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13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อาศิรวาท

	 	 	 •	 ร�ำลึกวันเสด็จสู้ฟ้ำ		 	 ใจหำย

	 	 	 เศร้ำสุดแสนเสียดำย		 	 ร�่ำไห้

	 	 	 กี่คืนกี่วันวำย	 	 	 วำงเทวษ	เศร้ำเอย

	 	 	 ถวิลแต่ล้นเกล้ำไท้		 	 อยำกให้เพียงฝัน

	 	 	 •	 เมื่อพระเสด็จสู่ฟ้ำ	 	 วันวำน

	 	 	 ยังไม่ลืม	เล่ำขำน		 	 โศกเศร้ำ

	 	 	 ควำมทรงจ�ำอีกนำน		 	 ลืมยำก	ยิ่งเอย

	 	 	 เรำรักภักดีเจ้ำ		 	 	 ชีพนี้พลีถวำย

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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บทอาศิรวาท

วันสวรรคต ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

9  กันยายน  2565

	 	 	 •	 ควีนเอลิซำเบธเสด็จด้ำว		 แดนสวรรคต

	 	 	 ชำวโลกต่ำงโศกสันต์	 	 ร�่ำไห้

	 	 	 ควำมทรงจ�ำเฉิดฉัน	 	 ตรึงจิต		นำนเอย

	 	 	 เป็นต�ำนำนฝำกไว้		 	 ชั่วฟ้ำดินสลำย

	 	 	 •	 พระปกครองชำติได้			 งดงำม

	 	 	 เกริกเกียรติน่ำเกรงขำม		 เพริดแพร้ว

	 	 	 ไมตรีรุ่งเรืองงำม	 	 	 โลกสงบ	ได้นำ

	 	 	 เจ็ดสิบปีดุจแก้ว	 	 	 รอดพ้นผองภัย

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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10 ตุลาคม 2565

 ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

วันปวารณาออกพรรษา

	 	 	 •	 ออกพรรษำให้ข้อคิด		 เตือนใจ

	 	 	 ข้อบกพร่องแก้ไข			 	 อย่ำช้ำ

	 	 	 ดีกว่ำผิดตลอดไป		 	 ถึงดับ	วำยเอย

	 	 	 ชำวพุทธสุขทั่วหน้ำ		 	 เพรำะได้พุทธธรรม

	 	 	 •	 ออกพรรษำเป็นสุขได้		 ดั่งใจ

	 	 	 เคยผิดได้แก้ไข	 	 	 ถูกแล้ว

	 	 	 ชีวิตใหม่ปลอดภัย		 	 เป็นสุข	ได้เอย

	 	 	 อบำยมุขจะคลำดแคล้ว		 สุขได้ครองธรรม

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน	ประจ�ำปี

พทุธศักรำช	2565	ณ	วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร	ต�ำบลพระสิงห์	อ�ำเภอเมือง	

จังหวัดเชียงใหม่	วันเสำร์ที่	29	ตุลำคม	พ.ศ.	2565	ร่วมท�ำบุญได้ที่บัญชี

ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	สำขำ	มศว	ประสำนมิตร	หมำยเลข

บัญช	ี980-5-69905-6	ชือ่บัญช	ีเงินบริจำคสมทบกฐินพระรำชทำน	มศว	

กฐินพระรำชทำน	2565	ส่งส�ำเนำใบโอนเงินไปยังส่วนกำรคลัง	ส�ำนักงำน

อธิกำรบดี	ที่	QR-code	
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ข่าวชมรมฯ

 	ชมรมฯ	ขอแสดงควำมยนิดแีก่	“ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.สมปรำรถนำ	

วงศ์บุญหนัก	 สังกัดภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป	 คณะวิทยำศำสตร์”	 ใน

โอกำส	 “ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง

วัฒนธรรม	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2565	 (ประเภทบุคคล)”	 จำก

กระทรวงวัฒนธรรม	ประกำศ	ณ	วันที่	15	สิงหำคม	2565	และจะเข้ำรับ

เข็มเชิดชูเกียรติจำกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่	3	ตุลำคม	2565	

ณ	ศูนย์วัฒนธรรมฯ

ชมรมฯ	ขอแสดงควำมยินดี
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 	 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ	 ก�ำหนดกำรประชุมประจ�ำเดือน

ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565	 ณ	 ห้องประชุมสภำ 

ชัน้	3	อำคำรวิจยัและกำรศกึษำต่อเนือ่งฯ	(ห้องประชมุสภำ	1	ปิดซ่อมแซม)	

ขอเชญิชวนสมำชกิทีส่นใจเข้ำร่วมประชมุ	โปรดแจ้งชือ่ทำงไลน์ชมรมฯ	หรือ	

คุณนงลักษณ์	พจนำกรรักษ์	โทร	081489	5501

 	 ตำมที่ชมรมฯ	 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำร่วมท�ำบุญกับชมรมศิษย์

กรรมฐำนพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 สมทบ

เงินจัดพิมพ์หนังสือ	เพื่อแจกจ่ำยไปยังห้องสมุดทัณฑสถำน	และห้องสมุด

ทุกประเภท	 เรื่อง	 เชื่อกรรม	 รู้กรรม	แก้กรรม	พระธรรมกถำในสมเด็จ 

พระพุทธโฆษำจำรย์	(ป.อ.ปยตุโต)	รำคำ	เล่มละ	40	บำทนัน้ ได้มีผูร่้วม

บรจิาคพมิพ์หนงัสือ 1,375 เล่ม รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 55,000 บาท 

	 ชมรมฯ	 ขออนุโทนำสำธุในกำรท�ำบุญร่วมกันครั้งนี้	 ขอให้ท่ำนเป็น

ผู้ปรำศจำกโรคภัย	ภยันตรำยต่ำงๆ	สุขกำย	สบำยใจ	ได้เห็นด้วยตำแห่ง

ธรรม	มีจิตใจที่สงบเย็นทุกทิวำรำตรีเทอญ

 	เมื่อวันที่	8	กันยำยน	ศกนี้	ชมรมฯจัดกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	

2565	และงำนต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อำคำร

วิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่อง	 มีสมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรม	 57	 คน	 น้องใหม่

ปี	 2564	จ�ำนวน	11	คน	น้องใหม่ปี	 2565	จ�ำนวน	24	คน	ชมรมฯ 

ขอขอบคุณ	คุณบุญสม	เล้ำพูนพิทยะ	ที่เขียนเล่ำกำรจัดกิจกรรมในวันดัง

กล่ำว	หน้ำ	25	

  ก�าหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ		ดังนี้	:	

	 -	วนัที	่11	ตุลำคม	2565	ท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำท

สมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	
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เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต	ณ	ห้องจัดเลี้ยง	ชั้น	1	อำคำรวิจัยและกำร

ศกึษำต่อเนือ่งฯ	ร่วมท�ำบุญได้ทีบั่ญช	ีนำงสำวอมุำพร	นำคะวัจนะ	ธนำคำร

ไทยพำณิชย์	032-4-00924-9

	 -	วันที่	 10,15,	17	พฤศจิกำยน	2565	งำน	Rummage	Sale 

ณ	 ตลำดนัด	 มศว	 และน�ำส่ิงของเคร่ืองใช้ในสภำพดีมำมอบให้ชมรมฯ	

ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกำยน	2565	ที่ห้องชมรมฯ	ตึก	3	หรือน�ำมำในวัน

จัดกิจกรรม	และเชิญชวนมำช่วยกิจกรรมในวันดังกล่ำวค่ะ

	 -	วันที่	21	ธันวำคม	2565	งำนแสดงมุทิตำจิตแด่อำจำรย์อำวุโสที่

มีอำยุครบ	84	ปี	ในปี	2563,	2564,	2565	

 	ข้ำรำชกำรบ�ำนำญผูท้ีไ่ด้รับเงินบ�ำนำญเดอืนละ	13,500	บำท	ขึน้

ไป	(ไม่รวมเงิน	ช.ค.บ.)	เม่ืออำยคุรบ	65	ปีบริบูรณ์	และผูไ้ด้รับเงินบ�ำนำญ

เดือนละ	27,000	บำทขึ้นไป	(ไม่รวม	เงิน	ช.ค.บ.)	เมื่ออำยุครบ	70	ปีบ

ริบูรณ์	หลังจำกวันเกิดสำมำรถ	ติดต่อส่วนทรัพยำกรบุคคล	(กองกำรเจ้ำ

หน้ำที่เดิม)	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี	ตึก	9	ชั้น	3	เพื่อยื่นเรื่องขอรับ

บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ	ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่	02-260-3558	

และ	เตรียมหลักฐำนดังต่อไปนี้อย่ำงละ	2	ชุด	

	 1.	ส�ำเนำบัตรประชำชน

	 2.	ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

	 3.	ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้โอนเงินเข้ำ

 	 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจำคเงินเข้ำชมรมฯ	

ตรวจสอบรำยชื่อจำกจดหมำยข่ำวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หำกไม่

ปรำกฏรำยชื่อของผู้บริจำคภำยใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณำ	

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนำเวศร์	081-412-1310	
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และหำกท่ำนสมำชิกมีควำมประสงค์ที่จะร่วมบริจำคเงินเข้ำชมรมฯ	โปรด

แสดงควำมจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอำยุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ	ณ	โอกำสนี้

 	 ชมรมผู ้ สูงอำยุ	 มศว	 ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว 

ภาคสุชน	 ในกำรถึงแก่กรรมของ	 อ.ดารา ภาคสุชน	 ถึงแก่กรรมเมื่อ 

วันที่	17	สิงหำคม	2565	และท�ำกำรฌำปนกิจ	เรียบร้อยแล้ว	

 	 ชมรมผู ้ สูงอำยุ	 มศว	 ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว 

มุขธระโกษา	 ในกำรถึงแก่กรรมของ	 ผศ.ทวี มุขธระโกษา	 สวด 

พระอภิธรรมศพ	ระหว่ำงวนัที	่10	-12	กนัยำยน	2565	ณ	วัดบึงทองหลำง	

เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	ฌำปนกิจ	เมื่อวันที่	13	กันยำยน	2565	เวลำ	

15.00	น.

