกาสสดับ พระสัทธรรม
จากพระบรมศาสดา จนมีจติ เลือ่ มใสศรัทธา เปล่งค�ำยกย่องบูชาด้วยค�ำว่า
“นะโม” หมายถึง พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นใหญ่กว่า  มนุษย์
เทพยดา พราหมณ์ มาร ยักษ์ และสัตว์ทั้งปวง
กล่าวฝ่ายอสุรินทราหู เมื่อได้สดับพระเกียรติศัพท์ ของพระบรม
ศาสดา ก็มีจิตปรารถนา ที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาบ้าง แต่ด้วย
กายของตนใหญ่โตเท่ากับโลก จึงคิดดูแคลน พระบรมศาสดา ว่า มีพระ
วรกายเล็กดังมด จึงอดใจรั้งรออยู่ พอนานวันเข้า พระเกียรติคุณของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า  ก็ยิ่งขจรขจายไปทั้งสามโลก จนท�ำให้อสุรินทราหูอดรน
ทนอยู่มิได้ จึงเหาะมาในอากาศ ตั้งใจว่าจะร่ายเวทย่อกาย เพื่อเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอฟังธรรม แต่พอมาถึงที่ประทับ อสุรินทราหู กลับ
ต้องแหงนหน้าคอตั้งบ่า เพื่อจะได้ทัศนาพระพักตร์พระบรมศาสดา
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงแสดงพระสัทธรรม ช�ำระจิตอันหยาบกระด้าง
ของอสุรินทราหู ให้มีความเลื่อมใสศรัทธา  แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถือพระ
รัตนตรัยตลอดชีวิต แล้วกล่าวสรรเสริญพระบรมศาสดาว่า
“ตัสสะ” แปลว่า ขอบูชา ขอนอบน้อม ขอนมัสการ
เมือ่ ครัง้ ทีท่ า้ วจาตุมหาราช ทัง้ 4 ผูด้ แู ลปกครองสวรรค์ชนั้ แรก มีชอื่
เรียกว่า ชั้น กามาวจร มีหน้าที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้ง 4 ทิศ พร้อม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บริวาร ได้พากันเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดา แล้วทูลถามปัญหา พระบรม
ศาสดา  ทรงแสดงธรรมตอบปัญหา  แก่มหาราชทั้งสี่พร้อมบริวาร จนยัง
ให้เกิดธรรมจักษุแก่มหาราชทั้งสี่ และบริวาร ท่านทั้ง 4 นั้น จึงเปล่งค�ำ
บูชาสาธุขึ้นว่า “ภะคะวะโต” แปลว่า พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้จ�ำแนก
ธรรมอันยิ่ง อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
อะระหะโต เป็นค�ำกล่าวสรรเสริญ ของท้าวสักกะเทวราช เจ้าสวรรค์
ทั้ง 6 ชั้น ท่านสถิตอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะเทวราช ได้ทูล
ถามปัญหา แด่พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงตรัสปริยายธรรม และ
ทรงตอบปัญหา จนท�ำให้ทา้ วสักกะเทวราช ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็น
พระโสดาปัตติผล จึงเปล่งอุทานค�ำบูชาขึ้นว่า
“อะระหะโต” แปลเป็นใจความว่า อรหันต์ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส ไกล
จากเครื่องข้องทั้งปวง
“สั ม มาสั ม พุ ท ธั ส สะ” เป็ น ค� ำ กล่ าวยกย่ อ งสรรเสริ ญ ของท้ าว
มหาพรหม หลังจากได้ฟังธรรม จนบังเกิดธรรมจักษุ จึงเปล่งค�ำสาธุการ
“สัมมาสัมพุทธัสสะ" หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยพระองค์เอง ทรง
รู้ดี รู้จริง รู้ยิ่ง กว่าผู้รู้อื่นใด
รวมเป็นบทเดียวว่า "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา
สัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหัน
ตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ นั้นเอง

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ราชาอาหารจีน
6 ราชาอาหารจีน
ล�ำดับที่ 1 เก๋ากี้
เก๋ากี้เป็นอาหารที่กินเเล้วไม่ท�ำให้อ้วนเเละคุณประโยชน์มายมาก
