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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8771-0982-1

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007

สารบัญ

สังคมในแวดวง มศว .............................................................. 1
ข่าวชมรมฯ ............................................................................... 3
ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ  ...................................................... 7
สมาชิกใหม่ชมรมฯ  ................................................................ 7
รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนเมษายน ............................ 8
บอกเล่าเก้าสิบ : อ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์
   ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์ .................................................... 10
ให้พ่อเลี้ยงข้าวครู
   พระราชวิจิตรปฏิภาณ ........................................................ 11
ความทรงจ�าจากรั้วเทาแดง
   รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา ........................................ 13
สื่อสารอย่างไรกับวัยที่แตกต่าง  
   น.พ. ภุชงค์  เหล่ารุจิสวัสดิ์ ............................................ 22
ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ......................................... 26

13 เมษายน วันผู้สูงอายุ  ....................................................... 28

ผู้รับบริการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางทุกคน .................... 29

ข�าขัน : ท�าไมต้องไปโรงเรียน ................................................. 30

เที่ยวสองประเทศ  ........................................................................... 31

 ดอกล�ำดวน นอกจากจะเป็นดอกไม้ 
ของผู้สูงอายุแล้ว 
เป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด ... ? 
เป็นดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย ... ?



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2556 

http://seniorclub.swu.ac.th 1

สังคมในแวดวง มศว

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ�าปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่าย ณ 

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จ�านวนทั้งสิ้น 3,718 คน ระดับดุษฎีบัณฑิต 46 คน มหาบัณฑิต 779 

คน บัณฑิต 2,893 คน

  สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มีมติทลูเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน�าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในวันพุธที่ 1 

พฤษภาคม 2556 และอนุมตัปิรญิญาแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 

แก่ ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 

  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าที่ ร.ต. ดร. พงศ์พันธ์ สุนทรชัย จัดงาน คืนสู่เหย้า 64 ปี ราตรี

ศรนีครนิทรวโิรฒ 2556 ในวนัที ่28 เมษายน 2556 เพือ่พบปะ

สังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก 

จากคณะกรรมการสมาคม โดยในภาคกลางวนั จดัให้มสีมัมนาทางวชิาการ 

เรือ่ง การพฒันาบคุลากรไทยก้าวไกลสูอ่าเซยีน ณ ศนูย์ดนตรแีละการแสดง 

อโศกมนตรี มศว ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี

 10.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน

 13.00 - 13.20 น. ชมวีดิทัศน์
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 13.20 - 14.20 น. กล่าวต้อนรบัและช้ีแจงวัตถปุระสงค์ของการ

ประชุม โดย : นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 14.20 - 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง

 14.30 - 16.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร

ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดย : อธิบดีกรมอาเซียน

 16.30 - 17.00 น. อภิปราย แลกเปลี่ยน มอบวุฒิบัตร พิธีปิด 

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ข้าราชการเบิกได้)

ก�าหนดการ

งานคืนสู่เหย้า 64 ปี ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ 2556

 วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2556 ณ สนาม ม.ร.ว. จุรีพรหม 

กมลาศน์ (สนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 17.00 น. ลงทะเบียน

 18.30 น. การแสดงของนักเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

     การแสดงของนักเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

 19.00  น. ประธานกล่าวเปิดงาน  

     โดย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 19.20 น. พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจ�าปี 2556

     - ถ่ายภาพร่วมกัน 

 20.00 น. ดนตรีบรรเลง  - การแสดงมายากล

 22.00 น. ปิดงาน : ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

(โต๊ะจีน ราคา 3,000 บาท)

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ :  สมาคมศิษย์เก่า มศว 

         โทรศัพท์ 02-260-3555
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ข่าวชมรมฯ

  วันที่ 3 มีนาคม 2556 ผศ. พัชรา  สุทธิส�าแดง ได้เชิญชวน

คณะกรรมการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน 9,100 บาท 

เพือ่บรูณะอาคารเรยีนพระอภธิรรม (อชว) ณ ตึก มหาธาตุวิทยาลยั ช้ัน 1 

อาคารดังกล่าวเป็นสถานศึกษาพระอภิธรรม ปลูกฝังปัญญาสัมมาทิฏฐ ิ

ให้แก ่นักศึกษาพระอภิธรรม ซึ่งขณะนี้ได ้ช�ารุดทรุดโทรมลงมาก 

ขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้ร่วมกัน

  วันที่ 5 มีนาคม 2556 ชมรมผู้สูงอายุ ฯ จัดกิจกรรม ท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม พัทยาหรรษา มีผู้ร่วมกิจกรรม จ�านวน 36 คน ขอแนะน�า