 	 ชมรมผู ้ สูงอำยุ	 มศว	 ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว 

แก้วทิพยเนตร	 ในกำรถึงแก่กรรมของ	 อ.นที (ดอนโพธิ์งาม) 

แก้วทิพยเนตร	สวดพระอภิธรรมศพ	ระหว่ำงวันที่	12	-	14	กันยำยน	

2565	ณ	วัดนอก	ต�ำบลบำงปลำสร้อย	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	

พระรำชทำนเพลิงศพ	เมื่อวันที่	15	กันยำยน	2565	เวลำ	16.00	น.	

 	 ชมรมผู ้ สูงอำยุ	 มศว	 ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว 

ปรารถนาดี	 ในกำรถึงแก่กรรมของ	 อ.ละเอียด ปรารถนาดี	 สวด 

พระอภิธรรมศพ	 ระหว่ำงวันที่	 19	 -	 21	 กันยำยน	 2565	 ณ	 วัด 

พระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร	 ฌำปนกิจ	 เมื่อวันที่	 22	 กันยำยน	 2565	

เวลำ	17.00	น.



จดหมายข่าว ปีที่ 28  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565

http://seniorclub.swu.ac.th 9

ผู้บริจาคเงิน
	 1.	คุณชุมพล		พรประภำ	 	 		 5,000	 บำท

	 2.	คุณสุประภำ		ศรีทอง			 	 		 1,000	 บำท

	 3.	รศ.	ลัดดำวัลย์		เกษมเนตร		 		 1,000	 บำท

	 4.	ผศ.	เกษร		เจริญรักษ์	 	 		 1,000	 บำท

	 5.	ผศ.	ดร.พลับพลึง		คงชนะ		 		 1,000	 บำท

	 6.	อ.	นิ่มนวล		สกุลพำนิช	 	 		 1,000	 บำท

	 7.	อ.	สุพีพรรณ		พัฒนพำณิชย์	 		 1,000	 บำท

	 8.	รศ.	ดร.	ณรงค์ศักด์ิ		เหล่ำศรีสิน	 		 1,000	 บำท

	 9.	รศ.	ดร.	สำธิต	ทิมวัฒนบรรเทิง	 		 1,000	 บำท

	 10.	อ.	พิศำล-อ.	ประสำน	สร้อยธุหร�่ำ	 2,000	 บำท

	 11.	อ.	ดร.สธญ		ภู่คง	 		 	 		 200	 บำท

	 12.	ผศ.	ดร.	วิลำสลักษณ์		ชัววัลลี	 		 1,000	 บำท

	 13.	คณะทริปสุพรรณบุรี			 	 		 542	 บำท

	 14.	ผศ.	ดร.	สุนันท์		ศลโกสุม		 		 1,000	 บำท

สมาชิกใหม่ชมรม
1.	คุณเสำวนีย์	จันทร์น้อย	 		 	 	2.	คุณอ�ำพัน	เลี้ยงเจริญ

3.	คุณวรรณี	สุขละมูล	 	 		 	 	4.	รศ.	ดร.	บุษบำ	ปันยำรชุน

5.	รศ.	ดร.	สุปรำณี	ขวัญบุญจันทร์	 					6.	ผศ.	ดร.	พิมพำ	ม่วงศิริธรรม

7.	คุณชุติมณฑน์		วงศ์สวัสดิ์กุล	 	 	8.	คุณภิตินันท์		สอนแสง

9.	รศ.	ดร.	ณรงค์ศักดิ์		เหล่ำศรีสิน	 				10.	รศ.	ดร.	พรรณี		หนูซื่อตรง

11.	คุณอมรำพร		องอำจอิทธิชัย	 	 	12.	คุณรัชนี		นพจิรำพงษ์

13.	ผศ.	ดร.	รุจี		ศรีสมบัติ	 		 	 	14.	คุณอริยำ		ข�ำสอำด

15.	ผศ.	ดร.	รัตติยำ			จินเดหวำ	 	 	16.	คุณบัญชำ		นิ่มประเสริฐ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนตุลาคม

     ให้ประสบ	 โชคชัย	 ในวันเกิด
	 	 	 	 สิ่งประเสริฐ	 ใดใด	 	 ได้สมหวัง
	 	 	 	 ปราศจาก	 โรคภัย	 มีพลัง
	 	 	 	 ทั้งมั่งคั่ง	 สุขสราญ	 เบิกบานใจ
          ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1.	อ.	สุพีพรรณ		พัฒนพำณิชย์	 	 2.	อ.	ดร.	วัลลภำ		ไทยจินดำ

3.	ผศ.	เตือนใจ		เฉลิมกิจ		 	 4.	ผศ.	กอบรัตน์		เรืองผกำ

5.	รศ.	มำลี		บำนชื่น		 	 	 6.	รศ.	ภำณี		วัฒนโอฬำร

7.	คุณมำลี		อิ่มสมบัติ		 	 	 8.	อ.	งำมจิตร		ถวัลยวิชชจิต

9.	คุณอัจฉรำ		พันธ์ศรีมังกร	 	 10.	ศ.	ศรียำ		นิยมธรรม

11.	ผศ.	ทิพำพร		เผ่ำนิ่มมงคล		 12.	ผศ.	ยุพำ		ไวรักษ์สัตว์

13.	คุณพวง		อินสุข	 	 	 	 14.	อ.	ลจิตร์		แผ้วสกุล

15.	ผศ.	ดร.	รุจี		ศรีสมบัติ	 	 16.	คุณอนันต์		ยศนำม

17.	รศ.	ประสงค์		เอมรัฐ		 	 18.	รศ.	สมจิต		สมัตถพันธุ์

19.	รศ.	วันเพ็ญ		พิศำลพงษ์	 	 20.	อ.	อรพรรณ		วีระวงศ์	พลันเท็นคำ

21.	ผศ.	วนิดำ		ตรำชู		 	 	 22.	ผศ.	จันทิมำ		พรหมโชติกุล	

23.	ผศ.	พริ้มเพรำ		ผลเจริญสุข		 24.	ผศ.	ดร.	วิลำสลักษณ์		ชัววัลลี

25.	ผศ.	สุนันท์		เสนำขันธ์	 	 26.	ผศ.	ดร.	อนันต์		พู่พิทยำสถำพร

27.	ผศ.	นลินี		โพธิทัต	 	 	 28.	รศ.	นภำพร		มัธยมำงกูร

29.	คุณนวพร		ปำนอ�ำพัน	 	 30.	ดร.	เสำวนิต		รังสิยำนนท์

31.	ผศ.	นิตยำ		วังกังวำน		 	 32.	ผศ.	ดร.	ดิลก		ดิลกำนนท์

33.	ศ.	ปำนสิริ		พันธุ์สุวรรณ	 	 34.	ผศ.	จิรำภรณ์		บุญส่ง

35.	รศ.	ดร.	ชำตรี		เมืองนำโพธิ์		 36.	อ.	จิรฐำ		ชิตประสงค์
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37.	คุณกฤษณำ		สังคริโมกข์	 	 38.	ผศ.	อำภรณ์		จ�ำปำทอง

39.	รศ.	โช		สำลีฉัน	 	 	 	 40.	คุณสำรินำ		ทองแสง	

41.	รศ.	ศิริวรรณ		เสรีรัตน์	 	 42.	รศ.	ดร.	สุนิตดำ		เทศนิยม

43.	คุณเกศณี		ชยำวิวัฒนำวงศ์	 	 44.	อ.	วรนำฎ		จิ๋วสวัสดิ์

45.	ผศ.	ทัศนียำ		สุปรีชำกร	 	 46.	ผศ.	ดร.	สุนันท์		ศลโกสุม

47.	ผศ.	ทศวร		มณีศรีข�ำ		 	 48.	อ.	ดร.	มนัส		บุญประกอบ

49.	รศ.	ดร.	พิสมัย		จำรุจิตติพันธ์	 50.	อ.	ฉวีวรรณ		กองชุ่ม

51.	คุณอังคณำ		โกสีย์สวัสดิ์	 	 52.	คุณพัชรินทร์		เต็กอ�ำนวย

53.	คุณอำรมณ์		สิทธิสำร		 	 54.	รศ.	จิตรพี		ชวำลำวัณย์	

55.	คุณธวัลวรัตน์		เกษะประดิษฐ์	 56.	อ.	อุบลรัตน์		ศิลำพงษ์

57.	คุณชุมพล		พรประภำ	 	 58.	คุณสมศรี		จุณณวัตต์

59.	คุณส�ำรำญ		สวัสดี	 	 	 60.	คุณจงกล		พุกพูน

61.	ผศ.	ทัศนียำ	วังสะจันทำนนท์	 62.	ผศ.	ดร.	พิมพำ		ม่วงศิริธรรม

63.	คุณชุติมณฑน์		วงศ์สวัสดิ์กุล	 64.	คุณอ�ำพัน		เลี้ยงเจริญ

65	คุณอนงค์ศิริ		ไชยกุล

หมำยเหตุ	:	สมำชิกที่มีเครื่องหมำย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอำวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ำกัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมำชิกควรมำในวันที่อำยุครบหรือช้ำไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�ำตัวประชำชน	และทะเบียนบ้ำน

