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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดชีพ

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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25 พฤศจิกายน 2565

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อาศิรวาท

	 	 	 •	 พระมหาธีรราชเจ้า	 	 	 จอมกวี

	 	 พระราชนิพนธ์วรรณคดี		 	 	 เพริศแพร้ว

	 	 บันเทิงเสนาะเปรมปรีดิ์	 	 	 ชวนชื่น	ยิ่งเอย

	 	 เลอค่าดุจดวงแก้ว	 	 	 	 ฝากไว้ให้โลกเห็น

	 	 	 •	 ธงไตรรงค์ประกาศก้อง		 	 สนั่นเมือง

	 	 เอกราชคงรุ่งเรือง		 	 	 	 เลิศหล้า

	 	 ชาติ	ศาสน์	กษัตริย์ประเทือง		 	 เป็นชาติ		ไทยเอย

	 	 พระปณิธาน	หาญกล้า		 	 	 เทิดไว้ในดวงใจ

ดัวยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 	 วันท่ี	 12	 ตุลาคม	 2565	 มศว	 จัดงานบรมนาถบพิตรร�าลึก 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ณ	โถงชัน้	1	อาคารนวตักรรม

ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี	 โดยมี	 รศ.ดร.วัลยา	 ธเนศพงศ์ธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	เป็นประธาน

 	 เมื่อวันศุกร์ที่	 21	 ตุลาคม	 2565	 อธิการบดี	 (รศ.ดร.	 สมชาย 

สันติวัฒนกุล)	เป็นประธานพิธีเปิด	Learning	Space@LibSWU	ณ	พื้นที่

ส่งเสริมการเรียนรู้	(Learning	Space)	ส�านักหอสมุดกลาง	เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของส�านักหอสมุดกลาง
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ข่าวชมรมฯ

 	เม่ือวันที	่10	ตุลาคม	พ.ศ.	2565	รศ.คณุหญงิสมุณฑา พรหมบุญ 

ได้เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ศึกษา	 จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์

อัครราชกุมารี	กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี	ผู้แทนพระองค์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ�าปี 

การศึกษา	2564	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ชมรมฯ	ขอร่วมแสดงความยินดีมา	ณ	โอกาสนี้

 	 วันที่	 7	 ตุลาคม	 2565	 ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีกับ	 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา	

พรหมบุญ	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	 เนื่องในโอกาส 

ได ้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.2565
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 	 ชมรมฯ	 ขอแสดงความยินดีกับ	 นายแพทย ์วรวิทย  ์

ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง	จังหวัดตาก	ศิษย์เก่า

แพทย์รุ่นที่	 1	 คณะแพทยศาสตร์	 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ที่ได้รับรางวัล

แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา	ด้านการบริการ	ประจ�าปี	2565

ชมรมฯ
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 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

พฤศจกิายน วันพฤหัสบดท่ีี 3 พฤศจกิายน 2565	ณ	ห้องประชมุสภา 

ชัน้	3	อาคารวิจยัและการศกึษาต่อเนือ่งฯ	(ห้องประชมุสภา	1	ปิดซ่อมแซม)	

ขอเชญิชวนสมาชกิทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	และฟังการบรรยาย	"เรือ่งน่ารู้

ของกรมประมง"	โดยคณุอมุาพร	พมิลบุตร	ระหว่างเวลา	10.30-11.30	น. 

โปรดแจ้งชื่อทางไลน์ชมรมฯ	 หรือ	 คุณนงลักษณ์	 พจนากรรักษ์	 โทร	

081489	5501

 	วันที่	6	ตุลาคม	2565	ชมรมฯ	เชิญ	รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร ์

และ รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท	์ มาบรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	

"โพรไบโอติกส์"	ระหว่างเวลา	10.30-12.00	น.	ชมรมฯ	ขอขอบคุณมา 

ณ	โอกาสนี้

 	 ตามที่ชมรมฯ	 เชิญชวนท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2565	นั้น	มีผู้ร่วมท�าบุญเป็นเงิน 

ทัง้ส้ิน	55,100	บาท	หกัค่าใช้จ่ายในวนัท�าบุญ	11,657	บาท	และมอบให้ 

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี เป็นเงิน 

43,443 บาท เรียบร้อยแล้ว
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 	 ตามที่ชมรมฯ	 ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�าบุญในพิธีถวายผ้ากฐิน

พระราชทาน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปีพุทธศักราช	2565	

ณ	วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	ต�าบลพระสิงห์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

วันเสาร์ที	่29	ตุลาคม	พ.ศ.	2565	สมาชิกและผูมี้จติศรทัธาร่วมท�าบุญ 

เป็นเงิน 66,500 บาท	ขออนุโมทนาสาธุ	ที่ได้ท�าบุญร่วมกันครั้งนี้

 	เนือ่งจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	ประจ�าเดอืนเดอืนตุลาคม	2565	

มีข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือนเรื่องความรู้ว่าเม่ือเกษียณไปแล้วจะได้รับ

สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง	 ซ่ึงคุณชัยพร	 ถาวรรัตน์	 ได้แก้ไขให้ถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว	ท่านสามารถกลับไปอ่านบทความ	ต้อนรบัน้องใหม่ 64-65 
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หน้า	25-31	ได้ที	่http;//seniorclub.swu.ac.th/News_28/2565-10pdf	

ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	คุณชัยพร	ถาวรรัตน์	มา	ณ	โอกาสนี้

 	ก�าหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ	ดังนี้	:	

 - วันท่ี 8,10,15 พฤศจกิายน 2565	งาน	Rummage	Sale	ระหว่าง

เวลา	07.00-13.30	น.	ณ	ตลาดนดั	มศว	และท่านสามารถน�าส่ิงของเคร่ืองใช้ 

ในสภาพดีมามอบให้ชมรมฯ	 ต้ังแต่วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2565	 ที่ห้อง 

ชมรมฯ	ตึก	3	หรือน�ามาในวันจัดกิจกรรม	และเชิญชวนมาช่วยกิจกรรม

ในวันดังกล่าวค่ะ

 	 ชมรมฯ	 เชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกไปร่วมประชุมและ

พบปะสังสรรค์ประจ�าเดือน ธันวาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 

2565 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์	ค่าใช้จ่าย 

คนละ	 500	 บาท	 (ค่ารถ	 อาหารว่าง/เคร่ืองดื่ม	 อาหารกลางวัน) 

ดังก�าหนดการดังนี้

	 06.30	น.		ออกเดนิทางจาก	มศว	ประสานมิตร	(รับประทานอาหาร

เช้าเองให้เรียบร้อย)

	 09.00	น.	 ถึงคณะเภสัชศาสตร์	 มศว	 (รับประทานอาหารว่าง/

เครื่องดื่ม)

	 09.15-10.30	น.	ประชุมประจ�าเดือนธันวาคม

	 10.30-11.30	น.	ฟังการบรรยาย	เรื่อง	ยาลดไขมันในเลือด	โดย	

อ.ดร.พชรภรณ์	เผื่อนพินิจ	และตอบค�าถาม	:	อ.ดร.พชรภรณ์	เผื่อนพินิจ	

/	 อ.อรรัมภา	 ชื่นชม/	ผศ.สิรนันท์	 กลั่นบุศย์/	 ผศ.นัยนา	 สันติยานนท์	

และ	ผศ.ลลิตา	วีระเสถียร

	 11.30-12.00	น.	เดินทางไปนาวารีสอร์ท
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	 12.00-14.00	น.	รับประทานอาหารกลางวันที่นาวารีสอร์ท	ส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	(สังสรรค์คาราโอเกะ)	