สถานทีน่่าเทีย่ว คอื ศนูย์แสดงเรอืพระราชพธิจี�าลอง และรบัประทาน

อาหารกลางวันบุฟเฟต์ ชาบูอิชิ หากแจ้งว่ามาจาก มศว จะลดราคา 

ให้เป็นพิเศษ (300 บาท จากราคาปกติ 459 บาท) สถานที่น่าสนใจอีก

แห่งหนึง่ คือ Art in Paradise พพิธิภณัฑ์ศลิปะลวงตาสามมติ ิจดุเด่น

ของทีน่ี ่คือการจดัแสดงนทิรรศการภาพสามมติแิบบถาวร ทีเ่น้นให้ผูเ้ข้าชม 

มส่ีวนร่วมในการแสดงท่าทางต่าง ๆ  ไปกบัภาพ ตัวภาพมีลกัษณะเหมือนจรงิ 

หากท�าท่าประกอบได้แนบเนียนจะให้ความรูส้กึเหมือนเข้าไปอยูใ่นภาพนัน้

ได้จรงิ ๆ  ท�าให้สมาชกิทีไ่ปเพลิดเพลินกบัการออกแบบท�าท่าทางถ่ายภาพ

กันอย่างสนุกสนาน ขอขอบคุณ รศ.สุภาพร  สุกสีเหลือง ผู้จัดรายการนี้

  วันที่ 7 มีนาคม ซึ่งเป็นวันประชุมประจ�าเดือนของคณะกรรมการ

บริหารชมรมฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดี ในกองทุนหัวใจ

กุมาร รหัส 3006012 เป็นเงิน 11,500 บาท และ ชมรมผู้สูงอายุ 

น�าเงินเข้าร่วมสมทบอีก 1,000 บาท รวมเป็น 12,500 บาท ขอขอบคุณ 
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รศ. ดร. วจิติร วรตุบางกรู ทีเ่ป็นผูเ้ชญิชวน ขออนโุมทนาในกศุลจตินีร่้วมกนั 

  วันที่ 8 มีนาคม 2556 ประธานชมรมฯ อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง 

และ ผศ. เกษร เจริญรักษ์ เป็นตัวแทนชมรมผู้สูงอายุมอบช่อดอกไม้แด่ 

ศาสตราจารย์พิเศษอาร ี สทุธพินัธุ ์ในงานเชิดชูเกยีรติศลิปินแห่งชาติ 

สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ณ อาคารประสานมิตร เวลา 19.00 น.

  ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะ

แพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบรกิารวิชาการเรือ่ง “สมนุไพรน่ารู”้ ใน

วันที่ 18 เมษายน  2556 ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 ส�านักหอสมุดกลาง 

ระหว่างเวลา 12.30 - 15.30 น. และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้

สมนุไพรทางการแพทย์” และรายงานวจิยัเกีย่วกบัสมนุไพรทีน่่าสนใจ ขอเชญิ 

สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  ชมรมผูส้งูอาย ุมศว ขอเชญิชวนสมาชิกและผูส้นใจทัว่ไปอบรม 

ความรูเ้บือ้งต้นการใช้คอมพวิเตอร์กบัชวีติประจ�าวนั กลุม่ที ่1 ในวนัพฤหสั

ที ่25 เมษายน กลุม่ที ่2 วนัที ่13 มถินุายน ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 

ณ ห้อง 102 ส�านักหอสมุดกลาง ค่าลงทะเบียน คนละ 200 บาท ผู้สนใจ 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมที่ นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 087-

710-9821

  ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสไุร  พงษ์ทองเจริญ ทีป่รกึษาชมรม

เสนอเปลี่ยนชื่อ ชมรมผู้สูงอายุ มศว ภาษาอังกฤษจากเดิม Oldclub เป็น  

Senior Club of SWU จึงเปลี่ยน URL ของจดหมายข่าวเป็น http://

seniorclub.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  คณะกรรมการชมรมฯ ชดุที ่15 หมดวาระลงในเดอืน มกราคม 

2556 และในวันที่ 10 มกราคม ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจ�าปีของ 
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ชมรมฯ จงึมกีารเลอืกประธานใหม่ ซึง่ได้ประธานคนเดมิ จึงต้องมีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 16 ซึ่งจะมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 4 คน คือ 

ผศ. ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์  นางสาวยุพิน  องคานนท์  นางสาวพิศมัย 

พนาเวศร์  และนายไพฑูรย์  รัตนศิริ

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เที่ยวเมือง

โบราณ ในวนัองัคารที ่11 มถินุายน 2556 ราคา 1,200 บาท (ราคานีร้วม

ค่าเดนิทาง อาหารกลางวนั อาหารว่าง และบตัรเข้าชม) มีก�าหนดการดงันี้ 

 08.00 น.  ออกจากมหาวิทยาลัย (รถจอดหน้าโรงเรยีนมัธยมสาธติ)

 09.30 น. น�าชมพิภัณฑ์ช้างสามเศียร

 12.00 น. อาหารกลางวัน โรงแรมเมืองโบราณ

 13.30 น. น�าชมเมืองโบราณ

 16.30 น. อาหารว่าง ณ สถานที่ตากอากาศบางปู

 สนใจโปรดตดิต่อ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลอืง 089-447-8247 โอนเงนิ

เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206 058 1739 หรือ สหกรณ์

ออมทรัพย์ มศว 883-8 รับจ�านวน 40 คน

  ชมรมผูส้งูอาย ุมศว ขอเชญิสมาชกิเทีย่วสองประเทศ มาเลเซยี 

สิงคโปร์ เก็นติ้ง ยูนิเอร์แซล เรือ Star Cruise ปีนัง ราคาประมาณ 

18,000 บาท 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2556 

รับจ�านวนจ�ากัด จ่ายค่ามัดจ�าการเดินทาง 5,000 บาท พร้อมหน้าปก 

หนังสือเดินทางที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน ดูรายละเอียดที่หน้า 31-32  

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง 089-447 

-8247 หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206 058 1739 

หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 883-8 รับจ�านวน 35 คน
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  นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สอ. มศว จ�ากดั (รศ.ธาดาศกัดิ์ 

วชริปรชีาพงษ์) ขอเชญิสมาชกิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 วนั

อาทิตย์ท่ี 21 เมษายน 2556 ตัง้แต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ 

หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ชั้น 8 ห้อง 8101 ส�านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 1. นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 2. รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัครัง้แรก  วนัที ่29 ตลุาคม 2555 

 3. รับทราบผลการด�าเนินงานใรรอบปีบัญชี 2555

 4. พิจารณา งบดุล และ บัญชีรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2555

 5. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

 6. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. มศว 

จ�ากัด ข้อ 9

 7. พจิารณาวนัรบัสมคัรสมาชกิทีม่อีายเุกนิ 45 ปีขึน้ไป เป็นกรณพีเิศษ 

 8. เรื่องอื่น ๆ 

  ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ / ผู้สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา

สามเณร รูปละ 1,000 บาท และชุดอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท 

ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย (เขาสาป) หาดแม่ร�าพึง ม. 1 ต. เพ อ. เมือง 

จ. ระยอง ในวนัเสาร์ที ่4 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 

น. ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชอีอมทรพัย์ ธนาคารกรงุไทย สาขาบ้านเพ 

เลขที ่223-1-01093-3 หรอื บญีัออมทรพัย์ ธนาคารกสกิรไทย สาขาบ้านเพ 
เลขที่ 594-2-02861-1
  ขอเชิญท�าบุญ 100 วัน รศ. นิภา แนวบุญเนียร วันอาทิตย์ที่ 

26 พฤษภาคม 2556 ณ วันธาตุทอง (ยังไม่ก�าหนดศาลา)
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล   1,000 บาท

 2. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ     1,000 บาท

 3. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร   1,000 บาท

 4. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์    1,000 บาท

 5. รศ. ดร. ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา 1,000 บาท

 6. ผศ. มาลี  โทณานนท์    2,000 บาท

 7. รศ. ปราณี  วาณิชเจริญธรรม  1,000 บาท

 8. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์   1,500 บาท

 9. ผศ. วัฒนา  จูฑะพันธุ์    1,000 บาท

 10. ศ. สมพร - ผศ. อุไร บัวทอง  2,000 บาท

 11. รศ.ดร.ประเสริฐ์-รศ.นิภา ศรีไพโรจน์ 2,000 บาท

 12. อ. วิไลวรรณ  พรรณภพ   2,000 บาท

 13. ผศ. อุษณา  กาญจนทัต   1,000 บาท

 14. อ. ศศิน  ปิณฑะดิษ     1,000 บาท

 15. ผศ. สุเทพ  บรรลือสินธุ์   1,000 บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่ประเภทตลอดชีพ 

เดือนเมษายน 2556
อ. สายสมร  ภูเจริญ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนเมษายน

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล  2. รศ. ปราณี  วานิชเจริญธรรม

3. คุณชวนชื่น  กาญจนภี  4. อ. สมบูรณ์  ศิงฆมานนท์

5. คุณจรินทร์  ยางจิต   6. คุณไพรัช  ชินะผา 

7. คุณพรสนอง  แตงไทย  8. รศ. เทเวศร์  พิริยะพฤนท์

9. คุณวานิช  วาณิชยากรกุล  10. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า

11. คุณวิไล  มาโนชญ์จิต  12. อ. สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม

13. ผศ. ทรงกลด  อภิมณฑ์รักษา 14. อ. วิวัฒน์  บุรทัต

15. ศ. ดร. ประเสริฐ  วิทยารัฐ 16. อ. ดารา  ภาคสุชน

17. อ. อุไร  สังขนันท์   18. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต

19. คุณติ๋ม  วินิจวงษ์    20. อ. ดร. กาญจนา  รุ่งตรานนท์

21. คุณเสถียร  โพธิ์สุวรรณ  22. ผศ. จันทร์พิมพ์  พละพงศ์

23. รศ. สุรภี  อิงคากุล   24. ผศ. สนั่น  วีระพงษ์

25. อ. นฤมล  เกตุปมา   26. ผศ. ดร. สายสนม  ธรรมพิทักษ์

27. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์  28. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร
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29. อ. ทัศนีย์  เจตสันติ์   30. ผศ. ศรีนวล  ม่ันเปล่ง

31. รศ. หทัย  ตันหยง   32. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์

33. รศ. สมหวัง  คุรุรัตนะ  34. คุณชูศรี  บุญยฤทธิ์

35. ผศ. ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวช 36. ผศ. มาลี  โทณานนท์ 

37. อ. นวธิตา  อติแพทย์  38. ผศ. สุวณิช  พรหมสุทธิรักษ์

39. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์  40. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า

41. อ. ปราณีต  เลิศไกร  42. อ. ธนพรรณ  สิทธิสุนทร

43. อ. สมทรง  วิเชียร   44. รศ. พวา  พันธุ์เมฆา

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

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

49. ศ. ดร. เสาวนีย์  จักรพิทักษ์ 50. ผศ. จิตต์  หมวดสง

51. อ. ดร. พัฒนา  ชัชพงศ์  52. ผศ. อุษณา  กาญจนทัต

53. ผศ. เพ็ญณี  ดิสกะประกาย 54. รศ. ผกา  แสงสุวรรณ

55. ผศ. จ�ารัส  น้อยแสงศรี  56. อ. ช�านาญ  แสงแก้ว

57. อ. อรพินท์  แก้วลาย  58. อ. ดร. สุวรรณา  พันธุรัตน์

59. คุณพรนิภา  โชติกเสถียร  60. ผศ. สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม

61. คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ 62. รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี

63. อ. ชุลีพร  สุภธีระ   64. ผศ. พัชรินทร์  ขวัญชัย  

65. ผศ. ประเสริฐ  เชษฐพันธ์  66. รศ. คุณหญิงเต็มสิริ  บุณยสิงห์

67. รศ. ดร. ลาดทองใบ  ภูอภิรมย์ 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด

   สอ. มศว จ�ากัด ให้สมาชิกทุกคนซื้อหุ้น “วันครอบครัวอบอุ่น 1-30 

เมษายน 2556” ได้ 1 ครัง้ ไม่เกนิ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
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บอกเล่าเก้าสิบ : อ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์