โดยได้การยอมรับจากอารยประเทศทีช่ อื่ สุดชิคว่า "โกจิเบอร์ร"ี่ การกินเก๋ากี้
หนึ่งเม็ดเท่ากับคุณเติมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เเคลเซียม
โพเเทสเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม วิตามินบี 2 เเละกรดไขมัน
โอเมก้า  3 ให้ร่างกายได้ในครั้งเดียว ช่วยให้สมองเเจ่มใส บ�ำรุงสายตา 
ลดโคเลสเตอรอล เเถมยังขับไล่อนุมลู อิสระทีเ่ ตรียมมาก่อมะเร็งในร่างกาย
ของเราอีกด้วย
ล�ำดับที่ 2 เฉาก๊วย
คนไทยเรามักมองข้ามความดีของเฉาก๊วย ทั้งๆ ที่ความจริงเฉาก๊วย
มีสรรพคุณเป็นยา ช่วยคลายร้อน ลดไข้ เเก้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาหารไม่
ย่อย เเละถ้ากินเเบบไม่ใส่น�้ำตาล มันก็จะเป็นยาป้องกันโรคเบาหวานกับ
โรคหัวใจได้อีกด้วย
ล�ำดับที่ 3 เห็ดหอม
เชือ่ ว่าคนไทยหลายคน คงไม่คอ่ ยชอบกินเห็ดหอมซักเท่าไหร่ เพราะ
กลิ่นมันออกอับๆ ฉุนๆ เลยพลาดของดีที่คนจีนถือว่า เป็นยาอายุวัฒนะไป
เลย สารอาหารในเห็ดหอม ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้
กับโรคภัยไข้เจ็บ อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก วิตามินซี โปรตีน เเละใยอาหาร
ลดโคเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ เเละโรคหลอดเลือดอุดตันได้ด้วย
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ล�ำดับที่ 4 เกาลัดจีน
เกาลัดจีน เป็นถั่วชนิดเดียวที่พกวิตามินซี มาสูงเทียบเท่ากับเเหล่ง
วิตามินซีอย่างมะนาวเลย เเถมยังมีกรดโฟลิก วิตามินซี เเละ คาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อนคล้ายๆ กับข้าวกล้อง จะท�ำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ต่อต้าน
อนุมูลอิสระ เเก้ปัญหาท้องผูก ป้องกันไข้หวัด เเละผิวสวย ไม่มีจุดด่างด�ำ
มากวนใจด้วย
ล�ำดับที่ 5 เก๊กฮวย
ที่ไทยก็มีอยู่มาหลายร้อยปีเเล้ว เเต่มักจะมองข้าม คุณประโยคของ
น�้ำเก๊กฮวยที่อุดมไปด้วย วิตามินบี 1 กรดอะมิโน ฟลาวานอยด์ ช่วยลด
ความดันโลหิตสูง ลดโคเลสเตอรอล เเก้ไข้ บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก เเละ
ที่ส�ำคัญคือ ช่วยปกป้องระบบประสาทจากความเเก่ชรา กินบ่อยๆ ความ
จ�ำจะดี
ล�ำดับที่ 6 เเปะก๊วย
ในเม็ดเเปะก๊วย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมลู อิสระชือ่ ไฟโตคเอสโตรเจน
ที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคนอนไม่หลับ อัลไซเมอร์ เเละโรคที่
เกียวกับระบบไหลเวียนโลหิตอีกด้วย

http://seniorclub.swu.ac.th
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หอมกลิ่นกตัญญู
"หอมกลิ่นกตัญญู" อีกหนึ่งเรื่องราวของในหลวง ร.9 ที่คนไทยอาจ
ไม่รู้ สาเหตุที่ "สมเด็จย่าฯ"หอมแก้มในหลวงทุกครั้งที่เจอพระองค์ฯ
หลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว ราชเลขาฯ ของ
สมเด็จย่าฯ มาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่า
ก่อนสมเด็จย่าฯ จะสิ้นพระชนม์ปีเศษ ตอนนั้นอายุ 93 ในหลวง
เสด็จจากวังสวนจิตรลดา ไปวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน
ไปท�ำไม? ไปกินข้าวกับแม่ ไปคุยกับแม่ ไปท�ำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ
ในหลวงของเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่ สัปดาห์ละกี่วัน...ทราบไหม?
5 วัน มีใครบ้าง? ที่อยู่คนละบ้านกับแม่ แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ
5 วันหายาก...