	 14.00-14.30	น.	เดินทางไปวัดมณีวงศ์	นครนายก

	 14.30-15.30	น.	ชมวัดมณีวงศ์	

	 15.30	-17.00	น.	เดินทางกลับ	มศว	ประสานมิตร

  วันที่ 21 ธันวาคม 2565	งานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์

อาวุโสที่มีอายุครบ	 84	 ปี	 ในปี	 2563,	 2564	 และ	 2565	 ณ	 ห้อง 

แปดเหลี่ยม	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	ดังมีก�าหนดการดังนี้	

	 07.30-09.00	น.	ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

	 09.00	น.	ประธานฯ	กล่าวต้อนรับคณาจารย์อาวุโส	

	 09.15	น.	ผู้แทนคณาจารย์อาวุโสกล่าวทักทาย

	 10.00	น.	การแสดง

	 10.15	น.	มอบดอกไม้

	 11.00-13.30	น.	ร้องเพลงคาราโอเกะและรับประทานอาหารกลาง

วันร่วมกัน

	 หมายเหตุ	:	เนือ่งจากสถานการณ์โควิดทีผ่่านมา	ชมรมฯ	ไม่สามารถ

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ	 84	 ปี	 ได้	 ในปีนี้ 

จึงจัดผู้ที่มีอายุ	84	ปี	ทั้ง	3	ปี	มาร่วมกัน	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ครบ 84 ปี ในปี 2563

1.	ผศ.	วัลลีพันธุ์		สถิตยุทธการ	 2.	อ.	นวลศรี		วิทยานันท์

3.	อ.	จูงใจ		แสงพันธุ์		 	 4.	อ.	สมบัติ		เทศน้อย

5.	รศ.ดร.ชมพันธุ์	กุญชร	ณ	อยุธยา		6.	ผศ.	วัลลดา		สุขมาก

7.	อ.	ยุพา		มานะจิตต์			 	 8.	รศ.	อมรรัตน์		เศวตนันทน์
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9.	อ.	วรนาฎ		จิ๋วสวัสดิ์	 	 10.	อ.	บังอร		ทิพยสูตร

11.	ผศ.	มยุรี		กุลแพทย์	 	 12.	อ.	ผกายวรรณ		เจียมเจริญ

13.	รศ.	หวน		พินธุพันธ์	 	 14.	ผศ.	ณัฐยา		วิสุทธิสิน

15.	ผศ.	สุกัญญา		ติยะสุวรรณ	 16.	อ.	ประดิษฐ์		อุดรพิมพ์

17.	ผศ.	นลินี		โพธิทัต	 	 18.	ผศ.	ประดิษฐ์		คุณรัตน์

ครบ 84 ปี ในปี 2564 

1.	อ.	วินัย		ภู่ระหงษ์	 	 	 2.	รศ.	สาลี		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา

3.	รศ.	สกล		พงศกร	 	 	 4.	ผศ.	วาสนา		พานิชการ

5.	ผศ.	จารุวัฒน์		วิศาลเวชกิจ	 6.	ผศ.	ทรงกลด		อภิมณฑ์รักษา	

7.	รศ.	วันเพ็ญ		พิศาลพงษ์		 8.	อ.	ขจร		สุขรังสรรค์

9.	รศ.	สวนา		พรพัฒน์กุล	 	 10.	ผศ.	เพราพรรณ		ธรรมา

11.	อ.	ชลลดา		จรรยาวิจักษณ์		 12.	ผศ.	ภัทรา		ไชยเวช

13.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	

ครบ 84 ปี ในปี 2565 

1.	ผศ.	พิสิทธิ์		สารวิจิตร		 	 2.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร

3.	อ.	เยี่ยม		อุ่นละม้าย	 	 4.	รศ.	เฉลิมศักดิ์		สุภาผล

5.	อ.	มารศรี		ตันติวงศ์	 	 6.	คุณบรรจง		แสงทอง

7.	อ.	ประยูร		สะสม	 	 	 8.	อ.	สมทรง		เจริญกุล

9.	อ.	สงุ่น		จีนนคร		 	 	 10.	อ.	ทัศนีย์		อินทรประสิทธิ์	

11.	รศ.	สุนทร		โคตรบรรเทา	 12.	ผศ.	ยืน		ปาละเคน

13.	ผศ.	เจริญศรี		หมวดสง		 14.	ผศ.	จันทร์เพ็ญ		เนียมอินทร์

15.	ผศ.	สุรีย์		แขวงโสภา	 	 16.	ผศ.	วีรีย์		ศวิตชาติ

17.	อ.	ดวงดาว		แสงระวี
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 	ข้าราชการบ�านาญผูท้ีไ่ด้รับเงินบ�านาญเดอืนละ	13,500	บาท	ขึน้

ไป	(ไม่รวมเงิน	ช.ค.บ.)	เม่ืออายคุรบ	65	ปีบริบูรณ์	และผูไ้ด้รับเงินบ�านาญ

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

บริบูรณ์	 หลังจากวันเกิดสามารถ	 ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล	 (กองการ 

เจ้าหน้าที่เดิม)	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

 	 ชมรมผู ้ สูงอายุ	 มศว	 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

เอกไทยเจริญ	 ในการถึงแก่กรรมของ	 รศ.กมล เอกไทยเจริญ	 สวด

พระอภิธรรม	ณ	ศาลาเจริญสุขสุวรรณ	วัดประชารังสรรค์	ระหว่างวันที่	

11-13	ตุลาคม	2565	ฌาปนกิจวันที่	17	ตุลาคม	2565	เวลา	16.00	น.	
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	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 จะเลือกกรรมการชุดใหม่	 ใน 

วนัพฤหสับดทีี	่24	พฤศจกิายน	2565	ระหว่างเวลา	8.00	-	13.00	น. 

หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์	 ใช้สิทธิในการ

เลือกคณะกรรมการใหม่	(4	คน)