 บ�าเหน็จด�ารงชีพ
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วาทะธรรม : 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

	 มีเรื่องเล่ำว่ำ	 ณ	 แดนหิมวันต์ประเทศ	 มีเทือกเขำชื่อว่ำ	 สำตำคิรี	

เป็นที่ร่มรื่น	 รมณียสถำน	 เป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นภุมเทพยดำ	 อันมี

นำมตำมที่อยู่ว่ำ	สำตำคิรียักษ์	มีหน้ำที่เฝ้ำทำงเข้ำหิมวันต์	ทำงทิศเหนือ	

เป็นบริวำรของท้ำวเวสสุวัณ	 สำตำคิรียักษ์ได้มีโอกำสสดับ	 พระสัทธรรม

จำกพระบรมศำสดำ	จนมีจติเล่ือมใสศรัทธำ	เปล่งค�ำยกย่องบูชำด้วยค�ำว่ำ

	 “นะโม”	 หมำยถึง	 พระผู้มีพระภำค	 ทรงเป็นใหญ่กว่ำ	 มนุษย์	

เทพยดำ	พรำหมณ์	มำร	ยักษ์	และสัตว์ทั้งปวง

	 กล่ำวฝ่ำยอสุรินทรำหู	 เม่ือได้สดับพระเกียรติศัพท์	 ของพระบรม

ศำสดำ	ก็มีจิตปรำรถนำ	ที่จะได้ฟังธรรมของพระบรมศำสดำบ้ำง	แต่ด้วย

กำยของตนใหญ่โตเท่ำกับโลก	จึงคิดดูแคลน	พระบรมศำสดำ	ว่ำ	มีพระ

วรกำยเล็กดังมด	จึงอดใจรั้งรออยู่	พอนำนวันเข้ำ	พระเกียรติคุณของพระ

ผู้มีพระภำคเจ้ำ	 ก็ยิ่งขจรขจำยไปทั้งสำมโลก	 จนท�ำให้อสุรินทรำหูอดรน

ทนอยู่มิได้	จึงเหำะมำในอำกำศ	ตั้งใจว่ำจะร่ำยเวทย่อกำย	เพื่อเข้ำไปเฝ้ำ

พระผู้มีพระภำคเจ้ำ	ขอฟังธรรม	แต่พอมำถึงที่ประทับ	อสุรินทรำหู	กลับ

ต้องแหงนหน้ำคอตั้งบ่ำ	เพื่อจะได้ทัศนำพระพักตร์พระบรมศำสดำ

	 พระผูมี้พระภำคจึงทรงแสดงพระสัทธรรม	ช�ำระจิตอนัหยำบกระด้ำง	

ของอสุรินทรำหู	 ให้มีควำมเลื่อมใสศรัทธำ	แสดงตนเป็นอุบำสกผู้ถือพระ

รัตนตรัยตลอดชีวิต	แล้วกล่ำวสรรเสริญพระบรมศำสดำว่ำ

	 “ตัสสะ”	แปลว่ำ	ขอบูชำ	ขอนอบน้อม	ขอนมัสกำร

	 เม่ือคร้ังทีท้่ำวจำตมุหำรำช	ทัง้	4	ผูด้แูลปกครองสวรรค์ชัน้แรก	มีชือ่

เรียกว่ำ	ชั้น	กำมำวจร	มีหน้ำที่ปกครองดูแลประตูสวรรค์ทั้ง	4	ทิศ	พร้อม
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บริวำร	ได้พำกันเข้ำมำเฝ้ำพระบรมศำสดำ	แล้วทูลถำมปัญหำ	พระบรม

ศำสดำ	 ทรงแสดงธรรมตอบปัญหำ	 แก่มหำรำชทั้งสี่พร้อมบริวำร	 จนยัง

ให้เกิดธรรมจักษุแก่มหำรำชทั้งสี่	และบริวำร	ท่ำนทั้ง	4	นั้น	จึงเปล่งค�ำ

บูชำสำธุขึ้นว่ำ	“ภะคะวะโต”	แปลว่ำ	พระผู้มีพระภำค	ทรงเป็นผู้จ�ำแนก

ธรรมอันยิ่ง	อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ

	 อะระหะโต	เป็นค�ำกล่ำวสรรเสริญ	ของท้ำวสักกะเทวรำช	เจ้ำสวรรค์

ทั้ง	6	ชั้น	ท่ำนสถิตอยู่	ณ	สวรรค์ชั้นดำวดึงส์	ท้ำวสักกะเทวรำช	ได้ทูล

ถำมปัญหำ	แด่พระผู้มีพระภำค	พระพุทธองค์ทรงตรัสปริยำยธรรม	และ	

ทรงตอบปัญหำ	จนท�ำให้ท้ำวสักกะเทวรำช	ได้ดวงตำเหน็ธรรม	บรรลุเป็น

พระโสดำปัตติผล	จึงเปล่งอุทำนค�ำบูชำขึ้นว่ำ

	 “อะระหะโต”	แปลเป็นใจควำมว่ำ	อรหนัต์	เป็นผูไ้กลจำกกเิลส	ไกล

จำกเครื่องข้องทั้งปวง

	 “สัมมำสัมพุทธัสสะ”	 เป็นค�ำกล่ำวยกย่องสรรเสริญ	 ของท้ำว

มหำพรหม	หลังจำกได้ฟังธรรม	จนบังเกิดธรรมจักษุ	จึงเปล่งค�ำสำธุกำร	

“สัมมำสัมพุทธัสสะ"	หมำยถึง	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบำน	ด้วยพระองค์เอง	ทรง

รู้ดี	รู้จริง	รู้ยิ่ง	กว่ำผู้รู้อื่นใด

	 รวมเป็นบทเดยีวว่ำ	"นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา

สัมพุทธัสสะ"	แปลโดยรวมว่ำ	ขอนอบน้อมแด่	พระผู้มีพระภำค	อรหัน

ตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	พระองค์	นั้นเอง
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บอกเล่าเก้าสิบ : ราชาอาหารจีน

	 6	รำชำอำหำรจีน

 ล�าดับที่ 1 เก๋ากี้ 

	 เก๋ำกี้เป็นอำหำรที่กินเเล้วไม่ท�ำให้อ้วนเเละคุณประโยชน์มำยมำก	

โดยได้กำรยอมรับจำกอำรยประเทศทีช่ือ่สุดชคิว่ำ	"โกจเิบอร์ร่ี"	กำรกนิเก๋ำกี้

หนึ่งเม็ดเท่ำกับคุณเติมคำร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมัน	ใยอำหำร	เเคลเซียม 

โพเเทสเซียม	ธำตุเหล็ก	สังกะสี	 ซีลีเนียม	 วิตำมินบี	 2	 เเละกรดไขมัน 

โอเมก้ำ	 3	 ให้ร่ำงกำยได้ในครั้งเดียว	 ช่วยให้สมองเเจ่มใส	 บ�ำรุงสำยตำ	

ลดโคเลสเตอรอล	เเถมยงัขับไล่อนมูุลอสิระทีเ่ตรียมมำก่อมะเร็งในร่ำงกำย

ของเรำอีกด้วย

 ล�าดับที่ 2 เฉาก๊วย 

	 คนไทยเรำมักมองข้ำมควำมดีของเฉำก๊วย	ทั้งๆ	ที่ควำมจริงเฉำก๊วย	

มีสรรพคุณเป็นยำ	ช่วยคลำยร้อน	ลดไข้	เเก้ปวดท้อง	คลื่นไส้	อำหำรไม่

ย่อย	เเละถ้ำกินเเบบไม่ใส่น�้ำตำล	มันก็จะเป็นยำป้องกันโรคเบำหวำนกับ

โรคหัวใจได้อีกด้วย

 ล�าดับที่ 3 เห็ดหอม

	 เชือ่ว่ำคนไทยหลำยคน	คงไม่ค่อยชอบกนิเหด็หอมซักเท่ำไหร่	เพรำะ

กลิ่นมันออกอับๆ	ฉุนๆ	เลยพลำดของดีที่คนจีนถือว่ำ	เป็นยำอำยุวัฒนะไป

เลย	สำรอำหำรในเห็ดหอม	ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	ให้ลุกขึ้นมำต่อสู้