ในหลวง มีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการ มีเวลาไปกินข้าวกับแม่
สัปดาห์ละ 5 วัน
พวกเราข้าราชการ ซี 7 ซี 8 ซี 9 ร้อยเอก พลตรี อธิบดี ปลัด
กระทรวง ไม่เคยไปกินข้าวกับแม่ บอกว่างานยุ่ง ...แม่บอกว่าให้พาไปกิน
ข้าวหน่อย. บอกว่าไม่มีเวลา จะไปตีกอล์ฟ
ทุกครัง้ ทีใ่ นหลวงไปหาสมเด็จย่าฯ ในหลวงต้องเข้าไปกราบทีต่ กั แล้ว
สมเด็จย่าฯ ก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอด กอดเสร็จก็หอมแก้ม ตอนสมเด็จ
ย่าฯ หอมแก้มในหลวง เราคิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไร เพราะไม่
ได้ใส่น�้ำหอม แต่ท�ำไมสมเด็จย่าฯ หอมแล้วชื่นใจ เพราะท่านได้กลิ่นหอม
จากหัวใจในหลวง หอมกลิ่นกตัญญู
ไม่นกึ เลยว่า ลูกคนนีจ้ ะกตัญญูขนาดนี้ จะรักแม่มากขนาดนี้ ตัวแม่เอง
คือสมเด็จย่าฯ ไม่ได้เป็นเชือ้ พระวงศ์ เป็นคนธรรมดาสามัญชน เป็นเด็กหญิง
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สังวาลย์ เกิดหลังวัดอนงค์เหมือนเด็กหญิงทั่วไป เหมือนพวกเราทุกคน
ในที่นี้ ในหลวงน่ะ...เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า  เป็นลูกเจ้าฟ้า  ปัจจุบันเป็น
กษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัว แต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ก้มลงกราบคนธรรมดา...ทีเ่ ป็นแม่ หัวใจลูกทีเ่ คารพแม่ กตัญญูกบั แม่อย่างนี้
หาไม่ได้อีกแล้ว
คนบางคน พอเป็นใหญ่เป็นโต ไม่กล้าไหว้แม่ เพราะแม่มาจากเบือ้ งต�ำ่
เป็นชาวนา  เป็นลูกจ้าง ไม่เคารพแม่ ดูถูกแม่ แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้
เหนือหัว "นี่แหละครับความหอม"
นี่คือ เหตุที่สมเด็จย่าฯ หอมแก้มในหลวงทุกครั้ง ท่านหอมความดี
หอมคุณธรรม หอมความกตัญญูของในหลวง หอมแก้มเสร็จแล้วก็รว่ มโต๊ะ
เสวย
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จ�ำได้แม่น สมเด็จย่าฯ เล่าว่า  ตอนเรียนหนังสือ
ที่สวิส ในหลวงยังเล็กอยู่ เข้ามาบอกว่า อยากได้รถจักรยาน เพื่อนๆ เขา
มีจักรยานกัน แม่บอกว่า  ลูกอยากได้จักรยาน สมเด็จย่าฯ บอกว่า  ลูกก็
เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิ เก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ
สองเหรียญ พอได้มากพอ ก็เอาไปซื้อจักรยาน
พอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่า "ปีใหม่แล้ว เราไปซือ้ จักรยานกัน
เอากระปุก...ดูซวิ า่ มีเงินเท่าไร?" เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ ส่วนทีแ่ ถมนะ
มากกว่าเงินทีม่ ใี นกระปุกอีก มีเมตตาให้เงินลูก ให้ไม่ได้ให้เปล่า สอนลูกด้วย
สอนให้ประหยัด สอนว่าอยากได้อะไร ต้องเริม่ จากตัวเรา ค�ำสอนนัน้ ติดตัว
ในหลวงมาจนทุกวันนี้ เขาบอกว่าในสวนจิตรฯ เนี่ย...คนที่ประหยัดที่สุด
คือในหลวง ร.9
http://seniorclub.swu.ac.th
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คราวหนึง่ ในหลวงป่วย สมเด็จย่าฯ ก็ปว่ ย ไปอยู่ รพ. ศิรริ าช ด้วยกัน
แต่อยู่คนละมุมตึก
ตอนเช้าในหลวงเปิดประตู แอ๊ด...ออกมา  พยาบาลก�ำลังเข็นรถ
สมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดี ในหลวงพอเห็นแม่ รีบออกจากห้อง
มาแย่งพยาบาลเข็นรถ มหาดเล็กกราบทูลว่า  ไม่เป็นไร ไม่ต้องเข็น
มีพยาบาลเข็นให้อยูแ่ ล้ว ในหลวงมีรบั สัง่ ว่า แม่ของเรา ท�ำไมต้องให้คนอืน่
เข็น เราเข็นเองได้
นีข่ นาดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นกษัตริย์ ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ ยังมา
ป้อนข้าว ป้อนน�้ำให้แม่ ป้อนยาให้แม่ ให้ความอบอุ่นแก่แม่ เลี้ยงหัวใจแม่
ในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าฯ อยู่จนถึงตี 4 ตี 5 เฝ้าแม่อยู่ทั้งคืน จับมือ
แม่ กอดแม่ ปรนนิบัติแม่ จนกระทั่งแม่หลับ จึงเสด็จกลับ
พอไปถึงวัง เขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าฯ สิ้นพระชนม์
ในหลวงรีบเสด็จกลับไป รพ. ศิริราช เห็นสมเด็จย่าฯ นอนหลับตา
อยู่บนเตียง ในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่า  กราบลงที่หน้าอกแม่ พระพักตร์
ในหลวงตรงกับหัวใจแม่ "ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย"
ซบหน้านิ่งอยู่นาน แล้วค่อยๆ เงยพระพักตร์ขึ้น น�้ำพระเนตร
ไหลนอง
ต่อไปนี้....จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว เอามือกุมมือแม่ไว้ มือนิ่มๆ ที่