ผู้บริจาคเงิน

	 1.	รศ.	ดร.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ	 	 1,000	 บาท

	 2.	ว่าที่	ร้อยตรี	อ.ดร.มนัส		บุญประกอบ		 	 1,000	 บาท

	 3.	รศ.	ดร.	ผจงจิต		อินทสุวรรณ					 	 1,000	 บาท

	 4.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร	 	 		 	 1,000	 บาท

	 5.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์	 		 	 1,000	 บาท

สมาชิกใหม่ชมรม

นางสาวอุษา	ศรีจินดารัตน์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

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

1.	ศ.	ดร.มานพ		วิสุทธิแพทย์	 	 	 2.	ผศ.	ฉวีวรรณ		ปัญญาสุข

3.	รศ.	ดร.	สุทธิวรรณ		พีรศักดิ์โสภณ		 4.	ผศ.	เจริญศรี		หมวดสง

5.	ผศ.	รังสี		เกษมสุข		 	 	 	 6.	รศ.	สายทิพย์		นุกูลกิจ

7.	คุณลักขณนาจ		มารควัฒน์	 	 	 8.	รศ.	รุ่งทิวา	จักรกร

9.	ผศ.	อารยา	นันทจิต				 	 	 10.	ผศ.	บังอร		เสตนนท์

11.	เภสัชกรหญิงสุวณี		กาญจนลักษณ			 12.	อ.	ดร.	สุภาพร	ธนะชานันท์

13.	คุณวิษณุ		รุจิเกียรติก�าจร	 	 	 14.	ผศ.	สุรีย์		แขวงโสภา

15.	ผศ.	ดร.มยุรี		ศุภวิบูลย์	 	 	 16.	อ.	เชาวนา		ชวลิตธ�ารง

17.	ผศ.	ภักตร์เพ็ญ		ทิพยมนตรี		 	 18.	คุณบุญเรือน		อินทโพธิ์

19.	รศ.	สุมาลี		เหลืองสกุล	 	 	 20.	ผศ.	เพราพรรณ		ธรรมา

21.	ผศ.	จารุวรรณ		ไวยเจตน์	 	 	 22.	อ.	ดร.	นพวรรณ	โชติบัณฑ์

23.	ผศ.	พิจิตร		สุทธิพันธ์	 	 	 24.	รศ.	ดร.	บุญเอิญ		มิลินทสูต

25.	คุณรัชนีบูลย์		ผิวสุพรรณ	 	 	 26.	คุณรัตนา		พุกพูน

27.	คุณอภิรดี	สุขีเกตุ	 	 	 	 	 28.	คุณเทียนทอง	ชินะผา

29.	ผศ.	วิพุธ		โสภวงศ์	 	 	 	 30.	อ.	เมตต์		แย้มวงษ์		

31.	ผศ.	กัลยาณี		กาญจนดุล	 	 	 32.	ผศ.	ปราโมทย์		ฉลูกัลป์

33.	คุณสมใจนึก		วรรณพิณ	 	 	 34.	ผศ.	ดร.	วีระ		สุภากิจ

35.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์	 	 36.	ผศ.	อัมพร		เมฆานันท์
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37.	ผศ.	จรินทร์		ประสงค์สม	 	 	 38.	รศ.	วราภรณ์	ชัยโอภาส

39.	รศ.	สุนทร		จันทร์ตรี		 	 	 40.	ผศ.	บุญศรี		ไพรัตน์

41.	ผศ.	ผุสดี		ศรีเขียว	 	 	 	 42.	คุณวนิดา	ธรรมเกษร

43.	คุณสัณหกช		สัมมาชีพ	 	 	 44.	รศ.	ดร.	กุศล		อิศดุลย์

45.	อ.	สุพัตรา		พรหมเรนทร์	 	 	 46.	ผศ.	ภัทรา	ไชยเวช

47.	คุณคัชนีย์	โพคาวัฒนะ	 	 	 48.	คุณสมพงษ์	สุขีเกตุ

49.	พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ	อภัยจิตร		 	 50.	คุณเกศินี		สุขบุญนิวาทย์

51.	อ.	เกื้อกูล	ไสยสมบัติ		 	 	 52.	ผศ.	อนงค์		สินธุประมา

53.	ผศ.	จินดา	เภาพิจิตร		 	 	 54.	ผศ.	ณัฐยา		วิสุทธิสิน

55.	อ.	ดร.	นิยดา		จิตต์จรัส	 	 	 56.	คุณอาภา		มหาผล

57.	อ.	พัธนี		โชติกเสถียร		 	 	 58.	อ.	รัฐ		สาเรือง

59.	อ.	สุนทรี	ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม			60.	รศ.	ศรีภูมิ		อัครมาส

61.	รศ.	ดร.	ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ		62.	อ.	สังวาลย์	คล้ายกระแส

63.	นางสาวศิริวรรณ	วีระรัตน์ตระกูล				 64.	อ.	วัฒนา		ศรีสมบัติ

65.	คุณพิมศรี		เปานิล		 	 	 	 66.	คุณสุธิดา		สุอังคะวาทิน

67.	อ.	ดร.	อรรณพ		โพธิสุข	 	 	 68.	อ.สมเกียรติ		สายวงศ์

69.	คุณวินันท์นุช		พิชญวรเศรษฐ์	 	 70.	อ.อนัญญา		ไตรบ�ารุงสุข

71.	รศ.	ดร.	ภนารี		บุษราคัมตระกูล

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 : 

	 ถ้าเมื่อใดบุคคลมีความรู้แจ้งในสภาพทุกข์	ความเปลี่ยนแปลง	และ

ความว่างจากตัวตน	เขาย่อมสามารถละความโลภ	ความโกรธ	และความ

หลง	ที่ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัวได้	

	 อย่างไรก็ตาม	 การจะละคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นบ่อเกิดแห่ง

ทกุข์	ย่อมไม่อาจเกดิข้ึนได้เลย	หากขาดสภาพธรรมะทีเ่รียกว่า	"สติ"	ความ

ทุกข์ยากในโลกมนุษย์ที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้	ล้วนเกิดจากภาวะขาดสติ

ด้วยกันทั้งสิ้น	

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จึงประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า	

"สติเป็นเครือ่งตืน่อยู่ในโลก"	เพราะฉะนั้นบคุคลใด	ครอบครวัใด	ชุมชนใด	

และสังคมใด	ปรารถนาจะประสบสันติสุขอันไพบูลย์	บุคคลนั้น	ครอบครัว

นั้น	ชุมชนนั้นและสังคมนั้น	จ�าเป็นต้องสั่งสมภาวะแห่งการตื่นรู้ เพื่อ

จักได้รู้เท่าทันการคิด	 การพูด	 และการกระท�าด้วย	 "สัมมาสติ"	 อันเป็น

หนทางไปสู่ปัญญา	น�ามาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : เขียนดี

	 1.	ในแต่ละปี...	จงท�าชวิีตให้	"ดขีึน้"	เพราะในแต่ละวัน...	ชวีติก�าลัง	

"สั้นลง"

	 2.	การ	"อยู่กับปัจจุบัน"	ไม่ใช่การ	"หยุดท�า"	ในเรื่องส�าคัญ	แต่มัน

คือการ	"หยุดทุกข์"	ไปกับเรื่องที่ไม่ส�าคัญ

	 3.	 อารมณ์	 "ลบ"	 ทุกชนิด	 จะท�าร้ายเรา	 ก่อนที่จะท�าร้ายคนอื่น

เสมอ...	ส่วนอารมณ์	"บวก"	ทุกชนิด	จะให้พรเรา	ก่อนที่จะให้พรคนอื่น

เสมอ	เช่นกัน...

	 4.	วิจารณ์คนอื่นทุกวัน...	ใจต�่าลงทุกวัน	วิจัยตัวเองทุกวัน...	ใจสูง

ขึ้นทุกวัน

	 5.	ถ้าไม่มีคนมาท�าให้คุณโกรธ	...	คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่

ตรงไหน	 ถ้าไม่มีใครมาท�าให้คุณทุกข์ใจ	 ...	 คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมี

อะไรต้องพัฒนา

	 6.	ไม่ว่า	"ภายนอก"	เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน	แต่	"ภายใน"	เรา

ยังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ	จงหาวิธี	"รักตัวเอง"	ให้เจอ	เพราะไม่มีใครในโลก

นี้ที่จะอยู่กับเธอ	สม�่าเสมอเท่ากับ	"ตัวเธอเอง"

	 7.	การฝึกจติและพฒันาตวัเอง	อาจไม่ท�าให้เรา	"พ้นทกุข์ตลอดกาล"	

แต่มันท�าให้เรา	"เป็นทุกข์นานน้อยลง"

	 8.	การ	"แก้กรรม"	ที่ดีที่สุด	คือการแก้ไข	"ความคิด"	"ค�าพูด"	และ	

"การกระท�า"	ของตัวเอง

	 9.	ความดีเล็กๆ	ที่ท�าไปนานๆ	สุดท้ายอาจสร้าง	"ปาฏิหารย์"	ให้

ชีวิต
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	 10.	"ไป"	ได้เร็วแค่ไหน	ก็ถึงเร็วเท่านั้น...	"ปล่อย"	ได้เร็วแค่ไหน	ก็

สุขเร็วเท่านั้น

	 11.	จ�าไว้ว่า	"ความทุกข์"	และ	"ความเจ็บปวด"	ทั้งมวล	ไม่ได้ผ่าน

เข้ามาในชีวิตเรา...	เพื่อมอบ	"ค�าสาป"	แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา...	เพื่อ

มอบ	"ค�าสอน"

	 12.	ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง	"ผู้ตื่น"	คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง	

"คนอื่น"	แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ	"ตัวเอง"

	 13.	ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต	ไม่ได้เกิดจาก	"สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับ

คุณ"	แต่มันเกิดจาก	"สิ่งที่คุณคิด	ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ"

	 14.	ต้องขอบคุณคนที่ท�า	"ไม่ดี"	ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่	"ดี"	ว่าอะไร	

"ไม่ควรท�า"

	 15.	ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน	ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกล

ไปกว่า	"ใจ"	ของเราเอง...