นงนารถ  ชัยรัตน์ 1

 หนังสือคือมิตรแท้ช่วยแก้ทุกข์  หนังสือน�าความสุขสนุกสนาน

หนังสือคือกุญแจแก้ความเขลา   หนังสือเผาความทุกข์กลับสุกใส

 หนังสือคือคุณค่าวิชาการ   หนังสืออ่านแล้วแก้จนถ้าสนใจ

หนังสือเปรียบแสงธรรมอันอ�าไพ   หนังสือใช้เป็นครูสอนผู้คน

 หนังสือคือกล้องส่งทางไกล   หนังสือคือกล้องส่องทางผิด

หนังสือคือชีวิตประสิทธิผล    หนังสือเสริมสร้างคุณค่าปัญญาชน

 หนังสือคือเครื่องกลสร้างความดี  หนังสือคือดวงตาอันสามารถ

หนังสือท�ากระดาษมีศักดิ์ศรี   หนังสือคือเข็มทิศมิตรไมตรี

 หนังสือมีอ�านาจประหลาดจริง  หนังสือคือหนทางเพื่อสร้างเกียรติ

หนังสือลดความเครียดสุดแสลง   หนังสือให้คุณค่าราคาแพง

 หนังสือแจ้งข้อวัตรเพื่อพัฒนา  หนังสือคือหมอยารักษาโง่

หนังสือคือสายโซ่คล้องภาษา   หนังสือคือขุมทรัพย์สรรพปัญญา

หนังสือพามนุษยชาติฉลาดเอย

 คนอ่านหนังสือมาก ๆ ก็จะรู้เรื่องอะไร ๆ ได้มาก ๆ 

 เมือ่แม่ของข้าพเจ้าเสียชวิีต ข้าพเจ้าค่อย ๆ  เกบ็ของใช้ส่วนตวัต่าง ๆ

ของแม่ เพื่อจัดเก็บหรือคัดแยกทิ้ง แม่ชอบคัดลอกเรื่องต่าง ๆ  ที่แม่ชอบไว้

ในกระดาษบ้าง สมุดบ้าง และได้พบกระดาษชิ้นหนึ่งที่เขียนไว้ด้วยลายมือ

แม่ ซ่ึงเป็นกระดาษทีม่คีณุค่าทางจติใจของข้าพเจ้ามากเรือ่งหนึง่ ซึง่ท�าให้

ข้าพเจ้านกึถงึแม่ในวนัทีผ่่านมา และเข้าใจว่าท�าไมแม่จงึอ่านหนงัสอืตลอด

ชีวิต และที่เห็นก็คือ แม่ยังน�าการอ่านของแม่มาเปิดใจตัวเอง เวลาแม่

พูดคุยหรือแนะน�าอะไร แม่จะบอกว่าแม่อ่านมาจาก ... แม่ยอมรับการ

 1  ข้าราชการบ�านาญ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เปลีย่นแปลงตามยุคสมยั จึงมคีวามคดิทีท่นัสมยั กเ็พราะเป็นด้วยการอ่าน

ของแม่นี่เอง

 วนัท่ี 2 เมษายน ของทกุปี รฐับาลก�าหนดให้เป็น “วนัรกัการอ่าน” 

จึงน�าข้อความที่แม่คัดลอกมาจากท่ีใดท่ีหน่ึงมาฝาก เพื่อที่เราจะเป็นอีก 

ผู้หนึ่งที่รักการอ่าน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูกหลานสืบไป

ให้พ่อเลี้ยงข้าวครู

พระราชวิจิตรปฏิภาณ 2

 เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณสัก 13 ปี) มีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ท�างาน

อยู่กับ คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ไปหาอาตมา (พระ

ราชวิจิตรปฏิภาณ) ที่วัดสุทัศน์ฯ เมื่อพบกัน ท่านผู้นี้ก็แจ้งความประสงค์

ของการมาพบ และเล่าเรื่องที่เป็นจุดประสงค์ ดังนี้

 เมื่อเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ปกติผมต้องไป

ค้นคว้าข้อมลูในหอสมดุแห่งชาต ิต่อมากม็นีกัเรยีนหญงิคนหนึง่ผกูเปียสอง

ข้าง เข้าไปค้นข้อมูลอย่างจริงจัง ว่างก็สนทนากันถึงเรื่องวิชาการ

 “อยู่มาวันหน่ึงนักเรียนหญิงคนน้ันก็ชวนผมไปเที่ยวบ้าน โดยบอก

ว่าจะให้พ่อเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อ ในฐานะที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยมีการ

นัดแนะกันที่พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา โดยเธอบอกว่าเมื่อเข้าประตูที่ 

1 แล้วขอให้บอกแก่คนที่เฝ้าประตูด้วยค�าพูดนี้ (เป็นค�าเฉพาะ ...)

 “ครั้งถึงวันนัดหมาย ผมก็เดินทางไปโดยรถแท็กซี่ เมื่อเข้าประตู ผม

 2  ตัดทอนจากบทความของ เรื่อง “คนซื่อสัตย์คือสมบัติของพระราชา”  สยามรัฐ. 