ไกวเปลนี้แหละ ที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์ เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมือง
ชีวิตลูก แม่ปั้น มองเห็นหวี ปักอยู่ที่ผมแม่ ในหลวงจับหวี ค่อยๆ
หวีผมให้แม่ หวี...หวี...หวี...หวี ให้แม่สวยที่สุด แต่งตัวให้แม่ ให้แม่สวย
ทีส่ ดุ ในวันสุดท้ายของแม่... เป็นภาพทีป่ ระทับใจเราทีส่ ดุ ...เป็นสุดยอดของ
ลูกกตัญญู...หาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้ว
18

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

อ่านแล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่า เราอย่าลืมพ่อ แม่ของเรา ควรให้เวลา
กับท่านบ้าง ถึงแม้ว่า  ในหลวงจะมีโครงการมากมาย แต่ท่านไม่เคยลืม
สมเด็จย่าฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก:
ทีนิวส์

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

จากหินก้อนเล็กๆ น�ำมาเรียงทีละก้อน ให้กลายมาเป็น พระบรม
สาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อระลึกถึง วันคล้ายวันสวรรคต
13 ตุลาคม
คุณ จัสติน เบทแมน (Mr. Justin Bateman) ศิลปิน Land Art ชาว
อังกฤษ ทีโ่ ด่งดังจากการเรียงหินและก้อนกรวดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
Land Art ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยผลงานล่าสุดของคุณจัสติน ที่
จ.เชียงใหม่ ก็คอื พระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีเ่ ราได้เห็น
อยู่นี้ โดยเขาเก็บรวบรวมก้อนหินและกรวดจากที่ต่างๆ ของประเทศไทย
ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะให้หนิ ทุกก้อนทีน่ ำ� มาใช้นนั้ มีประวัตศิ าสตร์ของไทยอยู่
ในนั้นด้วย โดยเฉพาะหินสีทองจากแม่น�้ำโขง ซึ่งสีทองนั้นตั้งใจสื่อถึงการ
แสดงความเคารพและเทิดพระเกียรติ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่ประชาชน
ชาวไทยรักเคารพและเทิดทูนอย่างถึงทีส่ ดุ ซึง่ ตัวเขาเองทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ
ก็มคี วามรูส้ กึ ไม่ตา่ งกัน และยังบอกกับคนทีไ่ ด้เห็นผลงานของเขาอีกด้วยว่า 
ผลงานชิ้นนี้ เป็นหนึ่งในผลงานที่ตัวเขาเองภาคภูมิใจที่สุด โดยใช้เวลาท�ำ
4 สัปดาห์เต็ม  ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางดึกทุกวัน ไม่มีหยุด
ขอพูดขอบคุณจากหัวใจคนไทย ไว้ในโอกาสนี้
ขอบคุณภาพ : จาก คุณ จัสติน เบทแมน (Mr. Justin Bateman)
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โตโยต้ากับในหลวง

ในหลวง ทรงขับรถโตโยต้า โซลูน่า เมื่อครั้งวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ำกัด เล่าว่า หลังจากมีข่าวว่าโตโยต้าจะปิดโรงงานลอยแพ
พนักงาน 5,500 คน ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพนักงานโตโยต้า 
เมื่อ 6 พ.ย. 2540 เลขานุการส่วนพระองค์ ได้โทรศัพท์ถึง คุณ
นินนาท แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชประสงค์สงั่ ซือ้
รถโตโยต้าโซลูน่า 1 คัน โดยให้พนักงานใช้มือท�ำก็ได้ ไม่ต้องใช้เครื่องจักร
ไม่ต้องรีบ พนักงานคนไทย จะได้มีงานท�ำนานๆ สร้างความปลื้มปิติยินดี
แก่พนักงานโตโยต้า เป็นอย่างมาก เมือ่ น�ำรถคันดังกล่าวไปถวาย พระองค์
ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเช็คเงินสด 600,000 บาท โดย
ทรงพระราชทานแนวพระราชด�ำริว่า ให้โตโยต้า ไปตั้งโรงสีข้าว เพื่อช่วย
เหลือชาวนา ซึ่งมีปัญหา 2 อย่าง เวลาเก็บข้าวในยุ้งฉาง มักเสียหายและ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ถูกขโมยบางส่วน เวลาสีเป็นข้าวสาร ขายไม่ได้ราคา โตโยต้ามีการบริหาร
จัดการทีด่ ี ควรตัง้ โรงสีขา้ วตัวอย่าง เมือ่ สีขา้ วได้แล้ว ขายในราคาสวัสดิการ
ให้แก่พนักงาน และขายผลพลอยได้ เช่น แกลบ ร�ำ ให้แก่เกษตรกรชุมชน
ที่เลี้ยงหมูและเป็นที่มาของ บริษัท ข้าวรัชมงคล จ�ำกัด ซึ่งสามารถหาซื้อ
ได้ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นวงจร “เศรษฐกิจพอ
เพียง” ตามแนวพระราชด�ำริ
เมื่อ 9 กันยายน 2542 โรงสีข้าวตามแนวพระราชด�ำริ ในนาม
“บริษัท ข้าวรัชมงคล จ�ำกัด” ได้เปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ เป็น
ประธานประกอบพิธี เปิดด�ำเนินการโรงสีข้าวแห่งนี้ โดยยึดตามแนวทาง