	 16.	เกลียดเขา	"เราทุกข์"	เมตตาเขา	"เราสุขเอง"

	 17.	คนเราฝึกเดินจนเก่งได้	ฉันใด	ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้	ฉัน

นั้น...

	 18.	"ความตาย"	เป็นเร่ืองธรรมดา	แต่การได้ใช้ชวิีตอยูอ่ย่างมีคณุค่า	

เป็นเรื่อง	"อัศจรรย์"

	 19.	โปรดสังเกตดูให้ดี...	ว่าสิ่งที่ท�าให้เราทุกข์	บ่อยที่สุดในแต่ละวัน	

ไม่ใช่	"พฤติกรรม"	ของคนอื่น	แต่คือ	"ความคิด"	ของเราเอง

	 20.	อย่าถอืโทษ	โกรธคน	ไม่คูค่วร	อย่าตีตรวน	ตนไว้	กบัอดตี	ชะตา

เรา	อย่าให้ใคร	มาเขียนขีด	อย่าเอาค�า	ที่เหมือนมีดมากรีดใจ
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	 21.	หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า	เพราะมี	"เงิน"	วันไหนเงินหมด	คณุค่า

คุณก็หมด	หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า	เพราะ	"หน้าตา"	ดี	วันไหนคุณแก่ลง	

จนหน้าตาไม่ดี	คุณค่าคุณก็หมด	แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า	เพราะ

เป็น	"คนดี"	ตราบใดที่คุณมีความดี	คุณก็จะ	"มีคุณค่า"	ได้ตลอดไป
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อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

	 9	เรื่องน่ารู้	“อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	9”	สวนสวยกลาง

กรุงฯ	ปอดแห่งใหม่ใต้พระบารมี

	 นับเป็นอีกหนึ่งความปลาบปลื้มใต้พระบารมี	ภาพเสมือนจริง	(แบบ

จ�าลอง)	 และข้อมูล	 ของ	 “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	รัชกาล

ที่	9”	ซึ่งวันนี้ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างตามพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	9	แห่งนี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จ	จะ

เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ	เป็นแลนด์มาร์ก	สถานที่ท่องเที่ยว	สถาน

ที่พักผ่อนหย่อนใจ	 และเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของ

ในหลวงรัชกาลที่	9	ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

	 และนีก่ค็อื	9	เร่ืองน่ารู้	ของ	“อทุยานเฉลิมพระเกยีรติฯ	รัชกาลที	่9” 

สวนสวยกลางกรุงฯ	ใต้พระบารมีที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่วๆ	ไป
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	 1.	จากอดีตสนามม้าสู่สวนสวย	:	อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาล

ที่	9	สร้างบนพื้นที่อดีต	“สนามม้านางเลิ้ง”	ซึง่เป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พระราชทานให้สร้างเป็นสวนสาธารณะเพือ่

ประโยชน์สุขแก่ปวงชน

	 2.	ปอดแห่งใหม่	สวนสวยขนาดใหญ่ใจกลางกรุง	:	อทุยานเฉลิมพระ

เกียรติฯ	รัชกาลที่	9	มีพื้นที่	ครอบคลุมพื้นที่	279	ไร่	คือสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่อกีแห่งในเขตกรุงเทพฯ	ชัน้ในรองจากสวนลุมพนิ	ีและสวนเบญจ

กติติ	สวนแห่งนีเ้ร่ิมพฒันาแบบต้ังแต่	พ.ศ.	2561	คาดว่าจะแล้วสร้างเสร็จ

ภายใน	พ.ศ.	2567

	 3.	แนวคิดป่าและน�า้	:	อทุยานเฉลิมพระเกยีรติฯ	รัชกาลที	่9	เกดิข้ึน

จากพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนาง

เจ้าพระบรมราชินี	 ซ่ึงทรงต้ังพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาท

สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง	พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม

แนวพระราชด�าริของทั้งสองพระองค์	 ผ่านองค์ความรู้เร่ือง	 “ป่าและน�้า”	

ซึ่งน�ามาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งนี้

	 4.	สวนสมัยใหม่	:	อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	9	เป็นสวน

สาธารณะที่ออกแบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่	หรือ	“Modern	Park”	

ทีน่อกจากจะออกแบบอย่างทนัสมัยสวยงาม	มีแนวคดิหลัก	แนวคดิรอง	ส่ือ

ความหมายชัดเจน	มีการน�าเทคโนโลยีล�้าๆ	มาใช้แล้ว	การออกแบบสวน

แห่งนีย้งัค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยทีเ่ชือ่มโยงวิถคีวามสัมพนัธ์ของมนษุย์กบั

ธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
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	 5.	ไฮไลท์ตามรอยพ่อ	:	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	อุทยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ	 รัชกาลที่	 9	 จึงมีแนวคิดในการออกแบบของสิ่งต่างๆ	

ภายในสวนแห่งนี้ให้เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่	9	น�าโดย

	 “พระบรมราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 9”	 ประดิษฐานอยู่กลางสวนซึ่ง

ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้

	 “สะพานหมายเลข	9”	ที่เป็นเส้นทางเดินภายในสวนน�าสู่	พระบรม

ราชานุสาวรีย์	ร.9

	 “สะพานหยดน�า้พระทยั”	ทีส่ื่อให้เหน็ถงึ	น�า้พระราชหฤทยัดัง่สายน�า้

ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด	70	ปี	สะพานที่ออกแบบอย่างสวยงาม	โดย

เฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน�้า

	 “สะพานไม้เจาะบากง”	 เป็นการจ�าลองสะพานไม้เจาะบากง	

จ.นราธิวาส	 สะพานที่ในหลวงรัชกาลที่	 9	 เคยเสด็จไปทรงงาน	บริเวณ

สะพานมีท่าน�า้	น�า้ตกและล�าธารจ�าลองตามแบบป่าฝนเขตร้อนทีอ่อกแบบ

อย่างสวยงาม	กลมกลืน

	 นอกจากนี้ก็ยังมี	 “สระน�้ารูปเลข	9”	และ	“สวนป่าธรรมชาติ”	ที่

สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน�้าของอุทยานฯแห่งนี้

	 6.	แก้มลิงแสนสวย	:	สระน�้ารูปเลข	9	ไทย	ที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ

อุทยานฯแห่งนี้	 นอกจากออกแบบอย่างสวยงาม	 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจและสถานทีท่่องเทีย่วแล้ว	ยงัมีความส�าคัญคอื	เป็นพ้ืนทีร่องรับน�า้	