วันที่ 5  ธันวาคม  2551.  หน้า 2.
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ก็มิได้สงสัย คงบอกเจ้าหน้าที่ตามนั้น ครั้นถึงขั้นที่ 2 ผมก็บอกตามนั้นอีก  

เจ้าหน้าที่ก็อัธยาศัยดี ให้ความเคารพผมอย่างยิ่ง

 “แต่พอถงึขัน้ที ่3 ผมกเ็ริม่เหน็ภาพชดัเจนว่า ทีแ่ท้จรงิเดก็ผูห้ญงิคน

นั้นคือ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี’ ซึ่งตอนนั้น

ยังมิได้เฉลิมพระยศนี้ครับ พอผมนึกออก ผมก็เริ่มสั่นแล้ว

 “แต่เหตุที่ผมนึกไม่ออก เพราะผมไม่เคยคิดเลยว่า เจ้าฟ้าจะ 

สนพระทัยในวชิาการอย่างจรงิจัง เวลาค้นคว้ากท็รงสบืค้นด้วยพระองค์เอง

ทุกอย่าง ทรงค้นคว้าและจดจ�าอย่างขมขีมนั โดยมิได้มีข้าราชบรพิารเข้าไป

ยุ่งเกี่ยวกับพระองค์ และเวลาที่ทรงสนทนาก็ให้ความนับถือคู่สนทนา ยิ่งรู้

ว่าผมเป็นครูสอนวิชาดังกล่าว

 “เมื่อผมรู้ว่านักเรียนหญิงคนนั้นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ผมก็ประหม่า และแล้วรถแท็กซี่ก็ถึงที่นัดพบ สักครู่

พระองค์กเ็สดจ็ออกมาแล้วตรสัปฏสินัถาร ถงึตอนนีผ้มกก้็มลงกราบกบัพืน้ 

และที่ท�าให้ผมสั่นยิ่งข้ึนก็คือ ตอนน้ีผมรู้แล้วว่าคุณพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้

คือ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

 “สักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จฯ ออกมา ทรงมีพระ

พักตร์ที่ยิ้มแย้มแล้วตรัสว่า ‘เห็นลูกสาวบอกว่าเป็นเพื่อนกัน’

 “เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ ผมก็ก้มลงกราบด้วยความประหม่าที่สุด

แล้วกราบบงัคมทลูว่า ‘มเิป็นการบงัอาจ พระพุทธเจ้าข้า’ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวัทรงพระมหากรณุาธคิณุตรสัว่า ขอให้ท�าตัวตามปกติ ไม่ต้อง

ประหม่าหรือกลัวแต่อย่างใด พระองค์ตรัสขอบใจที่ได้เป็นเพื่อนสนทนา

วิชาการดังกล่าว

 “จากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า ‘อันที่จริงก็มีผู้อยากขอเข้าเฝ้าฯ เป็น
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จ�านวนมาก บางรายก็ขอน�าเงินขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย แต่เราก็ไม่สามารถ

จะรับเงินของบางคนได้ เราจะรับเงินของเขาได้อย่างไร ในเม่ือเงินที่เขา

น�ามาถวายเรานั้นเป็นเงินที่เกิดจากการขายแผ่นดินของเรา เราจึงรับเงิน

นั้นไม่ได้ ถ้าจะถามพระราชาอย่างเราว่า พระราชาอย่างเรานั้นต้องการ

อะไร เราก็ขอตอบว่า พระราชาอย่างเราต้องการคนซื่อสัตย์ เพราะคนที่

ซื่อสัตย์คือสมบัติของพระราชาอย่างเรา’

 “ผมก้มลงกราบถวายบังคมพระองค์อีกครั้ง ด้วยความซาบซึ้งน�้าตา

ไหลในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แก่ครู

สอนหนังสือเล็ก ๆ คนหนึ่ง พระราชด�ารัสของพระองค์มีคุณค่ายิ่งต่อชีวิต

ของผม จากนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักพ็ระราชทานเลีย้งก๋วยเต๋ียว  

เป็นอาหารที่ผมรับประทานแล้วอิ่มตลอดชีวิต”

ความทรงจ�าจากรั้วเทาแดง

รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา 3

 ข้าพเจ้ามคีวามทรงจ�าจากรัว้เทาแดงหลายประการ สดุทีจ่ะพรรณนา

ในเวลาสั้นและเนื้อที่กระดาษมีจ�ากัด แต่ความทรงจ�าที่ส�าคัญที่สุด คือ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาทรงพระอักษรในรั้วเทาแดงของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันหนึ่งเมื่อต้นปี 2524 ข้าพเจ้าได้เดินทางจากตึก 12 (ตึกศึกษา

ศาสตร์) ไปยัง ตึก 9 (ตึกผู้บริหารขณะนั้น)ข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้หญิง

พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งท่านเคยเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า เมื่อ

 3  ข้าราชการบ�านาญ ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์  มศว  
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ตอนข้าพเจ้าเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับ

ปริญญาตรี ท่านเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ และตอนเรียนปริญญาโท 

สาขาบริหารการศึกษา ท่านยังได้สอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

โรงเรียน

 ข้าพเจ้ารบีเดนิเข้าไปทกัทายและถามความประสงค์ทีท่่านมาที ่มศว 

ท่านผู้หญิงตอบเป็นเชิงถามว่า “นี่เธอ ช่วยครูได้ไหม สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยอยากเรียนต่อปริญญา

เอก ครไูด้น�าระเบยีบการเรยีนของหลายมหาวทิยาลยัขึน้ทลูถวายเพือ่ทอด

พระเนตร แต่ไม่ทรงโปรด ฯ สักแห่ง นอกจากหลักสูตรปริญญาเอก สาขา

พัฒนศึกษาศาสตร์ของที่นี่”

 ท่านผูห้ญงิยืน่เอกสารทีเ่อ่ยถงึให้ข้าพเจ้าด ูและพดูต่อไปว่า “พระองค์ 

ท่านฯ สนใจมาก แต่ทรงเกรงว่าจะสอบคัดเลือกเข้าไม่ได้ เพราะพระองค์

ท่านฯ ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาที่จะสอบคัดเลือกเลย เช่น พื้นฐานการ

ศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิจัย เป็นต้น”

 ข้าพเจ้าตอบท่านผู้หญิงว่า “พระองค์คงสอบได้อยู่แล้ว เพราะทรงมี

พระปรีชาสามารถในหลายด้าน ...”