ของ “โรงสีข้าวจิตรลดา” รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงในราคา
ยุติธรรม แล้วน�ำมาสีเป็นข้าว 3 ประเภท ได้แก่ “ข้าวหอมมะลิ” “ข้าว
กล้องหอมมะลิ” และ “ข้าวขาว” เพือ่ จ�ำหน่ายในราคาทีเ่ หมาะสมโดยมิได้
มุ่งหวังการค้าเพื่อก�ำไร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ มีก�ำลังการผลิตเดือนละ 600
ตันข้าวสาร
ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่
เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสม และ
ผู้บริโภคก็ซื้อได้ในราคาที่ถูก เพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่
ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงทั้งผู้ผลิต ทั้งผู้บริโภค ก็มีความสุข” พระ
ราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…
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Golden Place
เหตุการณ์ขณะที่ในหลวง ร.9 ลองแอบปลอมเป็นพนักงาน ร้าน
โกลเด้น เพลซ และทรงประทับที่เคาน์เตอร์คิดเงิน
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการในพระองค์ เคย
เล่าให้ฟังว่า  ในราวปี พ.ศ. 2545 หน้าวังไกลกังวลมีร้านโกลเด้น เพลซ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ท่านทรงนึกสนุก อยากมาลองขายในร้านดู แต่ก็
กลัวว่าคนจะแตกตื่นไม่เป็นอันท�ำอะไร ก็เลยไปร้านตอนใกล้ปิด ดึกหน่อย
ตอนนั้น คนไม่ค่อยมีแล้ว เพราะจะปิดร้านแล้ว พระองค์ท่านก็เลย
ลองประทับที่เคาน์เตอร์คิดเงิน มีลูกค้าเข้ามาในร้าน เขาเข้ามาก็เดินดุ่มๆ
ไปเลือกของเลย ไม่ได้มองหรอกว่าใครอยูท่ แี่ คชเชียร์ ได้ของเรียบร้อยก็เดิน
มาจ่ายเงิน
พอเห็นพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับอยู่ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ตกใจ พูด
อะไรไม่ออก เพราะไม่รู้จะพูดยังไง สักพักลูกค้านั้น ก็เหมือนได้สติ เลย
ถามออกมาแบบตรงๆ ว่า "ท่านมาท�ำอะไรที่นี่ ?"
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) และได้ตรัส
ตอบไปว่า "ก็นี่ร้านเรา เรามาขายไม่ได้รึ"
ส�ำหรับร้านโกลเด้น เพลซ นั้น แต่เดิมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณ
ถนนพระราม 9 เป็นที่ดินและอาคารส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ทรงให้บริษทั เอกชนเช่าด�ำเนินธุรกิจร้าน
ค้าปลีก ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ที่นั่นเป็นร้านของพระองค์ท่าน
ต่อมา มีเสียงเข้าพระกรรณในลักษณะว่า  ร้านของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ขายของแพง ทั้งที่ร้านดังกล่าวเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินและ
อาคารไปด�ำเนินการเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ราชด�ำริว่า  โครงการในพระราชด�ำริที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมไว้มีจ�ำนวน
มาก สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย แต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
หลายชนิดยังไปไม่ถึงผู้บริโภคมากเท่าที่ควร
ดังนัน้ เมือ่ หมดสัญญาเช่า พระองค์ทา่ นจึงทรงก่อตัง้ บริษทั สุวรรณ
ชาด จ�ำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขน้ึ มา เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาช่องทางการ
ค้าปลีกที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพระราชทานนามร้าน
ว่า  "โกลเด้น เพลซ" (GOLDEN PLACE) เปิดด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นมา และเพิ่มจ�ำนวนสาขาต่างๆ ในปัจจุบันถึงมี
ถึง 10 สาขา
อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจเฟสบุ๊ค คิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

24

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

ต้อนรับน้องใหม่ 64-65

บุญสม เล้าพูนพิทยะ

วันที่ 8 กันยายน วันรู้หนังสือสากลตามที่ UNESCO ประกาศ
ไว้ แต่ 8 กันยายน 2565 ส�ำคัญส�ำหรับชมรมผู้สูงอายุยิ่งขึ้น เพราะ
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่วยั เกษียณ” ให้กบั ผูเ้ กษียณอายุ
ราชการประจ�ำปี 2564 และปี 2565 ซึ่งปีที่แล้วสถานการณ์โรคไวรัส
โควิด 19 ระบาดอย่างหนักท�ำให้ชมรมฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุม่ ได้
อย่างที่ทราบกันชมรมฯ ของเรามีสมาชิกที่เป็นกลุ่ม 608 ที่รัฐบาลและ