หรือ	 “แก้มลิง”	 ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ	 โดย

สามารถผนัน�า้เชือ่มโยงกบัคลองเปรมประชากรทีอ่ยูด้่านนอกของอทุยานฯ	

แห่งนี้
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	 7.	แหล่งศึกษาเรื่องน�้า	:	ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	

9	ยงัสะท้อนแนวคิดหลักด้านการบริหารจัดการน�า้อย่างยัง่ยนืตามแนวพระ

ราชด�าริ	ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	มีการท�าพื้นที่ชุ่มน�้า	ปลูก

พืชชุ่มน�้า	พืชกรองน�้า	พืชบ�าบัดน�้า	มีบ่อเลี้ยงปลานิล	ฝายชะลอน�้า	และ

กังหันน�้าชัยพัฒนา	 เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน

	 8.	สวนป่าธรรมชาติ	:	เป็นส่วนเชือ่มโยงของแหล่งศกึษาเร่ืองน�า้	โดย

อุทยานฯ	แห่งนี้	มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว	4,500	ต้น	

ในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติ	และปลูกไม้ทีมี่ความหมายและมีประโยชน์	

อาทิ	ปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง,	ต้นไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา,	

ต้นไม้ประจ�าจังหวัด,	 ไม้หายาก	 รวมถึงมีการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อ

ให้ผู้มาใช้สวนแห่งนี้ได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ	 อีกทั้งยังได้รับความ

เพลิดเพลินต่างๆ	จากธรรมชาติภายในสวนแห่งนี้

	 9.	มากกว่าสวนสาธารณะ	:	อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ	รัชกาลที่	9	

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร	ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ

ทั่วๆ	ไป	เพราะที่นี่เป็นทั้ง	สวนสาธารณะแสนสวย	เป็นสวนป่าธรรมชาติ

ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชวิีต	เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงฯ	เป็นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจ	 เป็นสถานที่ออกก�าลังกาย	 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 เป็น

แลนด์มาร์กถ่ายรูป	ให้กับประชาชน	นักท่องเที่ยว	และชาวต่างชาติที่เดิน

ทางมาเที่ยวประเทศไทย

	 อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในแหล่งเรียนรู้ส�าคญัใต้พระบารมี	“พ่อของแผ่นดนิ”	

ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บุญสม เล้าพูนพิทยะ

	 13	ตุลาคม	2559	เม่ือ	6	ปีทีผ่่านมาเป็นวันทีป่ระชาชนคนไทยจดจ�ามิ

รู้ลืม	ด้วยเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจ	ทัง้ตระหนกทัง้เศร้าหมอง	เราได้

เหน็ความหลอมรวมเป็นหนึง่ทีโ่รงพยาบาลศริิราชทัง้สวดมนต์	นัง่สมาธ	ิเพ่ือ

ภาวนาขอให้ส่ิงทีไ่ด้ยนิมาไม่เป็นความจริง	แต่ข่าวร้ายนัน้เป็นจริงเสียงร�า่ไห้

ดังก้องไปทั่วโรงพยาบาลและดังก้องไปทั่วแผ่นดินในเวลาต่อมา	 แม้กาล

เวลาจะล่วงเลยมาแล้วแต่ความโศกเศร้าอาดูรในครั้งนั้นยังคงอยู่	พวกเรา 

ได้ตระหนักชัดในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่มี

ต่อปวงชนชาวไทย	จงึต้ังปณธิานทีจ่ะกระท�าตน	กระท�าใจ	กระท�าความดี 

เพื่อสังคมและเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

	 ชมรมผู้สงอายุ	มศว	ก็เช่นกัน	กิจกรรมต่างๆ	ของชมรมฯ	ได้น้อมน�า

แนวทางพระราชด�าริมาเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วน

รวม	 กิจกรรมหนึ่งที่ได้ท�ากันมาทุกปีคือการท�าบุญถวายเพื่อเป็นพระราช

กุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระผู้เป็นนิรันดร์เสด็จนิวัตฟ้า	นอกจากจะท�าบุญ

ทางพิธีสงฆ์แล้วชมรมฯได้รวบรวมเงินทีส่มาชกิชมรมฯ	ร่วมแรงร่วมใจมอบ

ให้มูลนธิิขาเทยีม	ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนอีกีด้วย	จงึขอเล่า

ถึงบรรยากาศในการด�าเนินกิจกรรมเล็กๆ	เรียบง่ายแต่อบอุ่น	พวกเรามา

พร้อมกันแต่เช้า	พี่ตี่(คุณนงลักษณ์	พจานากรรักษ์)และทีมงานเปิดรับลง

ทะเบียนแต่เช้าตรู่	แปดโมงเศษเม่ือพระมาถงึพธิสีงฆ์จงึเร่ิมข้ึน	คณุไพฑูรย์	

รัตนศิริ	และอาจารย์บัณฑิต	แพนลิ้นฟ้า	เรียนเชิญประธานฯ	จุดธูปเทียน

หน้าพระพุทธรูป	 รศ.ดร.	 ชมพันธ์	 กุญชร	 ณ	 อยุธยา	 จุดพุ่มธูปเทียน

น้อย	 หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
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มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	จากนัน้พธิทีางสงฆ์กเ็ร่ิมขึน้	

เมื่อคุณไพฑูรย์น�ากล่าวค�าถวาย...น�้าตาก็ไหลออกมาอีกครั้งคิดถึงพระองค์

ท่านจริงๆ	พธิกีารนัน้รวบรัด	เรียบง่าย	ถวายผ้าไตร	5	ชดุ	โดย	-รศ.วรรณ	ี

โสมประยูร	 -รศ.เฉลียวศรี	 พิบูลชล	 และอาจารย์พวงผกา	 คงอุทัยกุล 

-ผศ.ณัฐยา	วิสุทธิสิน	และ	รศ.สาลี	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	-ผศ.พนอ 

อัศวรุจานนท์	-รศ.อุทัยวรรณ	ปิ่นประชาสรร	ส่วนของถวายพระประกอบ

ด้วย	หน้ากากอนามัย	โดยคณุกญัญา	จนัทร์ด	ีหนงัสือเร่ือง	ศลี	5	เร่ืองน่ารู้ 

ถวายปัจจัย	 และถวายชุดสังฆทาน	 โดย	 รศ.เฉลียว	พันธ์สีดา	 อาจารย ์

พธัน	ีโชติกเสถยีร	อ.ดร.มนสั	บุญประกอบ	รศ.สาลี	ปาลกะวงศ์	ณ	อยธุยา	

และ	ผศ.พลับพลึง	คงชนะ	ด้วยยังอยู่ในมาตรการ	New	Normal	และ

ประกอบกับวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโว	หลวงพ่อมีภารกิจที่วัด	ชมรมฯ	จึง

ถวายภัตตาหารใส่ในกล่องใส่กระเป๋าผ้าเป็นชุดๆ	 ให้ท่านน�าไปฉันท์ที่วัด

เป็นอันเสร็จพิธี	รวดเร็วเรียบง่ายแต่ครบถ้วนทุกกระบวนพิธีสงฆ์	จากนั้น 

สมาชกิผูม้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกนัพร้อมๆ	กบัการรับฟัง 

เพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะจากนักร้องกิตติมศักดิ์	คุณไพฑูรย์	รัตนศิร ิ

อ.ดร.มนสั	บุญประกอบ	รศ.เฉลียวศรี	พบูิลชล	และ	ผศ.นริมล	ปีตะนลีะผลนิ 

สมาชิกฯ	ผลัดกันไปถ่ายภาพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์	ซึ่งได้ตกแต่งด้วย

พุ่มกุหลาบสีเหลือง	แสนสวย	โดยคุณจาระไน	ไชยโยธา	และคณะ	เมื่อ

ได้เวลาอันสมควรพวกเราจากลากันด้วยหัวใจชุ่มฉ�่าด้วยความร�าลึกถึง

พระองค์ท่านผูเ้ป็นทีรั่กและเทดิทนูสุดหวัใจ	เสียงเพลง	Still	on	my	mind	

ยังดังก้องในใจของเราอย่างไม่เสื่อมคลาย

	 กราบถวายบังคมด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว
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โพรไบโอติกส์

	 .	.	.