 ต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้พบท่านผู้หญิงอีก และได้ทราบว่ามี

อาจารย์หลายท่านได้รับเชิญ ให้ไปถวายพระอักษรเพื่อทรงเตรียมตัวสอบ

คัดเลือก และให้ทรงสอบได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เอง

 ในที่สุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง

ผ่านการคัดเลือกเข้าทรงพระอักษรในระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา

ศาสตร์ มศว ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์เองอย่างแท้จริง

 ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก (ในสาขาอื่น) ยังได้เห็น
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กระดาษค�าตอบของพระองค์ท่านที่ “กองกลางข้อสอบ” (ตึกกองกิจการ

นิสิตปัจจุบัน) พระองค์ท่านเขียนในกระดาษค�าตอบด้วยปากกาหมึกซึม 

สีด�า และในหน้าสุดท้ายของกระดาษค�าตอบ มีลายพระหัตถ์ว่า

 “เสียดายเวลาหมด ยังมีสิ่งที่ต้องเขียนอีกมาก”

 ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า มหาวิทยาลัยได้เก็บกระดาษค�าตอบของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ในพิพิธภัณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยหรือไม่

 ในระหว่างท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงศึกษา ข้าพเจ้าไม่มีวาสนาได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษร แต่ได้

ทราบจากพระอาจารย์อื่นๆ และลูกศิษย์ที่เป็นพระสหาย เล่าถึงพระองค์

ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงพระอักษร

 “สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนพระทยั

และตั้งพระทัยในการทรงพระอักษรมาก แทบจะไม่เคยทรงขาดเรียนเลย  

แม้เสดจ็ไปทรงงานในต่างจังหวัด เครือ่งบินพระทีน่ัง่ถงึสนามบนิดอนเมอืง

ในตอนเช้า พระองค์ท่านยังเสด็จมาเรียนเช้าวันนั้นได้ทัน” พระสหายเล่า

ให้ข้าพเจ้าฟัง

 “ยกเว้นวันที่มาไม่ได้จริงๆ พระองค์ท่านทรงฝากแถบบันทึกเสียงให้

พระสหายบันทึกค�าสอนของพระอาจารย์ของครั้งต่อไป พระองค์ท่านทรง

ถอดเทปและพมิพ์เป็นเอกสารค�าสอนมาพระราชทานแก่พระสหายอกีด้วย” 

พระสหายทรงเล่าต่อ

 วันใดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

มาทรงพระอักษร พระอาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว จะ

ไปรอรับเสด็จที่หน้าตึก 9 เสมอ เพราะห้องทรงพระอักษรอยู่ชั้น 5 ของ
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อาคารหลังนี้

 เมือ่เสดจ็มาถึง พระองค์ท่านทรงไหว้เพือ่ท�าความเคารพพระอาจารย์

ทกุคน ซ่ึงเป็นพระจรยิวัตรท่ีงดงามมาก และเป็นความทรงจ�าทีไ่ม่อาจลมืได้ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้เวลา

ศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ รวมสี่ปีกับอีกสองภาคเรียน  

ข้าพเจ้าได้ทราบจากพระสหายและประมวลเอาจากเหตุการณ์ที่พระองค์

เกือบทรงละทิ้งการศึกษาให้ส�าเร็จเลยทีเดียว

 ศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง (ภริยาของศาสตราจารย์ 

ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง) ซึ่งขณะนั้นเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษา และพระอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย ในระยะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ก�าลังทรงท�าวิทยานิพนธ์นั้น ศ. ดร. กานดาฯ ได้ป่วยเป็น

โรคมะเร็งและถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาอีกไม่นานนัก

 การถึงแก่กรรมของพระอาจารย์ที่ปรึกษา คงท�าให้พระองค์ทรงท้อ

พระทัยในการทรงพระอักษรเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าคิดเอาเอง

 อย่างไรก็ดีพอใกล้ส้ินปีการศึกษาปีที่สี่ของพระองค์ (ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย ขณะนั้น ปริญญาเอกต้องใช้เวลาศึกษา 4 ปี) ข้าพเจ้า

ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาให้พระองค์ได้ทรงท�าวิทยานิพนธ์จน

ส�าเร็จโดยต่อเวลาให้อีกสองภาคเรียน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงส�าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2529 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

 กรรมการสอบในวันน้ัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ 
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สะเพียรชัย  ศาสตราจารย์ ดร. สมพร  บัวทอง  รองศาสตราจารย์ ดร. 

ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา  และรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  วงษ์ใหญ่ 

ซึ่งขาดกรรมการอีกท่านหนึ่ง คือ ศาสตราจารย์ ดร. กานดา  ณ ถลาง 

พระอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

 ภายหลังจากการทรงสอบปากกเปล่าที่ห้องประชุมเล็กด้านหน้า 

หอประชมุใหญ่ของมหาวิทยาลัยในตอนเช้าวันที ่6 ตุลาคม นัน้ มีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที ่และนสิติรอรบัเสดจ็และเข้าเฝ้าอย่างเนอืงแน่นบรเิวณหอประชมุ

 เมื่อการสอบปากเปล่าของพระองค์ผ่านพ้นไปแล้ว สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมเล็กทาง

ด้านซ้ายของหอประชมุ ซึง่ทีน่ั่นมผีูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ผูแ้ทนคณะและ

หน่วยงาน และคณาจารย์นัง่รอเข้าเฝ้าเพือ่ถวายของทีร่ะลกึและความยินด ี

ที่พระองค์ท่านทรงส�าเร็จการศึกษา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกกุมารี เสด็จมาถึง 

ทรงประทับนั่งบนพระเก้าอ้ีบนแท่นหน้าห้องประชุมต่อหน้าผู้เฝ้ารับเสด็จ  

ต่อจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณะต่างๆ และอาจารย์ถวายของ 