กับโรคภัยไข้เจ็บ	อุดมไปด้วยธำตุเหล็ก	วิตำมินซี	โปรตีน	เเละใยอำหำร	

ลดโคเลสเตอรอล	ป้องกันโรคหัวใจ	เเละโรคหลอดเลือดอุดตันได้ด้วย
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 ล�าดับที่ 4 เกาลัดจีน 

	 เกำลัดจีน	เป็นถั่วชนิดเดียวที่พกวิตำมินซี	มำสูงเทียบเท่ำกับเเหล่ง

วิตำมินซีอย่ำงมะนำวเลย	เเถมยงัมีกรดโฟลิก	วิตำมินซี	เเละ	คำร์โบไฮเดรต

เชิงซ้อนคล้ำยๆ	กับข้ำวกล้อง	จะท�ำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ำ	ต่อต้ำน

อนุมูลอิสระ	เเก้ปัญหำท้องผูก	ป้องกันไข้หวัด	เเละผิวสวย	ไม่มีจุดด่ำงด�ำ

มำกวนใจด้วย

 ล�าดับที่ 5 เก๊กฮวย

	 ที่ไทยก็มีอยู่มำหลำยร้อยปีเเล้ว	เเต่มักจะมองข้ำม	คุณประโยคของ

น�้ำเก๊กฮวยที่อุดมไปด้วย	วิตำมินบี	1	กรดอะมิโน	ฟลำวำนอยด์	ช่วยลด

ควำมดนัโลหติสูง	ลดโคเลสเตอรอล	เเก้ไข้	บรรเทำอำกำรเจบ็หน้ำอก	เเละ

ที่ส�ำคัญคือ	ช่วยปกป้องระบบประสำทจำกควำมเเก่ชรำ	กินบ่อยๆ	ควำม

จ�ำจะดี

 ล�าดับที่ 6 เเปะก๊วย 

	 ในเม็ดเเปะก๊วย	อดุมไปด้วยสำรต้ำนอนมูุลอสิระชือ่	ไฟโตคเอสโตรเจน 

ที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน	 โรคนอนไม่หลับ	 อัลไซเมอร์	 เเละโรคที ่

เกียวกับระบบไหลเวียนโลหิตอีกด้วย
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หอมกลิ่นกตัญญู

	 "หอมกลิ่นกตัญญู"	อีกหนึ่งเรื่องรำวของในหลวง	ร.9	ที่คนไทยอำจ

ไม่รู้	สำเหตุที่	"สมเด็จย่ำฯ"หอมแก้มในหลวงทุกครั้งที่เจอพระองค์ฯ

	 หลังงำนพระบรมศพสมเด็จย่ำฯ	 เสร็จส้ินลงแล้ว	 รำชเลขำฯ	 ของ 

สมเด็จย่ำฯ	มำแถลงในที่ประชุมต่อหน้ำสื่อมวลชนว่ำ

	 ก่อนสมเด็จย่ำฯ	 จะสิ้นพระชนม์ปีเศษ	 ตอนนั้นอำยุ	 93	 ในหลวง

เสด็จจำกวังสวนจิตรลดำ	ไปวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน

	 ไปท�ำไม?	 ไปกินข้ำวกับแม่	 ไปคุยกับแม่	 ไปท�ำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ	

ในหลวงของเรำเสด็จไปกินข้ำวมื้อเย็นกับแม่	สัปดำห์ละกี่วัน...ทรำบไหม?	

5	วัน	มีใครบ้ำง?	ที่อยู่คนละบ้ำนกับแม่	แล้วไปกินข้ำวกับแม่สัปดำห์ละ	

5	วันหำยำก...

	 ในหลวง	มีโครงกำรเป็นร้อยเป็นพนัโครงกำร	มีเวลำไปกนิข้ำวกบัแม่

สัปดำห์ละ	5	วัน

	 พวกเรำข้ำรำชกำร	ซี	7	ซี	8	ซี	9	ร้อยเอก	พลตรี	อธิบดี	ปลัด

กระทรวง	ไม่เคยไปกินข้ำวกับแม่	บอกว่ำงำนยุ่ง	...แม่บอกว่ำให้พำไปกิน

ข้ำวหน่อย.	บอกว่ำไม่มีเวลำ	จะไปตีกอล์ฟ

	 ทกุคร้ังทีใ่นหลวงไปหำสมเดจ็ย่ำฯ	ในหลวงต้องเข้ำไปกรำบทีตั่กแล้ว

สมเดจ็ย่ำฯ	กจ็ะดงึตัวในหลวงเข้ำมำกอด	กอดเสร็จกห็อมแก้ม	ตอนสมเดจ็

ย่ำฯ	หอมแก้มในหลวง	เรำคิดว่ำแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่ำไร	เพรำะไม่

ได้ใส่น�้ำหอม	แต่ท�ำไมสมเด็จย่ำฯ	หอมแล้วชื่นใจ	เพรำะท่ำนได้กลิ่นหอม

จำกหัวใจในหลวง	หอมกลิ่นกตัญญู

	 ไม่นกึเลยว่ำ	ลูกคนนีจ้ะกตัญญูขนำดนี	้จะรักแม่มำกขนำดนี	้ตัวแม่เอง

คอืสมเดจ็ย่ำฯ	ไม่ได้เป็นเชือ้พระวงศ์	เป็นคนธรรมดำสำมัญชน	เป็นเดก็หญิง 
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สังวำลย์	 เกิดหลังวัดอนงค์เหมือนเด็กหญิงทั่วไป	 เหมือนพวกเรำทุกคน 

ในที่นี้	 ในหลวงน่ะ...เกิดมำเป็นพระองค์เจ้ำ	 เป็นลูกเจ้ำฟ้ำ	 ปัจจุบันเป็น

กษัตริย์เป็นพระเจ้ำแผ่นดินอยู่เหนือหัว	แต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้ำแผ่นดิน	

ก้มลงกรำบคนธรรมดำ...ท่ีเป็นแม่	หวัใจลูกทีเ่คำรพแม่	กตัญญูกบัแม่อย่ำงนี้ 

หำไม่ได้อีกแล้ว

	 คนบำงคน	พอเป็นใหญ่เป็นโต	ไม่กล้ำไหว้แม่	เพรำะแม่มำจำกเบ้ืองต�ำ่ 

เป็นชำวนำ	 เป็นลูกจ้ำง	 ไม่เคำรพแม่	 ดูถูกแม่	 แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้ 

เหนือหัว	"นี่แหละครับควำมหอม"

	 นี่คือ	เหตุที่สมเด็จย่ำฯ	หอมแก้มในหลวงทุกครั้ง	ท่ำนหอมควำมดี	

หอมคุณธรรม	หอมควำมกตัญญูของในหลวง	หอมแก้มเสร็จแล้วกร่็วมโต๊ะ

เสวย

	 มีอยู่เร่ืองหนึ่งที่จ�ำได้แม่น	 สมเด็จย่ำฯ	 เล่ำว่ำ	 ตอนเรียนหนังสือ 

ที่สวิส	ในหลวงยังเล็กอยู่	เข้ำมำบอกว่ำ	อยำกได้รถจักรยำน	เพื่อนๆ	เขำ

มีจักรยำนกัน	แม่บอกว่ำ	ลูกอยำกได้จักรยำน	สมเด็จย่ำฯ	บอกว่ำ	ลูกก็

เก็บสตำงค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิ	 เก็บมำหยอดกระปุกวันละเหรียญ	

สองเหรียญ	พอได้มำกพอ	ก็เอำไปซื้อจักรยำน

	 พอถงึวนัปีใหม่	สมเดจ็ย่ำกบ็อกว่ำ	"ปีใหม่แล้ว	เรำไปซ้ือจกัรยำนกนั 

เอำกระปุก...ดซิูว่ำมีเงินเท่ำไร?"	เสร็จแล้วสมเดจ็ย่ำกแ็ถมให้	ส่วนทีแ่ถมนะ	

มำกกว่ำเงินทีมี่ในกระปุกอกี	มีเมตตำให้เงินลูก	ให้ไม่ได้ให้เปล่ำ	สอนลูกด้วย 

สอนให้ประหยดั	สอนว่ำอยำกได้อะไร	ต้องเร่ิมจำกตัวเรำ	ค�ำสอนนัน้ติดตัว

ในหลวงมำจนทุกวันนี้	 เขำบอกว่ำในสวนจิตรฯ	 เนี่ย...คนที่ประหยัดที่สุด

คือในหลวง	ร.9
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	 ครำวหนึง่ในหลวงป่วย	สมเดจ็ย่ำฯ	กป่็วย	ไปอยู	่รพ.	ศริิรำช	ด้วยกนั 