	 •	 “โพรไบโอติกส์”	กับประวัติศาสตร์เชื้อจุลินทรีย์ทางการแพทย์

	 ข้อมูลจากส�านักการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	ระบุว่า	

“โพรไบโอติกส์”	มาจากภาษากรีกของค�าว่า	pro	และ	biotos	ซึ่งหมายถึง 

ส�าหรับชีวิต	หรือ	ส่งเสริมชีวิต	จึงแปลรวมๆ	ได้ว่า	เป็นเชื้อจุลินทรย์ที่น�า

มาใช้เพ่ือส่งเสริมชวิีตและสุขภาพ		แนวคิดเกีย่วกบัประโยชน์ของจสิุนทรีย์ 

ก่อนที่จะมาเป็นโพรไบโอติกส์นั้น	 เริ่มต้นจากแนวคิดของ	 Elie	 Metch-

nikoff	 นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย	 ซ่ึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย	์

ในช่วงต้นศตวรรษที่	20		โดยในปี	ค.ศ.	1908	นั้น	Metch-nikoff	ได้

สังเกตว่าประชากร	“บัลแกเรีย”	มีอายุยืนยาว	ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ

เฉลี่ยมากกว่า	 100	 ปี	 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาว

บัลแกเรียพบว่า	พวกเขานิยมบริโภค	“นมหมัก”	(นมเปรี้ยว/โยเกิร์ต)	ใน

ปริมาณมาก	ดังนั้นจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการที่ชาวบัลแกเรียบริโภคนม

หมักเป็นประจ�า	จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้มีอายุยืนได้

	 จากการศึกษาของ	Metch-nikoff	รวมถึงงานวิจัยอีกหลายๆ	ชิ้น	ที่

สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 สามารถ

สรุปภาพรวมได้ว่า	 โพรไบโอติกส์	 ก็คือ	 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ	รวมถงึอาหารทีมี่ส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ในปริมาณ

ที่เหมาะสม	ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคได้เช่นกัน		

	 •	 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น	“โพรไบโอติกส์”	คือชนิดไหนบ้าง?	

	 ปัจจุบันมีอาหารที่มีโพรไบโอติกส์เป็นส่วนผสม	 มีอยู่มากมายหลาย

อย่างและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป	เช่น	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต	กิมจ ิ



จดหมายข่าว ปีที่ 28  ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2565

http://seniorclub.swu.ac.th 25

นอกจากนี้	 ยังมีอาหารหมักอื่นๆ	 ที่อุดมไปด้วยโพรไบโอติกส์	 แต่ยังไม่มี

การศึกษามากนัก	เช่น	มิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น,	เทมเป้,	กะหล�่าปลีดอง,	

ขนมปังเปรี้ยว	(Sourdough	Bread)	และแตงกวาดอง	โดยเชื้อจุลินทรีย์

กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ	 และสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย	

มีอยู่หลายชนิดได้แก่	Lactobacillus,	Bifidobacteria,	Saccharomyces	

Boulardii,	 Streptococcus	 Thermophilus	 แต่ไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะเป็น

โพรไบโอติกส์

	 รศ.วมิล	ศรีศขุ	ภาควิชาอาหารเคมี	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหิดล	 อธิบายเร่ืองนี้ไว้ในบทความวิชาการว่า	 หากต้องการบริโภคนม

เปร้ียวหรือโยเกร์ิตชนดิทีมี่	“โพรไบโอตกิส์”	นัน้	ก่อนซ้ือต้องอ่านฉลากข้าง

ขวดหรือข้างถ้วย	หากพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นชนิดที่มีชื่อ

ว่า

	 •	 สเตรป็โตคอ็คคสั	เทอร์โมฟิลสั	(Streptococcus	thermophilus)

	 •	 แล็คโตแบซิลลัส	เดลบรูคคิไอ	(Lactobacillus	delbrueckii)

	 •	 แล็คโตแบซิลลัส	บัลการิคัส	(Lactobacillus	bulgaricus)	เหล่า

นี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ท�าโยเกิร์ตธรรมดา	ไม่จัดเป็นโพรไบโอติกส์!	

แต่ถ้าหากข้างๆ	 ถ้วยโยเกิร์ตหรือนมเปร้ียวระบุว่า	 มีการผลิตโดยใช้เชื้อ

จุลินทรีย์ชนิดที่มีชื่อว่า

	 •	 ไบฟิโดแบคทีเรียม	(Bifidobacterium)

	 •	 ไบฟิโดแบคทีเรียม	 แอนิมาลิส	 (Bifidobacterium	 animalis	

DN173010)

	 •	 	แล็คโตแบซิลลัส	เคซิไอ	(Lactobacillus	casei)

	 •	 แล็คโตแบซิลลัส	 แอซิโดฟิลลัส	 (Lactobacillus	 acidophilus)	
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เหล่านี้เป็นโพรไบโอติกส์	 ที่ให้ประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและระบบ

ภูมิคุ้มกัน

	 โดยโพรไบโอติกส์จะเป็นเกราะป้องกนัด่านแรกทีช่่วยต่อต้านส่ิงแปลก

ปลอมจากภายนอกร่างกาย	 ดังนั้น	 การรับประทานโพรไบโอติกส์จึงอาจ

ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือความผิดปกติได้หลายอย่าง	 เช่น	 ลดภาวะ

การย่อยอาหารผิดปกติ	 เช่น	 ท้องเสียจากการติดเชื้อ	 ป้องกันโรคล�าไส้

แปรปรวน	โรคภูมิแพ้	โรคตับ	ไข้หวัด	เป็นต้น

	 •	 กิน	“โพรไบโอติกส์”	อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด?

	 หากต้องการบริโภคโพรไบโอติกส์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	 รศ.วิมล	

ศรีศุข	 แนะน�าว่าให้ลองกินอาหารที่มีโพรไบติกส์ติดต่อกัน	 2-3	 สัปดาห์	

โดยกินทุกวัน	วันละ	2	ครั้งเช้า-เย็น	หลังจาก	2	สัปดาห์แล้ว	ให้ส�ารวจ

ตัวเองว่าขับถ่ายดีหรือไม่	รู้สึกสบายท้องขึ้นหรือไม่

	 ถ้าค�าตอบคือ	 ใช่!	 ก็ให้กินโพรไบโอติกส์ชนิดเดิมต่อไปเรื่อยๆ	 เป็น

ประจ�า	 (ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้)	 ไม่ต้องเปล่ียนชนิดไปมา	 แต่ถ้าไม่ดีข้ึนก็