คุณหมอต่างจับตามองเป็นพิเศษ พวกเราจึงรักกันอย่างห่างๆ มองหากัน
อย่างห่วงๆ ปีนไี้ วรัสเจ้าปัญหาเบาบางลง พวกเราจึงได้มาพบกันท่ามกลาง
เมฆหนาตัวตัง้ เค้าถมึนอย่างไม่เกรงใจผูส้ งู อายุเลย คณะท�ำงานของชมรมฯ
กระฉับกระแฉงกันมาก ก่อนเจ็ดนาฬิกาทุกอย่างเตรียมพร้อม ฝ่าย
ลงทะเบียนพีต่ ี่ (คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ ) และคุณลัก (คุณลักขนา แซ่ล)ู้
พี่ทัศ (คุณทัศนา ทองภักดี) รอต้อนรับตรวจ ATK อย่างเข้มแข็ง รวมทั้ง
ฝ่ายจัดเลี้ยง ผศ.สุดา  ทัพสุวรรณ ผศ.ระวีวรรณ พันธ์พานิช อาจารย์
สุพีพรรณ พัฒนพานิช คุณจ�ำรูญ เลียบใย และคุณอรุณี สินสันธิเทศ
จัดเตรียมอาหารว่างตอนเช้า  และอาหารกลางวันอย่างพร้อมเพรียง ส่วน
รุ่นพี่ท่านอื่นๆ ต่างทยอยเดินทางมาสมทบเพื่อรับรอน้องใหม่
เมื่อน้องใหม่มาถึงหลังลงทะเบียนแล้วคณะกรรมการรุ่นพี่ได้ช่วยกัน
กลัดช่อดอกไม้ต้อนรับอย่างตั้งอกตั้งใจ ซึ่งช่อดอกไม้แสนสวยนี้เป็นฝีมือ
การจัดท�ำ โดย รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันอย่าง
สนุกสนานและอบอุน่ สุดๆ พร้อมมอบของทีร่ ะลึกให้กบั น้องใหม่ ของทีร่ ะลึกนี้
คือกระเป๋าผ้าฝีมอื การเพ้นท์ภาพสวยงาม สดใส น่ารักจากท่านทีป่ รึกษาฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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รศ.วิจิตร วรุฒบางกูร สวยงามน่าใช้ยิ่งนัก ภายในกระเป๋ามีขนมปังลูกเกด
จากโทราย่าแสนอร่อยก้อนใหญ่ และจดหมายข่าวของชมรมฉบับทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ฝ่ายลงทะเบียนยังได้ให้น้องใหม่ใส่ชื่อนามสกุลและเบอร์
โทรศัพท์ลงในกระดาษเล็กๆ เพื่อเก็บไว้จับฉลากไปเที่ยวกับชมรมฯ one
day trip น่าสนุกค่ะเหมือนงานปีใหม่ตอนเป็นเด็กๆ (แต่อาวุโสก็ท�ำได้นะ
คะ) หลังจากดื่มกาแฟและรับประทานอาหารว่างแซนวิช (ฝีมือผศ. เกษร
เจริญรักษ์) แล้วน้องใหม่ของเราทยอยขึน้ ไปยังห้องประชุมชัน้ 2 เมือ่ พร้อม
เพรียงกันแล้ว พิธกี รกิตติมศักดิข์ องชมรมฯ รศ.เฉลียวศรี พิบลู ชล เรียนเชิญ
ท่านที่ปรึกษาฯ รศ.สุภา ปานเจริญ อ่านกลอนต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ
ซึ่งท่านได้ประพันธ์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะดังนี้
ชมรมฯ สว มศว ขอต้อนรับ
ขอขอบคุณคนดีที่พากเพียร
ขอจงมารื่นเริงบันเทิงกิจ
กิจกรรมมีให้ท�ำนองเนื่องมา
ขอจงมีความสุขกับชมรมฯ
ให้สดชื่นระรื่นจิตทั้งใจกาย

น้อมค�ำนับรับน้องใหม่วัยเกษียณฯ
มุ่งแต่งานจนเกษียณฯ ด้วยวัยงาม
กับมวลมิตรน้อยใหญ่น่าใฝ่หา
ให้ชื่นตาสุขใจไม่เว้นวาย
ให้รื่นรมย์สมหวังดั่งใจหมาย
แล้วพบกันตามนัดหมายจากใจจริง

ประธานฯ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ กล่าวต้อนรับผูเ้ กษียณอายุราชการปี
2564 และปี 2565 และสรุปงานปี 2564 (ชมรมฯ รวบงานประชุมประจ�ำปี
ไว้กับงานนี้) ประธานฯ ได้เล่าถึงความเป็นมาของชมรมฯ การขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ของชมรมฯ โดยคณะทีป่ รึกษา และคณะกรรมการชมรมฯ ซึง่
กิจกรรมต่างๆ มากมาย ทัง้ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ทัศนศึกษา 
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นันทนาการ การประชาสัมพันธ์ โดยมีฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
อาหารและจัดเลี้ยง การเงิน ฝ่ายทะเบียนและพัสดุ และฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน จึงขอเชิญชวน
น้องใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมฯ เพือ่ มาร่วมท�ำกิจกรรมกับชมรมฯ ใน
โอกาสต่างๆ ซึง่ สมาชิกสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของชมรมฯ ได้จาก
จดหมายข่าวของชมรมฯ : http://seniorclub.swu.ac.th หรือโดยเข้ามาใน
ห้องไลน์ชมรมฯ หรือติดตามทางเฟซบุก๊ ของชมรมฯ นอกจากจะได้รบั ทราบ
กิจกรรมต่างๆ แล้วจดหมายข่าวยังมีคอลัมน์ทนี่ า่ สนใจให้ความรูท้ คี่ ดั สรรมา
อย่างดีอกี ด้วย เมือ่ มาเป็นสมาชิกของชมรมฯ แล้วจะรูส้ กึ ว่ามีเพือ่ นเพิม่ ขึน้
เพราะเรามีเพื่อนที่รออยู่ถึง 811 คน มาเป็นเพื่อนกันนะคะ เพื่อเป็นพลัง
ที่จะขับเคลื่อนชมรมฯ ให้ก้าวต่อไปในอนาคต จากนั้นเป็นการบรรยายใน
หัวข้อ “เกษียณควรรู้อะไร” โดยคุณชัยพร ถาวรรัตน์ และวิทยากรร่วม
คุณบุษกร สุวิสุทธิ์ ซึ่งในวันนี้มาให้ความรู้ว่าเมื่อเกษียณไปแล้วจะได้รับ
สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ดังนี้ เงินชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณ
อายุ จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ส�ำหรับสูตรการค�ำนวณ
เงินชดเชยคิดตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ (1) เมือ่ ปฏิบตั งิ านติดต่อกัน
ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน (2) เมือ่ ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบ
สามปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน (3) เมื่อ
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (4) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ
หกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้ได้รบั เงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อย
สี่สิบวัน (5) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้ได้รับ
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เงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน (6) เมือ่ ปฏิบตั งิ านติดต่อกัน
ครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน
ส�ำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จะ
ได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามจ�ำนวน ซึ่งประกอบด้วย เงินสะสม
เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เงินบ�ำนาญ ข้าราชการจะได้รับเงินบ�ำนาญคิดจากเงินเดือนสุดท้าย
คูณด้วยอายุราชการหารด้วย 50 ส�ำหรับข้าราชการที่เป็น กบข. ต่อเนื่อง
จะได้รับเงินบ�ำนาญ คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุ
ราชการหารด้วย 50 เมื่อเกษียณอายุราชการจะได้รับงวดแรก 200,000
บาท และส�ำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงิน กบข ประกอบด้วย
เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์
ตอบแทน
เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ จะได้รับจากการค�ำณวน 15 เท่าของเงิน
บ�ำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะได้รับ 3 งวด คือ งวดแรก
เมื่อเกษียณอายุราชการไม่เกิน 200,000 บาท งวดที่ 2 เมื่ออายุครบ
65 ปี ได้รับไม่เกิน 200,000 บาท โดยผู้ที่จะได้รับเงินงวดที่ 2 จะต้อง
ได้รบั บ�ำนาญตัง้ แต่เดือนละ 13,500 บาท ขึน้ ไป ไม่รวมเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ(สูตรคิดคือเงินบ�ำนาญ คูณ 15 ลบ เงินบ�ำเหน็จ
ด�ำรงชีพงวดที่รับไปงวดแรก) งวดที่ 3 เมื่ออายุครบ 70 ปี ได้รับไม่เกิน
100,000 บาท โดยผู้ที่จะได้รับเงินงวดที่ 3 จะต้องได้รับบ�ำนาญตั้งแต่
เดือนละ 27,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บ�ำนาญ (สูตรคิดคือเงินบ�ำนาญคูณ 15 ลบเงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพงวดที่รับ
ไปงวดแรกและงวดที่ 2)
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เงินบ�ำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบ�ำนาญเสียชีวิตจะได้รับเงินที่
คิดจากเงินบ�ำนาญ บวก เงินช่วยค่าครองชีพ คูณ 30 เท่า  ลบด้วยเงิน
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพที่รับไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับ คือ 1.บุตร รับ ไป 2 ส่วน ถ้า
มีบุตร 3 คนขึ้นไปให้บุตรได้รับ 3 ส่วน 2. สามีหรือภรรยา รับ 1 ส่วน
3. บิดามารดา  รับ 1 ส่วน 4. กรณีผู้รับบ�ำนาญไม่มีบุคคลตามข้อ1-3
ให้พิจารณาบุคคลที่ผู้รับบ�ำนาญระบุไว้ตามแบบและวิธีการที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด
ถ้าเป็นคนโสดและไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ�ำเหน็จตกทอด คุณชัยพร
ถาวรรัตน์ มีขอ้ แนะน�ำส�ำหรับข้าราชการบ�ำนาญทีต่ อ้ งการน�ำเงินในส่วนนี้
มาใช้ก่อน มีวิธีการคือขอกู้เงินโดยใช้เงินบ�ำเหน็จตกทอดมาค�้ำประกัน
โดยข้าราชการบ�ำนาญต้องติดต่อกับส่วนทรัพยากรบุคคล เพื่อยื่นเรื่องขอ
กู้เงิน จากนั้นส่วนทรัพยากรบุคคลจะส่งเรื่องไปยังงานคลัง เพื่อท�ำเรื่อง
ให้ข้าราชการบ�ำนาญผู้ประสงค์ขอกู้ท�ำเรื่องยินยอมให้หักเงินบ�ำนาญ
มหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติเงินกู้ต่อไป
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยจากเงิน
บ�ำนาญ บวกเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ (ถ้ามี) คูณ 3 ผู้ที่จะรับ
เป็นไปตามล�ำดับดังนี้ 1. บุคคลที่ผู้รับบ�ำนาญแสดงเจตนาไว้ 2. คู่สมรส
3. บุตร 4. บิดามารดา 
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ผูเ้ กษียณอายุ
ราชการควรตระเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เช่น ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ส�ำเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น ในกรณีเงินบ�ำเหน็จตกทอด
ผู้เกษียณอายุราชการควรเตรียมใบมรณบัตรของบิดามารดาของตนเองไว้
ด้วยเพือ่ ให้ทายาทไม่เกิดความยุง่ ยากเมือ่ ต้องยืน่ เรือ่ งขอรับบ�ำเหน็จตกทอด
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ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุราชการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ
ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้ที่ คุณชัยพร ถาวรรัตน์ คุณนัชชา 
กรีหิรัญ และคุณบุษกร สุวิสุทธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-3558 หรือ
02-649-5000 ต่อ 15725
เมื่อจบการบรรยายแล้ว ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ เชิญให้ ท่านที่
ปรึกษา  รศ.วิจิตร วรุตบางกูร รศ.สุภา  ปารเจริญ และท่าน อ.พัธนี
โชติกเสถียร ได้จบั ฉลากเพือ่ เลือกผูโ้ ชคดีทจี่ ะได้ไปเทีย่ วฟรีกบั ชมรมฯ จาก
น้องใหม่วัยเกษียณที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2. อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช
3. รศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง
4. ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
5. คุณวรรณี สุนละมูล
6. คุณสันติ ฤทธิ์รอด
7. อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
8. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
9. คุณอมราพร องอาจอิทธิชัย 10. คุณอริยา ข�ำสอาด
และมีส�ำรอง 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน และคุณอาริยา 
โกมารกุล ณ นคร
เมื่อชมรมฯ ก�ำนดการ one day trip ได้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังผู้
โชคดีทางโทรศัพท์และทางจดหมายข่าวชมรมฯ กิจกรรมต่อมาคือการถ่าย
ภาพร่วมกันของ “น้องใหม่วยั เกษียณ” ของปี 2564 และ 2565 จากนัน้ ลง
ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และท�ำกิจกรรมนันทนาการกันอย่าง
สนุกสนาน ทั้งรุ่นพี่และน้องใหม่ พวกเราจากลากันด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น
ก่อนที่ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก พบกันใหม่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เพื่อ
ร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวัสดีความสุขค่ะ
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รายชื่อน้องใหม่ที่มาร่วมงานปี
รศ. ดร.กัณวริช พลูปราชญ์
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
ผศ. ดร.รัตติยา จินเดหวา
อ.ศุภมาส ด่านพานิช
คุณบัญชา นิ่มประเสริฐ
คุณเสาวนีย์ จันทร์น้อย
รายชื่อน้องใหม่ที่มาร่วมงานปี
รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
รศ. ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ผศ. ดร.รุจี ศรีสมบัติ
อ. ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
คุณชุติมณฑน์ วงศ์สวัสดิ์กุล
คุณณปภา น้อยแก้ว
คุณภิตินันท์ สอนแสง
คุณรัชนี นพจิราพงษ์
คุณวสันติ ฤทธิ์รอด
คุณสุวรรณา เวิ่นทอง
คุณอริยา ข�ำสะอาด
คุณอ�ำพล ตรีนิมิต
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รศ. ดร.พรรณี หนูซื่อตรง
ผศ. ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม
อ. ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช
อ.ราศรี เวียงวีระ
คุณวันเพ็ญ สีสัน
2565
รศ. ดร.บุษบา ปันยารชุน
ผศ. ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผศ. ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์
คุณจันทร์จรัส ทองสุข
คุณธัณย์จิรา จิรโชตินิภัทธิ์
คุณประทุม สวัสดี
คุณมัณฑนา เจริญแพทย์
คุณวรรณี สุขละมูล
คุณสุรพล พุ่มพฤกษ์
คุณอมราพร องอาจอิทธิชัย
คุณอาริยา โกมารกุล ณ นคร
คุณอ�ำพัน เลี้ยงเจริญ
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