แต่อยู่คนละมุมตึก

	 ตอนเช้ำในหลวงเปิดประตู	 แอ๊ด...ออกมำ	 พยำบำลก�ำลังเข็นรถ 

สมเดจ็ย่ำออกมำรับลมผ่ำนหน้ำห้องพอด	ีในหลวงพอเหน็แม่	รีบออกจำกห้อง 

มำแย่งพยำบำลเข็นรถ	 มหำดเล็กกรำบทูลว่ำ	 ไม่เป็นไร	 ไม่ต้องเข็น 

มีพยำบำลเข็นให้อยูแ่ล้ว	ในหลวงมีรับส่ังว่ำ	แม่ของเรำ	ท�ำไมต้องให้คนอืน่ 

เข็น	เรำเข็นเองได้

	 นีข่นำดเป็นพระเจ้ำแผ่นดนิ	เป็นกษตัริย์	ยงัมำเดนิเขน็รถให้แม่	ยงัมำ

ป้อนข้ำว	ป้อนน�้ำให้แม่	ป้อนยำให้แม่	ให้ควำมอบอุ่นแก่แม่	เลี้ยงหัวใจแม ่

	 ในหลวงเฝ้ำสมเด็จย่ำฯ	อยู่จนถึงตี	4	ตี	5	เฝ้ำแม่อยู่ทั้งคืน	จับมือ

แม่	กอดแม่	ปรนนิบัติแม่	จนกระทั่งแม่หลับ	จึงเสด็จกลับ

	 พอไปถึงวัง	เขำโทรศัพท์มำแจ้งว่ำสมเด็จย่ำฯ	สิ้นพระชนม์

	 ในหลวงรีบเสด็จกลับไป	รพ.	ศิริรำช	เห็นสมเด็จย่ำฯ	นอนหลับตำ

อยู่บนเตียง	 ในหลวงตรงเข้ำไปคุกเข่ำ	 กรำบลงที่หน้ำอกแม่	 พระพักตร์

ในหลวงตรงกับหัวใจแม่	"ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ำย"

	 ซบหน้ำนิ่งอยู่นำน	 แล้วค่อยๆ	 เงยพระพักตร์ขึ้น	 น�้ำพระเนตร 

ไหลนอง

	 ต่อไปนี้....จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว	 เอำมือกุมมือแม่ไว้	 มือนิ่มๆ	 ที่

ไกวเปลนี้แหละ	ที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์	เป็นที่รักของคนทั้งบ้ำนทั้งเมือง

	 ชีวิตลูก	แม่ปั้น	มองเห็นหวี	ปักอยู่ที่ผมแม่	 ในหลวงจับหวี	ค่อยๆ	

หวีผมให้แม่	หวี...หวี...หวี...หวี	 ให้แม่สวยที่สุด	แต่งตัวให้แม่	 ให้แม่สวย

ทีสุ่ด	ในวันสุดท้ำยของแม่...	เป็นภำพทีป่ระทบัใจเรำทีสุ่ด...เป็นสุดยอดของ

ลูกกตัญญู...หำที่เปรียบไม่ได้อีกแล้ว
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	 อ่ำนแล้วสะท้อนให้เหน็เลยว่ำ	เรำอย่ำลืมพ่อ	แม่ของเรำ	ควรให้เวลำ

กับท่ำนบ้ำง	 ถึงแม้ว่ำ	 ในหลวงจะมีโครงกำรมำกมำย	 แต่ท่ำนไม่เคยลืม 

สมเด็จย่ำฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก:

ทีนิวส์
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จากก้อนหินก้อนเล็กๆ

	 จำกหินก้อนเล็กๆ	 น�ำมำเรียงทีละก้อน	 ให้กลำยมำเป็น	 พระบรม

สำทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกำลท่ี	 9	 เพื่อระลึกถึง	 วันคล้ำยวันสวรรคต	

13	ตุลำคม	

	 คณุ	จสัติน	เบทแมน	(Mr.	Justin	Bateman)	ศลิปิน	Land	Art	ชำว

องักฤษ	ทีโ่ด่งดงัจำกกำรเรียงหนิและก้อนกรวดสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนศลิปะ	

Land	Art	ตำมสถำนที่ต่ำงๆ	ทั่วโลก	โดยผลงำนล่ำสุดของคุณจัสติน	ที่	

จ.เชยีงใหม่	กคื็อ	พระบรมสำทสิลักษณ์ของในหลวงรัชกำลที	่9	ทีเ่รำได้เหน็

อยู่นี้	 โดยเขำเก็บรวบรวมก้อนหินและกรวดจำกที่ต่ำงๆ	 ของประเทศไทย	

ด้วยควำมต้ังใจทีจ่ะให้หนิทกุก้อนทีน่�ำมำใช้นัน้มีประวัตศิำสตร์ของไทยอยู่

ในนั้นด้วย	โดยเฉพำะหินสีทองจำกแม่น�้ำโขง	ซึ่งสีทองนั้นตั้งใจสื่อถึงกำร

แสดงควำมเคำรพและเทิดพระเกียรติ	“ในหลวงรัชกำลที่	9”	ที่ประชำชน

ชำวไทยรักเคำรพและเทดิทนูอย่ำงถงึทีสุ่ด	ซ่ึงตวัเขำเองทีเ่ป็นชำวต่ำงชำติ

กมี็ควำมรู้สึกไม่ต่ำงกนั	และยงับอกกบัคนทีไ่ด้เหน็ผลงำนของเขำอกีด้วยว่ำ	

ผลงำนชิ้นนี้	เป็นหนึ่งในผลงำนที่ตัวเขำเองภำคภูมิใจที่สุด	โดยใช้เวลำท�ำ	

4	สัปดำห์เต็ม		ตั้งแต่เช้ำจนถึงกลำงดึกทุกวัน	ไม่มีหยุด	

	 ขอพูดขอบคุณจำกหัวใจคนไทย	ไว้ในโอกำสนี้

ขอบคุณภาพ : จาก คุณ จัสติน เบทแมน (Mr. Justin Bateman)
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โตโยต้ากับในหลวง

	 ในหลวง	ทรงขับรถโตโยต้ำ	โซลูน่ำ	เมื่อครั้งวิกฤติเศรษฐกิจปี	2540	

คณุนนินำท	ไชยธรีภิญโญ	รองประธำนกรรมกำร	บริษทั	โตโยต้ำ	มอเตอร์	

ประเทศไทย	จ�ำกัด	เล่ำว่ำ	หลังจำกมีข่ำวว่ำโตโยต้ำจะปิดโรงงำนลอยแพ	

พนักงำน	5,500	คน	ได้มีเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด	ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ที่ทรงห่วงใยพนักงำนโตโยต้ำ	

	 เมื่อ	 6	 พ.ย.	 2540	 เลขำนุกำรส่วนพระองค์	 ได้โทรศัพท์ถึง	 คุณ

นนินำท	แจ้งว่ำ	พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ทรงมีพระรำชประสงค์ส่ังซ้ือ	

รถโตโยต้ำโซลูน่ำ	1	คัน	โดยให้พนักงำนใช้มือท�ำก็ได้	ไม่ต้องใช้เครื่องจักร	

ไม่ต้องรีบ	พนักงำนคนไทย	จะได้มีงำนท�ำนำนๆ	สร้ำงควำมปลื้มปิติยินดี

แก่พนกังำนโตโยต้ำ	เป็นอย่ำงมำก	เม่ือน�ำรถคนัดงักล่ำวไปถวำย	พระองค์

ทรงพระรำชทำนทรัพย์ส่วนพระองค์	เป็นเช็คเงินสด	600,000	บำท	โดย

ทรงพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริว่ำ	ให้โตโยต้ำ	ไปตั้งโรงสีข้ำว	เพื่อช่วย

เหลือชำวนำ	ซึ่งมีปัญหำ	2	อย่ำง	เวลำเก็บข้ำวในยุ้งฉำง	มักเสียหำยและ
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ถูกขโมยบำงส่วน	เวลำสีเป็นข้ำวสำร	ขำยไม่ได้รำคำ	โตโยต้ำมีกำรบริหำร

จดักำรทีด่	ีควรต้ังโรงสีข้ำวตัวอย่ำง	เม่ือสีข้ำวได้แล้ว	ขำยในรำคำสวัสดกิำร	

ให้แก่พนักงำน	และขำยผลพลอยได้	เช่น	แกลบ	ร�ำ	ให้แก่เกษตรกรชุมชน	

ที่เลี้ยงหมูและเป็นที่มำของ	บริษัท	ข้ำวรัชมงคล	จ�ำกัด	ซึ่งสำมำรถหำซื้อ

ได้ที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยโตโยต้ำทั่วประเทศ	นับได้ว่ำเป็นวงจร	“เศรษฐกิจพอ

เพียง”	ตำมแนวพระรำชด�ำริ	

	 เม่ือ	 9	 กันยำยน	 2542	 โรงสีข้ำวตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ในนำม	

“บริษัท	 ข้ำวรัชมงคล	 จ�ำกัด”	 ได้เปิดด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำร	 โดย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณ	 โปรดเกล้ำฯ	

ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	 เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์	 เป็น