ลองเปลี่ยนไปกินโพรไบโอติกส์ชนิดใหม่	

	 การกินโพรไบโอติคส์ให้ได้ผลดี	 ต้องกินสม�่าเสมอต่อเนื่องไปเร่ือยๆ	

ห้ามกินๆ	หยุดๆ	เพราะต้องมีเชื้อตัวใหม่ที่มีชีวิต	ไปทดแทนพรรคพวกเก่า

ที่เคยตั้งรกรากอยู่ในล�าไส้แล้วหลุดหายตายจากไปตามระยะเวลา

	 อีกทั้ง	 นายแพทย์สุวรรณชัยก็ได้แนะน�าในอีกมุมหนึ่งว่า	 วิธีการรับ

ประทานอาหารที่มีโพรไบโอติกส์ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด	จะ

ต้องรับประทานร่วมกับ	 “พรีไบโอติกส์”	 หรือ	 อาหารที่มีกากใยไฟเบอร์

สูง	เช่น	ธัญพืช,	ถั่วเมล็ดแห้ง,	กล้วย,	หัวหอมใหญ่,	กระเทียม	เป็นต้น	

เพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์	ส่งเสริมให้จุลินทรีย์แข็งแรงและ
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ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

	 หมายเหตุ	:		บทความนีตั้ดตอนมาจากรู้จัก	"โพรไบโอติกส์"	จลิุนทรีย์

จิ๋วสุดเจ๋ง	กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านไวรัส		22	ก.พ.	2565	เวลา	19:20	น.	

กรุงเทพธุรกิจ
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Espresso, Cappuccino, Latte

	 ท�าไม	อิตาลี	 เป็นประเทศแห่ง	กาแฟ	ทั้งๆ	ที่ปลูกเองไม่ได้	 โดย

รู้หรือไม่ว่า	เครื่องท�ากาแฟ	Espresso	เครื่องแรกของโลก	ถือก�าเนิดขึ้น

ที่	อิตาลี	รวมถึง	ชื่อเมนูกาแฟอย่าง	Cappuccino	ก็ตั้งชื่อตาม	“นักบวช 

กาปูชิน”	ในอิตาลี	หรือเมนู	Latte	ที่จริงๆ	แล้ว	มาจากภาษาอิตาลี	ที่

แปลว่า	“นม”	และค�าศัพท์อื่นๆ	อีกมากมาย	ในแวดวงกาแฟ	ส่วนใหญ ่

ก็เป็นภาษาอิตาลีทั้งนั้น

	 นอกจากนี้	 อิตาลี	 ยังเป็นประเทศที่มี	 มูลค่าการส่งออกกาแฟสูง 

ติดอันดับ	6	ของโลก	หรือคิดเป็นเกือบ	6%		ของการส่งออกกาแฟทั้งโลก	

รวมไปถึง	อิตาลียังมแีบรนด์กาแฟ	ที่โด่งดังไปทั่วโลก	เช่น	illycaff่,	Kimbo	

และ	 Segafredo	 Zanetti	 หรือจะเป็นแบรนด์	 Lavazza	 เช่นกาแฟ	ที่

มีอายุนับร้อยปี

	 แล้วอะไรที่ท�าให้	อิตาลี	ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแห่งกาแฟ	ทั้งๆ	ที่

ก็ปลูกเองไม่ได้	?		

	 ย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่	15	ยุคแห่งการส�ารวจ	และเริ่มมีการ

เดินทางข้ามประเทศเกิดข้ึนท�าให้กาแฟ	 ที่ตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันเพียงใน

ประเทศเอธิโอเปีย	 ก็ได้ถูกน�าออกสู่สายตาชาวโลกโดยมีพ่อค้าจากเมือง	

Berbera	ที่อยู่ไม่ไกลจาก	เอธิโอเปีย	ได้เดินทางเข้ามาน�าเมล็ดกาแฟ	ไป

ขายยังเมือง	Mocha	ในประเทศเยเมน

	 เม่ือความต้องการของกาแฟเพิม่ข้ึน	ผูค้นกเ็ร่ิมหาวิธนี�าเมล็ดกาแฟมา

เพาะปลูก	และขณะเดียวกัน	ก็ยังถือเป็นยุคบุกเบิกของการ	เริ่มน�ากาแฟ

มาคั่ว	และต้มเป็นเครื่องดื่มซึ่งผู้ที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่ในช่วงนั้น	มักจะเป็น	

กลุ่มนักบวช	ลัทธิ	Sufi	ของศาสนาอิสลาม	เพื่อใช้เป็นเครื่องดื่ม	ที่ช่วยให้
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นักบวชไม่ง่วง	และมีสมาธิมากขึ้น	ในระหว่างด�าเนินพิธีกรรมทางศาสนา	

แต่ต่อมาลัทธิ	Sufi	ก็ได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ	พร้อมกับ	วัฒนธรรม

การดื่มกาแฟ	 โดยเร่ิมจากขยายไปยังแถบเอเชียตะวันตก	 ตามมาด้วย

ประเทศในแถบตะวันออกกลาง	เช่น	ตุรกี	อิหร่าน	และอิสราเอล

	 จนกระทั่ง	ในช่วงศตวรรษที่	16

	 กาแฟกไ็ด้เดนิทางจากโลกตะวันออก	เข้าสู่โลกตะวันตก	ผ่านทางการ

ค้าขาย	ที่ท่าเรือเวนิส	ประเทศอิตาลี	

	 และนี่ก็นับเป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญ	 ที่ท�าให้กาแฟได้ถูกแพร่กระจาย

ไปทั่วยุโรป	 อย่างไรก็ตาม	 ในขณะนั้นยุโรปตะวันตก	 ยังคงอยู่ในยุคที	่

ศาสนจกัรเรืองอ�านาจ	ส่งผลให้กาแฟจากคนอาหรับ	ทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม	

ถูกคนยุโรปมองว่าเป็น	“เครื่องดื่มของซาตาน”	พอเป็นแบบนี้	พ่อค้าชาว

เวนสิ	จงึได้น�ากาแฟมาให้พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที	่8	ทรงดืม่	เพือ่ตัดสิน

ชี้ชะตา	เมือ่พระองค์ไดด้ื่มลิม้รส	ก็ทรงตดิใจในรสชาตขิองกาแฟ	และหาก

จะปล่อยให้กาแฟ	เป็นเคร่ืองดืม่ของพวกนอกรีตศาสนา	กค็งจะน่าเสียดาย	

หลังจากนั้น	พระองค์จึงตัดสินใจ	ท�าพิธีช�าระล้างบาปแก่กาแฟ

	 เพื่อให้กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มของชาวคริสต์

	 และนี่จึงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของวัฒนธรรม	 การดื่มกาแฟในอิตาลี	

และประเทศอื่นๆ	 ในยุโรป	 ในช่วงแรก	 ชาวอิตาลียังคงดื่มกาแฟ	 แบบ

สไตล์ตุรกี	ที่เรียกว่า	Cezve	(เชสเว)	ซึ่งก็คือ	การน�าผงกาแฟบด	มาต้ม

ในหม้อ	และดื่มโดยไม่กรองกากกาแฟ	แต่ด้วยวิธีการต้มแบบนี้	ค่อนข้าง

ใช้เวลานาน	จึงท�าไม่ทันต่อ	จ�านวนลูกค้า	ที่เพิ่มมากขึ้น

	 ท�าให้ต่อมาในปี	1884	อิตาลีจึงได้เกิดนวัตกรรม	เครื่อง	Espresso	

เคร่ืองแรกของโลก	ทีค่ดิค้นโดยนกัประดษิฐ์	ชาวอติาลี	นามว่าคุณ	Angelo	
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Moriondo	 ซึ่งเครื่องชงแบบ	 Espresso	 จะใช้แรงดันจากไอน�้า	 วิ่งผ่าน