ท่ีระลึก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่อดอกไม้สีม่วง และกระดาษห่อของขวัญเป็น 

สีม่วงลานตา เนื่องจากพระองค์ทรงประสูติในวันเสาร์

 อย่างไรก็ดี นาทีระทึกใจซึ่งเป็นความทรงจ�าที่ไม่ลืมเลือนได้มาถึง 

หลังจากพิธีถวายของที่ระลึกเสร็จสิ้นลง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกกมุาร ีทรงประทบัยนืและทรงพระด�าเนนิไปยงัทางซ้ายของ

หอประชุม ผ่านแถวผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปทางขวา ทรงหยุดประทับยืน

ตรงท่ี ศาสตราจารย์ ม.ล. จริาย ุ นพวงศ์  องคมนตร ีและศาสตาราจารย์ 

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ อยุธยา  นั่งอยู่ แล้วพระราชทาน 
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ช่อดอกไม้นั้นให้แก่พระอาจารย์ทั้งสอง และทรงตรัสว่า

 “... ที่แนะน�าให้มาเรียนที่นี่”

 บรรยากาศในห้องประชุมขณะนั้น เงียบสงัด ทุกคนต่างตกตะลึงกับ

การได้เห็นพระจริยวัตรที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงแสดงถึงความกตัญญูต่อพระอาจารย์อาวุโสขณะนั้น

 ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกกุมารี  

ทรงด�าเนนิมาประทบันัง่ทีพ่ระเกา้อีเ้ดมิ แล้วหนัพระพกัตร์ไปยงันางสนอง

พระโอษฐ์อีกครั้งหนึ่ง

 นางสนองพระโอษฐ์ลุกขึ้น แล้วน�าช่อดอกไม้เป็นกล้วยไม้สีเหลือง 

ช่อใหญ่เหมือนเดิม ถวายแด่พระองค์อีกครั้ง

 คราวนั้นข้าพเจ้าคิดในใจว่า พระองค์ทรงพระราชทานให้ผู้บริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี เพราะเห็นผู้บริหารทั้งหลายนั่ง

เรียบร้อยและอยู่ในอาการสงบนิ่ง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับยืน 

และทรงพระด�าเนินผ่านแถวผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทางด้านซ้ายมือไป

อกี และทรงพระด�าเนินอ้อมไปทางขวาและประทบัยนืตรงที ่ศาสตราจารย์ 

ดร. เอกวิทย์  ณ ถลาง  ซึ่งนั่งถัดจากศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ 

นพวงศ์  ณ อยุธยา แล้วพระราชทานช่อดอกไม้นั้นให้แก่ ศาสตราจารย์ 

ดร. เอกวิทย์ฯ น�าไปฝากศาสตราจารย์ ดร. กานดาฯ พระอาจารย์ 

ที่ปรึกษาฯ ของพระองค์ท่าน ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว

 ข้าพเจ้านัง่อยูแ่ถวหลงัของผูเ้อ่ยนามในสองเหตุการณ์ ทีพ่ระอาจารย์

ได้รับพระราชทานช่อดอกไม้ และได้ยินพระราชด�ารัสอย่างชัดเจน

 หลังจากพระองค์ท่านพระราชทานช่อดอกไม้ให้ ศาสตราจารย์ ดร. 
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เอกวิทย์ ณ ถลาง น�าไปฝาก ศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง แล้ว

พระองค์ท่านจึงได้เสด็จกลับ

 เหตุการณ์วันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เป็นดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2529  เป็นความทรงจ�าจากรั้วเทาแดงที่ประทับใจ

มากที่สุด และข้าพเจ้ากลั้นน�้าตาไม่ได้เลย 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2529 จึงถือเป็นวันส�าคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เรียกว่า “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี” เพื่อน้อมร�าลึกถึงวันที่พระองค์ท่านทรงส�าเร็จการศึกษาจาก 

ที่นี่ และถือเป็นวันส�าคัญและเป็นวันที่เป็นพระกรณียกิจส่วนพระองค์

 ในวัน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” นี้ 

พระองค์จะเสด็จมามหาวิทยาลัยเป็นการส่วนพระองค์ และทรงถือปฏิบัติ

มาตราบเท่าทุกวันนี้ แต่วันเสด็จมาอาจไม่ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม เสมอไป 

ขึ้นอยู่กับพระราชกรณียกิจของพระองค์ และจะพระราชทานก�าหนดวัน

ในแต่ละปี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการ

ถวายปริญญาบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. เกษม  

สุวรรณกุล) ในปลายปี 2529 นั้นเอง และในวันพระราชทานปริญญาบัตร  

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีเสดจ็มา

ร่วมในพิธีปีนี้ด้วย

 ภายหลงัจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรง

ได้รับการถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตจากนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

ได้เสด็จลงจากพระที่นั่งแท่นพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อทรงสวมฉลอง
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พระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อน ที่ห้อง

ด้านหลังหอประชุม แล้วจึงเสด็จมาประทับนั่ง เพื่อพระราชทานปริญญา

บัตรแก่บัณฑิตในพระราชพิธีต่อไป

 เหตกุารณ์ในวันพระราชทานปรญิญาบัตรปีนัน้ เป็นความทรงจ�าจาก

รั้งเทาแดงที่ไม่อาจลืมเลือนอีกเช่นเคย

 หากท่านผู้อ่านสังเกตพระรูปของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในชดุพระองค์ครยุในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ ปีก่อน 2529  ทีพ่ระองค์เสดจ็ไปพระราชทานปรญิญา

บัตรแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ท่านจะไม่เห็นสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสวมพระองค์ครยุปรญิญาเอกของ