ประธำนประกอบพิธี	เปิดด�ำเนินกำรโรงสีข้ำวแห่งนี้	โดยยึดตำมแนวทำง

ของ	“โรงสีข้ำวจิตรลดำ”	รับซื้อข้ำวเปลือกจำกเกษตรกรโดยตรงในรำคำ

ยุติธรรม	แล้วน�ำมำสีเป็นข้ำว	3	ประเภท	ได้แก่	“ข้ำวหอมมะลิ”	“ข้ำว

กล้องหอมมะลิ”	และ	“ข้ำวขำว”	เพือ่จ�ำหน่ำยในรำคำทีเ่หมำะสมโดยมิได้

มุ่งหวังกำรค้ำเพื่อก�ำไร	ตั้งอยู่บนพื้นที่	5	ไร่	มีก�ำลังกำรผลิตเดือนละ	600	

ตันข้ำวสำร	

	 ข้ำวที่โรงสีนี้	 เป็นข้ำวที่ไปซ้ือจำกเกษตรกรโดยตรง	 โดยให้รำคำที่

เหมำะสม	เกษตรกรก็มีควำมสุข	เพรำะขำยข้ำวในรำคำที่เหมำะสม	และ

ผู้บริโภคก็ซ้ือได้ในรำคำที่ถูก	 เพรำะว่ำไม่ต้องมีกำรขนส่งมำกเกินไป	 ไม่

ต้องมีคนกลำงมำกเกินไป	ตกลงทั้งผู้ผลิต	ทั้งผู้บริโภค	ก็มีควำมสุข”	พระ

รำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

	 น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้…
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Golden Place

	 เหตุกำรณ์ขณะที่ในหลวง	 ร.9	 ลองแอบปลอมเป็นพนักงำน	 ร้ำน

โกลเด้น	เพลซ	และทรงประทับที่เคำน์เตอร์คิดเงิน

	 ท่ำนผู้หญิงบุตรี	 วีระไวทยะ	 รองรำชเลขำธิกำรในพระองค์	 เคย

เล่ำให้ฟังว่ำ	ในรำวปี	พ.ศ.	2545	หน้ำวังไกลกังวลมีร้ำนโกลเด้น	เพลซ	

พระเจ้ำอยูห่วัรัชกำลที	่9	ท่ำนทรงนกึสนกุ	อยำกมำลองขำยในร้ำนด	ูแต่ก็

กลัวว่ำคนจะแตกตื่นไม่เป็นอันท�ำอะไร	ก็เลยไปร้ำนตอนใกล้ปิด	ดึกหน่อย

	 ตอนนั้น	คนไม่ค่อยมีแล้ว	เพรำะจะปิดร้ำนแล้ว	พระองค์ท่ำนก็เลย

ลองประทับที่เคำน์เตอร์คิดเงิน	มีลูกค้ำเข้ำมำในร้ำน	เขำเข้ำมำก็เดินดุ่มๆ	

ไปเลือกของเลย	ไม่ได้มองหรอกว่ำใครอยูท่ีแ่คชเชยีร์	ได้ของเรียบร้อยกเ็ดนิ

มำจ่ำยเงิน

	 พอเห็นพระเจ้ำอยู่หัวฯ	ประทับอยู่ที่เคำน์เตอร์แคชเชียร์ก็ตกใจ	พูด

อะไรไม่ออก	 เพรำะไม่รู้จะพูดยังไง	สักพักลูกค้ำนั้น	ก็เหมือนได้สติ	 เลย

ถำมออกมำแบบตรงๆ	ว่ำ	"ท่ำนมำท�ำอะไรที่นี่	?"

	 พระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	ทรงแย้มพระสรวล	 (ยิ้ม)	 และได้ตรัส

ตอบไปว่ำ	"ก็นี่ร้ำนเรำ	เรำมำขำยไม่ได้รึ"

	 ส�ำหรับร้ำนโกลเด้น	 เพลซ	 นั้น	 แต่เดิมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณ

ถนนพระรำม	 9	 เป็นที่ดินและอำคำรส่วนพระองค์ในพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช	ซ่ึงทรงให้บริษทัเอกชนเช่ำด�ำเนนิธรุกจิร้ำน

ค้ำปลีก	ท�ำให้ประชำชนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำ	ที่นั่นเป็นร้ำนของพระองค์ท่ำน

	 ต่อมำ	มีเสียงเข้ำพระกรรณในลักษณะว่ำ	ร้ำนของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ	 ขำยของแพง	 ทั้งท่ีร้ำนดังกล่ำวเป็นเพียงผู้เช่ำที่ดินและ

อำคำรไปด�ำเนินกำรเท่ำนั้น	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	จึงทรงมีพระ
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รำชด�ำริว่ำ	 โครงกำรในพระรำชด�ำริที่พระองค์ท่ำนได้ส่งเสริมไว้มีจ�ำนวน

มำก	 สำมำรถผลิตสินค้ำได้หลำกหลำย	 แต่สินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำน

หลำยชนิดยังไปไม่ถึงผู้บริโภคมำกเท่ำที่ควร

	 ดงันัน้	เม่ือหมดสัญญำเช่ำ	พระองค์ท่ำนจึงทรงก่อต้ัง	บริษทั	สุวรรณ

ชำด	จ�ำกดั	ในพระบรมรำชปูถมัภ์ขึน้มำ	เพือ่ด�ำเนนิกำรพฒันำช่องทำงกำร

ค้ำปลีกที่เหมำะสมแก่ผู ้ผลิตและผู้บริโภค	 โดยพระรำชทำนนำมร้ำน

ว่ำ	"โกลเด้น	เพลซ"	(GOLDEN	PLACE)	เปิดด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่	1	

กุมภำพันธ์	2544	เป็นต้นมำ	และเพิ่มจ�ำนวนสำขำต่ำงๆ	ในปัจจุบันถึงมี

ถึง	10	สำขำ

อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจเฟสบุ๊ค คิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
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ต้อนรับน้องใหม่ 64-65
บุญสม เล้าพูนพิทยะ

	 วันที่	 8	 กันยำยน	 วันรู้หนังสือสำกลตำมที่	 UNESCO	 ประกำศ

ไว้	 แต่	 8	 กันยำยน	 2565	 ส�ำคัญส�ำหรับชมรมผู้สูงอำยุยิ่งข้ึน	 เพรำะ 

ชมรมฯ	ก�ำหนดจดักจิกรรม	“ต้อนรับน้องใหม่วยัเกษยีณ”	ให้กบัผูเ้กษยีณอำยุ 

รำชกำรประจ�ำปี	 2564	 และปี	 2565	 ซ่ึงปีที่แล้วสถำนกำรณ์โรคไวรัส 

โควิด	19	ระบำดอย่ำงหนกัท�ำให้ชมรมฯ	ไม่สำมำรถจดักจิกรรมรวมกลุม่ได้ 

อย่ำงท่ีทรำบกันชมรมฯ	 ของเรำมีสมำชิกที่เป็นกลุ่ม	 608	 ที่รัฐบำลและ 

คุณหมอต่ำงจับตำมองเป็นพิเศษ	พวกเรำจึงรักกันอย่ำงห่ำงๆ	มองหำกัน

อย่ำงห่วงๆ	ปีนีไ้วรัสเจ้ำปัญหำเบำบำงลง	พวกเรำจงึได้มำพบกนัท่ำมกลำง 

เมฆหนำตัวต้ังเค้ำถมึนอย่ำงไม่เกรงใจผูสู้งอำยเุลย	คณะท�ำงำนของชมรมฯ 

กระฉับกระแฉงกันมำก	 ก่อนเจ็ดนำฬิกำทุกอย่ำงเตรียมพร้อม	 ฝ่ำย 

ลงทะเบียนพีต่ี่	(คุณนงลักษณ์	พจนำกรรักษ์	)	และคณุลกั	(คุณลักขนำ	แซ่ลู)้ 

พี่ทัศ	(คุณทัศนำ	ทองภักดี)	รอต้อนรับตรวจ	ATK	อย่ำงเข้มแข็ง	รวมทั้ง 

ฝ่ำยจัดเลี้ยง	 ผศ.สุดำ	 ทัพสุวรรณ	 ผศ.ระวีวรรณ	 พันธ์พำนิช	 อำจำรย ์

สุพีพรรณ	 พัฒนพำนิช	 คุณจ�ำรูญ	 เลียบใย	 และคุณอรุณี	 สินสันธิเทศ 

จัดเตรียมอำหำรว่ำงตอนเช้ำ	และอำหำรกลำงวันอย่ำงพร้อมเพรียง	ส่วน

รุ่นพี่ท่ำนอื่นๆ	ต่ำงทยอยเดินทำงมำสมทบเพื่อรับรอน้องใหม่

	 เม่ือน้องใหม่มำถึงหลังลงทะเบียนแล้วคณะกรรมกำรรุ่นพี่ได้ช่วยกัน

กลัดช่อดอกไม้ต้อนรับอย่ำงต้ังอกต้ังใจ	 ซ่ึงช่อดอกไม้แสนสวยนี้เป็นฝีมือ 

กำรจัดท�ำ	 โดย	 รศ.สุภำพร	 สุกสีเหลือง	 จำกนั้นถ่ำยภำพร่วมกันอย่ำง

สนกุสนำนและอบอุน่สุดๆ	พร้อมมอบของทีร่ะลึกให้กบัน้องใหม่	ของทีร่ะลึกนี้ 

คอืกระเป๋ำผ้ำฝีมือกำรเพ้นท์ภำพสวยงำม	สดใส	น่ำรักจำกท่ำนทีป่รึกษำฯ	
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รศ.วิจิตร	วรุฒบำงกูร	สวยงำมน่ำใช้ยิ่งนัก	ภำยในกระเป๋ำมขีนมปังลูกเกด