กาแฟที่บดละเอียด	จนได้เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้น	เรียกว่า	Espresso

	 โดยค�าว่า	“Espresso”	มาจากค�าว่า	“Esper	mere”	ในภาษาอติาลี	

ทีแ่ปลว่า	“กดออก”	และแนวคดิของ	Espresso	กค็อื	การจดัเตรียมเคร่ือง

ดืม่	และการชงในเวลาอนัรวดเร็ว	จากเร่ืองนีจึ้งกลายมาเป็นรากฐานส�าคญั	

ของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ	Espresso	ของชาวอิตาลี	และยังน�ามาสู่การ

คิดค้นสิ่งประดิษฐ์	และการเปลี่ยนแปลง	ในวงการกาแฟเป็นอย่างมาก	ไม่

ว่าจะเป็น

	 ปี	1901	มีการพัฒนาเครื่องชง	Espresso	ต่อจากคุณ	Moriondo	

โดยนกัประดษิฐ์	ทีช่ือ่ว่าคณุ	Luigi	Bezzera	เขาพฒันาให้เคร่ืองชงมีขนาด

ทีเ่ลก็ลง	และเพิม่แรงดนัให้มากขึน้	ซ่ึงช่วยย่นระยะเวลาในการชงจากเดมิ

เป็นอย่างมาก

	 ปี	1903	นักประดิษฐ์	อย่างคุณ	Desiderio	Pavoni	พัฒนาเครื่องชง	

Espresso	ต่อจากคุณ	Bezzera	โดยออกแบบเครื่องชง	ให้มีวาล์วควบคุม

อุณหภูมิ	และการปล่อยแรงดัน

	 ปี	1906	คุณ	Pavoni	และคุณ	Bezzera	ร่วมกันพัฒนาเครื่องชง	

Espresso	 และน�าออกมาจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์	 เป็นคร้ังแรกในอิตาลี	

ภายใต้แบรนด์	LA	PAVONI

	 อย่างไรกต็าม	การใช้ไอน�า้ในการชงกาแฟ	ยงัคงมีข้อด้อยคอื	รสชาติ

ของกาแฟมีกล่ินทีไ่หม้เกรียม	จากผงกาแฟ	ทีถ่กูความร้อนสูงเกนิไป	ท�าให้

ในปี	1938	คุณ	Achille	Gaggia	จึงได้มีการพัฒนาเครื่อง	Espresso	ที่

ใช้แรงดันน�้า	แทนไอน�้าได้ส�าเร็จ	ซึ่งกาแฟที่ออกมาจากเครื่องชงนี้	จะไม่มี

กลิ่นไหม้	และมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบ
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ที่ส�าคัญ	 คือ	 นี่ยังเป็นคร้ังแรกของโลก	 ที่กาแฟที่กดออกมาจากเคร่ือง	

Espresso	มีชั้นครีมา	หรือ	Crema	ที่มาจากภาษาอิตาลี	แปลว่า	ครีม	

ซึ่งในบริบทนี้จะหมายถึง	ชั้นโฟมครีม	สีน�้าตาล	ที่ลอยอยู่ด้านบนสุดเมื่อ

กดกาแฟ	Espresso	ออกมา

	 หลังจากนั้นเป็นต้นมา	 เครื่องชงกาแฟของคุณ	Gaggia	 ก็ได้กลาย

เป็นต้นแบบ	ในการพัฒนาเครื่องชงกาแฟ	ที่พวกเราได้เห็นกัน	ตามร้าน

กาแฟจนถึงทุกวันนี้

	 เรียกได้ว่า	 หากไม่มีนักประดิษฐ์จากอิตาลี	 เราคงไม่ได้มีเคร่ืองดื่ม	

Espresso	 อันเป็นเครื่องดื่มพื้นฐาน	 ของเครื่องดื่มอื่นๆ	 มากมาย	 อย่าง	

Cappuccino,	Latte	และ	Macchiato	ให้เราได้ดื่ม

	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างช่วงเวลาแห่งการคิดค้นเคร่ืองชงกาแฟ	

วัฒนธรรมการดื่มกาแฟของชาวอิตาลี	 ก็ได้แบ่งบานไปพร้อมๆ	 กัน	 โดย

ชาวอติาลี	ได้รับวฒันธรรมการดืม่กาแฟตามร้าน	มาจากดนิแดนตะวนัออก

กลาง	ซึ่งจะเป็นในรูปแบบแหล่งนัดพบปะพูดคุย	นั่งพัก	หรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน	 และวัฒนธรรมดังกล่าว	 ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	

แต่แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม	 อย่างร้านกาแฟส่วนใหญ่ในอิตาลี	

ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน	จะมี	2	ประเภท	คือ

	 บาร์	 เป็นร้านกาแฟแบบยืนดื่มที่เคาน์เตอร์	 ไม่มีที่นั่ง	 จัดเป็นการ	

“พักเบรก”	ชั่วคราว	ดื่มหนึ่งช็อต	แล้วเดินจากไป	และอีกแบบคือ	คาเฟ	

เป็นการนั่งพักเบรก	ที่เน้นบรรยากาศ	และเหมาะส�าหรับการนั่งพูดคุยกัน

มากกว่า

	 อ่านมาถึงตรงนี้	 เราคงพอจะเห็นที่มาความเป็นเจ้ากาแฟ	 ของ

ประเทศอติาลีมากข้ึน	ผ่านประวตัศิาสตร์	และวัฒนธรรม	อนัยาวนาน	แต่
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ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ	ท�าไม	ประเทศอิตาลี	ถึงปลูกกาแฟเองไม่ได้	

	 ก็ต้องบอกว่า	 กาแฟเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดี	 ในโซนที่เรียกว่า	

Coffee	Belt	ซึ่งเป็นบริเวณ	ที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร	ส่งผลให้บริเวณนี้	

มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น

	 อย่างประเทศบราซิล	เวียดนาม	โคลัมเบีย	อินโดนีเซีย	เอธิโอเปีย	

หรือฮอนดูรัส	ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟได้มากที่สุด	อันดับต้นๆ	ของโลก	

ก็ล้วนแล้วแต่มีที่ตั้งอยู่ในโซน	Coffee	Belt	ทั้งสิ้น

	 ดังนั้น	ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป	ซึ่งอยู่เหนือบริเวณ	

Coffee	Belt	อย่างประเทศอติาลี	จงึมีลักษณะภูมิประเทศ	และภมิูอากาศ	

ทีไ่ม่เอือ้ต่อการเพาะปลูกต้นกาแฟ	นัน่เองทัง้นี	้แม้ว่าอติาลีจะไม่ใช่ประเทศ

ต้นก�าเนิดกาแฟ	และปลูกกาแฟเองไม่ได้	แต่อิตาลีก็ยังคงครองความเป็น

เลิศ	ในด้านการประดิษฐ์คิดค้น	ต่อยอด	และสร้างสรรค์	สิ่งต่างๆ	เกี่ยวกับ

กาแฟ	รวมไปถึง	วัฒนธรรมเรื่องกาแฟ	ที่ได้สั่งสมมากว่าร้อยปี	จนกลาย

เป็นเอกลักษณ์	และเสน่ห์	ที่หาไม่ได้จากประเทศไหนๆ	 ในโลก	และถ้า

หากจะมีดินแดนใด	ที่สมควรได้ชื่อว่าเป็น	ประเทศแห่งกาแฟ	หนึ่งในนั้น	

ก็คงจะต้องเป็นประเทศที่ชื่อว่า	“อิตาลี”	นั่นเอง