จำกโทรำย่ำแสนอร่อยก้อนใหญ่	และจดหมำยข่ำวของชมรมฉบับทีผ่่ำนมำ

	 นอกจำกนี้ฝ่ำยลงทะเบียนยังได้ให้น้องใหม่ใส่ชื่อนำมสกุลและเบอร์

โทรศัพท์ลงในกระดำษเล็กๆ	 เพื่อเก็บไว้จับฉลำกไปเที่ยวกับชมรมฯ	one	

day	trip	น่ำสนุกค่ะเหมือนงำนปีใหม่ตอนเป็นเด็กๆ	(แต่อำวุโสก็ท�ำได้นะ

คะ)	หลังจำกดื่มกำแฟและรับประทำนอำหำรว่ำงแซนวิช	(ฝีมือผศ.	เกษร	

เจริญรักษ์)	แล้วน้องใหม่ของเรำทยอยข้ึนไปยงัห้องประชมุชัน้	2	เม่ือพร้อม

เพรียงกนัแล้ว	พิธกีรกติติมศกัดิข์องชมรมฯ	รศ.เฉลียวศรี	พิบูลชล	เรียนเชญิ 

ท่ำนที่ปรึกษำฯ	รศ.สุภำ	ปำนเจริญ	อ่ำนกลอนต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ

ซึ่งท่ำนได้ประพันธ์ขึ้นเพื่องำนนี้โดยเฉพำะดังนี้

	 ชมรมฯ	สว	มศว	ขอต้อนรับ	 น้อมค�ำนับรับน้องใหม่วัยเกษียณฯ

ขอขอบคุณคนดีที่พำกเพียร	 	 มุ่งแต่งำนจนเกษียณฯ	ด้วยวัยงำม

	 ขอจงมำรื่นเริงบันเทิงกิจ		 กับมวลมิตรน้อยใหญ่น่ำใฝ่หำ

กิจกรรมมีให้ท�ำนองเนื่องมำ	 	 ให้ชื่นตำสุขใจไม่เว้นวำย

	 ขอจงมีควำมสุขกับชมรมฯ	 ให้รื่นรมย์สมหวังดั่งใจหมำย

ให้สดชื่นระรื่นจิตทั้งใจกำย	 	 แล้วพบกันตำมนัดหมำยจำกใจจริง

	 ประธำนฯ	ผศ.นงนำรถ	ชยัรัตน์	กล่ำวต้อนรับผูเ้กษยีณอำยรุำชกำรปี	

2564	และปี	2565	และสรุปงำนปี	2564	(ชมรมฯ	รวบงำนประชมุประจ�ำปี 

ไว้กับงำนนี้)	ประธำนฯ	ได้เล่ำถึงควำมเป็นมำของชมรมฯ	กำรขับเคลื่อน 

ภำรกจิต่ำงๆ	ของชมรมฯ	โดยคณะทีป่รึกษำ	และคณะกรรมกำรชมรมฯ	ซ่ึง

กจิกรรมต่ำงๆ	มำกมำย	ทัง้ด้ำนวิชำกำร	ด้ำนศิลปะวฒันธรรม	ทศันศกึษำ	
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นันทนำกำร	 กำรประชำสัมพันธ์	 โดยมีฝ่ำยสนับสนุนกิจกรรมทำงด้ำน

อำหำรและจัดเลี้ยง	กำรเงิน	ฝ่ำยทะเบียนและพัสดุ	และฝ่ำยเลขำนุกำร	

คณะกรรมกำรมีกำรประชุมทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน	 จึงขอเชิญชวน

น้องใหม่เข้ำมำเป็นสมำชกิของชมรมฯ	เพ่ือมำร่วมท�ำกจิกรรมกบัชมรมฯ	ใน

โอกำสต่ำงๆ	ซ่ึงสมำชกิสำมำรถติดตำมควำมเคล่ือนไหวของชมรมฯ	ได้จำก	

จดหมำยข่ำวของชมรมฯ	:	http://seniorclub.swu.ac.th	หรือโดยเข้ำมำใน

ห้องไลน์ชมรมฯ	หรือติดตำมทำงเฟซบุ๊กของชมรมฯ	นอกจำกจะได้รับทรำบ

กจิกรรมต่ำงๆ	แล้วจดหมำยข่ำวยงัมีคอลัมน์ทีน่่ำสนใจให้ควำมรู้ทีค่ดัสรรมำ

อย่ำงดอีกีด้วย	เม่ือมำเป็นสมำชกิของชมรมฯ	แล้วจะรู้สึกว่ำมีเพือ่นเพ่ิมข้ึน	

เพรำะเรำมีเพื่อนที่รออยู่ถึง	811	คน	มำเป็นเพื่อนกันนะคะ	เพื่อเป็นพลัง

ที่จะขับเคลื่อนชมรมฯ	ให้ก้ำวต่อไปในอนำคต	จำกนั้นเป็นกำรบรรยำยใน

หัวข้อ	 “เกษียณควรรู้อะไร”	 โดยคุณชัยพร	 ถำวรรัตน์	 และวิทยำกรร่วม	

คุณบุษกร	 สุวิสุทธิ์	 ซ่ึงในวันนี้มำให้ควำมรู้ว่ำเม่ือเกษียณไปแล้วจะได้รับ

สิทธปิระโยชน์อะไรบ้ำง	ดงันี	้เงินชดเชยกรณพีนกังำนมหำวทิยำลัยเกษยีณ

อำยุ	จะได้รับเงินภำยในวันที่	30	กันยำยน	2565	ส�ำหรับสูตรกำรค�ำนวณ 

เงินชดเชยคดิตำมระยะเวลำกำรปฏิบัตงิำน	ดงันี	้(1)	เม่ือปฏิบัติงำนติดต่อกนั 

ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน	 แต่ไม่ครบหนึ่งปี	 ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำง

อัตรำสดุทำ้ยสำมสบิวนั	(2)	เมือ่ปฏิบตังิำนตดิต่อกันครบหนึ่งปี	แต่ไม่ครบ

สำมปี	 ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเก้ำสิบวัน	 (3)	 เมื่อ

ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบสำมปี	แต่ไม่ครบหกปี	ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ำกับ

ค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	(4)	เมื่อปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ

หกปี	แต่ไม่ครบสิบปี	ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ำกบัค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยสองร้อย

สี่สิบวัน	(5)	เมื่อปฏิบัติงำนติดต่อกันครบสิบปี	แต่ไม่ครบยี่สิบปี	ให้ได้รับ 
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เงินชดเชยเท่ำกบัค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยสำมร้อยวัน	(6)	เม่ือปฏิบัติงำนติดต่อกนั 

ครบยี่สิบปีขึ้นไป	ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยสี่ร้อยวัน

	 ส�ำหรับพนกังำนมหำวิทยำลัยทีเ่ป็นสมำชกิกองทนุส�ำรองเล้ียงชพี	จะ

ได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ตำมจ�ำนวน	ซึ่งประกอบด้วย	 เงินสะสม	

เงินสมทบ	และเงินผลประโยชน์	ภำยในวันที่	15	ธันวำคม	2565	

	 เงินบ�ำนำญ	ข้ำรำชกำรจะได้รับเงินบ�ำนำญคิดจำกเงินเดือนสุดท้ำย

คูณด้วยอำยุรำชกำรหำรด้วย	50	ส�ำหรับข้ำรำชกำรที่เป็น	กบข.	ต่อเนื่อง	

จะได้รับเงินบ�ำนำญ	คิดจำกเงินเดือนเฉลี่ย	60	เดือนสุดท้ำยคูณด้วยอำยุ

รำชกำรหำรด้วย	50	 เมื่อเกษียณอำยุรำชกำรจะได้รับงวดแรก	200,000	

บำท	และส�ำหรับผู้ที่เป็นสมำชิก	กบข.	จะได้รับเงิน	กบข	ประกอบด้วย	

เงินชดเชย	เงินประเดิม	เงินสะสม	เงินสมทบ	และเงินจำกผลประโยชน์

ตอบแทน

	 เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ	 จะได้รับจำกกำรค�ำณวน	 15	 เท่ำของเงิน

บ�ำนำญรำยเดือน	แต่ไม่เกิน	500,000	บำท	จะได้รับ	3	งวด	คือ	งวดแรก 

เม่ือเกษียณอำยุรำชกำรไม่เกิน	 200,000	 บำท	 งวดที่	 2	 เม่ืออำยุครบ	

65	ปี	ได้รับไม่เกิน	200,000	บำท	โดยผู้ที่จะได้รับเงินงวดที่	2	จะต้อง 

ได้รับบ�ำนำญต้ังแต่เดอืนละ	13,500	บำท	ขึน้ไป	ไม่รวมเงินช่วยค่ำครองชพี 

ผู้รับเบ้ียหวัดบ�ำนำญ(สูตรคิดคือเงินบ�ำนำญ	 คูณ	 15	 ลบ	 เงินบ�ำเหน็จ

ด�ำรงชีพงวดที่รับไปงวดแรก)	งวดที่	3	เมื่ออำยุครบ	70	ปี	ได้รับไม่เกิน	

100,000	 บำท	 โดยผู้ที่จะได้รับเงินงวดที่	 3	 จะต้องได้รับบ�ำนำญตั้งแต่

เดือนละ	 27,000	 บำท	 ขึ้นไป	 ไม่รวมเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบ้ียหวัด

บ�ำนำญ	(สูตรคิดคือเงินบ�ำนำญคูณ	15	ลบเงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพงวดที่รับ

ไปงวดแรกและงวดที่	2)
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	 เงินบ�ำเหน็จตกทอด	 กรณีข้ำรำชกำรบ�ำนำญเสียชีวิตจะได้รับเงินที่

คิดจำกเงินบ�ำนำญ	บวก	เงินช่วยค่ำครองชีพ	คูณ	30	เท่ำ	ลบด้วยเงิน

บ�ำเหน็จด�ำรงชีพที่รับไปแล้ว	ผู้มีสิทธิได้รับ	คือ	1.บุตร	รับ	ไป	2	ส่วน	ถ้ำ

มีบุตร	3	คนขึ้นไปให้บุตรได้รับ	3	ส่วน	2.	สำมีหรือภรรยำ	รับ	1	ส่วน	

3.	 บิดำมำรดำ	 รับ	 1	 ส่วน	 4.	 กรณีผู้รับบ�ำนำญไม่มีบุคคลตำมข้อ1-3	

ให้พิจำรณำบุคคลที่ผู้รับบ�ำนำญระบุไว้ตำมแบบและวิธีกำรที่กระทรวง 

กำรคลังก�ำหนด

	 ถ้ำเป็นคนโสดและไม่มีทำยำทผู้มีสิทธิรับบ�ำเหน็จตกทอด	คุณชัยพร 

ถำวรรตัน	์มข้ีอแนะน�ำส�ำหรบัข้ำรำชกำรบ�ำนำญทีต้่องกำรน�ำเงนิในส่วนนี้ 

มำใช้ก่อน	 มีวิธีกำรคือขอกู้เงินโดยใช้เงินบ�ำเหน็จตกทอดมำค�้ำประกัน	

โดยข้ำรำชกำรบ�ำนำญต้องติดต่อกับส่วนทรัพยำกรบุคคล	 เพ่ือยื่นเร่ืองขอ

กู้เงิน	 จำกนั้นส่วนทรัพยำกรบุคคลจะส่งเร่ืองไปยังงำนคลัง	 เพื่อท�ำเร่ือง 

ให้ข้ำรำชกำรบ�ำนำญผู้ประสงค์ขอกู้ท�ำเร่ืองยินยอมให้หักเงินบ�ำนำญ	

มหำวิทยำลัยจะส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลำงเพื่ออนุมัติเงินกู้ต่อไป

	 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต	 กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยจำกเงิน

บ�ำนำญ	บวกเงินค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนำญ	(ถ้ำมี)	คูณ	3	ผู้ที่จะรับ 

เป็นไปตำมล�ำดับดังนี้	1.	บุคคลที่ผู้รับบ�ำนำญแสดงเจตนำไว้	2.	คู่สมรส	

3.	บุตร	4.	บิดำมำรดำ	

	 เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับสิทธปิระโยชน์ต่ำงๆ	ผูเ้กษยีณอำยุ

รำชกำรควรตระเตรียมเอกสำรต่ำงๆ	ให้พร้อม	เช่น	ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว 

ประชำชน	 ส�ำเนำบัญชีธนำคำร	 เป็นต้น	 ในกรณีเงินบ�ำเหน็จตกทอด 

ผู้เกษียณอำยุรำชกำรควรเตรียมใบมรณบัตรของบิดำมำรดำของตนเองไว้

ด้วยเพ่ือให้ทำยำทไม่เกดิควำมยุง่ยำกเม่ือต้องยืน่เร่ืองขอรับบ�ำเหนจ็ตกทอด
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	 ท้ังนี้ผู้เกษียณอำยุรำชกำรสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดอื่นๆ	

ที่งำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์	ได้ที่	คุณชัยพร	ถำวรรัตน์	คุณนัชชำ	

กรีหิรัญ	และคุณบุษกร	สุวิสุทธ์	หมำยเลขโทรศัพท์	02-260-3558	หรือ	

02-649-5000	ต่อ	15725

	 เม่ือจบกำรบรรยำยแล้ว	 ผศ.พนอ	 อัศวรุจำนนท์	 เชิญให้	 ท่ำนที่

ปรึกษำ	 รศ.วิจิตร	 วรุตบำงกูร	 รศ.สุภำ	 ปำรเจริญ	 และท่ำน	 อ.พัธน ี

โชติกเสถยีร	ได้จบัฉลำกเพือ่เลือกผูโ้ชคดทีีจ่ะได้ไปเทีย่วฟรีกบัชมรมฯ	จำก	

น้องใหม่วัยเกษียณที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้	จ�ำนวน	10	ท่ำน	ดังนี้	

	 1.	รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์	เหล่ำศรีสิน		 2.	อ.ดร.พรธำดำ	สุวัธนวนิช	

	 3.	รศ.ดร.พรรณี	หนูซ่ือตรง			 4.	ผศ.ดร.รัตติยำ	จินเดหวำ

	 5.	คุณวรรณี	สุนละมูล		 	 6.	คุณสันติ	ฤทธิ์รอด

	 7.	อ.ดร.สมบูรณ์	บูรศิริรักษ์			 8.	รศ.ดร.สปุรำณ	ีขวญับญุจนัทร์	

	 9.	คุณอมรำพร	องอำจอิทธิชัย		 10.	คุณอริยำ	ข�ำสอำด	

	 และมีส�ำรอง	2	ท่ำน	คือ	รศ.ดร.บุษบำ	ปันยำรชุน	และคุณอำริยำ	

โกมำรกุล	ณ	นคร

	 เมื่อชมรมฯ	ก�ำนดกำร	one	day	trip	ได้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังผู้

โชคดทีำงโทรศพัท์และทำงจดหมำยข่ำวชมรมฯ	กจิกรรมต่อมำคอืกำรถ่ำย

ภำพร่วมกนัของ	“น้องใหม่วัยเกษยีณ”	ของปี	2564	และ	2565	จำกนัน้ลง

ไปรับประทำนอำหำรกลำงวนัร่วมกนั	และท�ำกจิกรรมนนัทนำกำรกนัอย่ำง

สนุกสนำน	 ทั้งรุ่นพี่และน้องใหม่	 พวกเรำจำกลำกันด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น

ก่อนที่ฝนจะตกลงมำอย่ำงหนัก	พบกันใหม่วันที่	11	ตุลำคม	2565	เพื่อ

ร่วมท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกกำธเิบศ	

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	สวัสดีควำมสุขค่ะ
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 รายชื่อน้องใหม่ที่มาร่วมงานปี 2564

	 รศ.	ดร.กัณวริช	พลูปรำชญ์	 	 รศ.	ดร.พรรณี	หนูซื่อตรง

	 รศ.	ดร.สุปรำณี	ขวัญบุญจันทร์	 ผศ.	ดร.พิมพำ	ม่วงศิริธรรม

	 ผศ.	ดร.รัตติยำ	จินเดหวำ	 	 อ.	ดร.พรธำดำ	สุวัธนวนิช

	 อ.ศุภมำส	ด่ำนพำนิช	 	 	 อ.รำศรี	เวียงวีระ

	 คุณบัญชำ	นิ่มประเสริฐ		 	 คุณวันเพ็ญ	สีสัน

	 คุณเสำวนีย์	จันทร์น้อย

 รายชื่อน้องใหม่ที่มาร่วมงานปี 2565 

	 รศ.	ดร.ณรงค์ศักดิ์	เหล่ำศรีสิน	 รศ.	ดร.บุษบำ	ปันยำรชุน

	 รศ.	ดร.สำธิต	ทิมวัฒนบรรเทิง	 ผศ.	ดร.ฤทธิชัย	อ่อนมิ่ง

	 ผศ.	ดร.รุจี	ศรีสมบัติ	 	 	 ผศ.	ดร.สถำพร	นิ่มกุลรัตน์

	 อ.	ดร.สมบูรณ์	บูรศิริรักษ์	 	 คุณจันทร์จรัส	ทองสุข

	 คุณชุติมณฑน์	วงศ์สวัสดิ์กุล	 	 คุณธัณย์จิรำ	จิรโชตินิภัทธิ์

	 คุณณปภำ	น้อยแก้ว	 	 	 คุณประทุม	สวัสดี

	 คุณภิตินันท์	สอนแสง	 	 	 คุณมัณฑนำ	เจริญแพทย์

	 คุณรัชนี	นพจิรำพงษ์	 	 	 คุณวรรณี	สุขละมูล

	 คุณวสันติ	ฤทธิ์รอด	 	 	 คุณสุรพล	พุ่มพฤกษ์

	 คุณสุวรรณำ	เวิ่นทอง	 	 	 คุณอมรำพร	องอำจอิทธิชัย

	 คุณอริยำ	ข�ำสะอำด	 	 	 คุณอำริยำ	โกมำรกุล	ณ	นคร

	 คุณอ�ำพล	ตรีนิมิต		 	 	 คุณอ�ำพัน	เลี้ยงเจริญ	
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