มหาวิทยาลัยใดเลย แม้พระองค์ท่านได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จากหลายสถาบันมาก่อนหน้านั้น

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสวม

เฉพาะพระองค์ครุยที่ทรงได้รับมาด้วยการทรงศึกษาของพระองค์ท่านเอง 

คือ ฉลองพระองค์ครุยปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ได้ทรงฉลองพระองค์ครุยปริญญาเอกในพิธีรพระราชทาน

ปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เป็นครั้งแรก ต่อจากน้ันพระองค์จึงทรงสวมฉลององค์ครุยปริญญาเอก

กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแทน

พระองค์ฯ ต่อไป

 อนึง่ นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุของ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงส�าเร็จการศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม  
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2529 และได้รับการถวายปริญญาบัตรในปลายปี เพราะนิสิตส�าเร็จการ

ศึกษาหลังภาคฤดูร้อน และก่อนตุลาคมปีนั้น มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้า

รบัปรญิญาทัง้หมดเกอืบห้าสบิคน ทัง้ๆ ทีไ่ม่มรีายชือ่ปรากฏในสจูบิตัรราย

ชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษา ในจ�านวนนั้นมีลูกศิษย์ของข้าพเจ้าหลายคน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้า

ศึกษาปริญญาเอกสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ (ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า 

Development Education) เมื่อปีการศึกษา 2524 และทรงส�าเร็จการ

ศึกษาเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2529 พระนิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่อง “การ

พัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย” ทรงได้วุฒิปริญญา กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

 หลักสูตรปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีเปิดสอนที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี

ศาสตราจารย์ ดร. เฉลียว  บุรีภักดี เป็นผู้ร่างหลักสูตร และเป็นประธาน

สาขาวชิาในระยะแรก สาขาวิชาน้ีมเีปิดสอนในมหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก

ทั้งยุโรปและอเมริกา เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอมริกา ซึ่ง

ศาสตราจารย์ ดร. เฉลียว  บุรีภักดี ส�าเร็จการศึกษาในสาขานี้มาจากที่นี่  

ปัจจุบันสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์มีเปิดสอนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ด้วย

 ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้น คือ ความทรงจ�าที่ประทับใจของข้าพเจ้า

ที่มีโอกาสได้เข้ามารับราชการเป็นอาจารย์อยู่ในรั้วเทาแดง เป็นเวลานาน  

20 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2541 และยังได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

อกีสองสามปีหลงัเกษยีณฯ ความทรงจ�าดีๆ  จากรัว้เทาแดงมมีาก และเป็น

ความประทับใจที่ดี และมีความสุขมาก
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 สมดังเพลง “ร่มเงาเทาแดง” ซึ่งเป็นเพลงแห่งความทรงจ�าและ

ประทับใจท่ีไพเราะทั้งเนื้อร้องและท�านอง และชวนให้ระลึกถึง “รั้วเทา

แดง” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นนามพระราชทาน แปลว่า 

“สถาบันอุดมศึกษา อันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร” เสมอตอนหนึ่งว่า

 “สุขใจในถิ่นเทาแดง แหล่งปราการสานสร้างศรัทธา ประสานมิตร

สมจิต

  เธอปรารถนา ล�้าค่าล�้าค่าครูบาอาจารย์ ...

 เมื่อสุรีย์สีส่องแสง ร่มเงาเทาแดง คือ ความรื่นรมย์ กรุ่นกลิ่นผกา

ฉ�่าชื่นนาสา

  จิตใจสุขสม  ผองเราภิรมย์ใต้ร่มเงาเทาแดง”

สื่อสารอย่างไรกับวัยที่แตกต่าง 4

น.พ. ภุชงค์  เหล่ารุจิสวัสดิ์ 

 นายแพทย์ภุชงค์  เหล่ารุจิสวัสดิ์ จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านจิตเวช จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสอนอยู่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ สมาคมจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย

 การบรรยายครัง้น้ี มใิช่เรือ่งความเจ็บป่วย แต่เป็นเรือ่งช่วงเวลาหนึง่

ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างวัยจ�าเป็น

 4  ดร. พรรณี บุญประกอบ และ ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า สรุปการบรรยาย 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 (ในการประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ มศว) 
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ต้องปรบัตวั โดยเฉพาะการส่ือสารในปัจจุบันได้เปลีย่นแปลงไปตามกระแส

วิทยาการที่ก้าวหน้าและสภาพสังคม เด็กรุ่นใหม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่

จะเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลแตกต่างกัน ได้น�าเสนอประเด็นส�าคัญในการ

สื่อสารกับวัยที่แตกต่าง 3 ประเด็น คือ

 ประเด็นแรก คือ ความเข้าใจตามวัย ช่องว่างระหว่างวัย คือ 

ความต่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี ผู้ที่ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต ถือว่าตกรถไฟ

ขบวนใหญ่ ขบวนส�าคัญ การเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มิใช่เรื่องยากเกินเข้าใจได้ 

ปัจจุบันการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตง่าย สะดวกและรวดเร็วมาก การเรียนรู้ไป

พร้อมกับบุตรหลานจะท�าให้สนุกเพลิดเพลินและสัมพันธภาพก็อบอุ่นมาก

ขึ้นด้วย

 วัยรุ่นสื่อสารกันโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้นว่า เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ท่าน

ยกตัวอย่าง “เว็บเฟล” ซึ่งมีสัญญลักษณ์รูปเป็ด เป็นเว็บที่ตลก มีภาพและ

เนื้อหาที่ชวนสนุก ขบขัน ซึ่งสมาชิกส่งเข้าไปเป็นหมื่น ๆ และเปิดโอกาส

ให้ผู้รับข้อมูลได้แสดงความรู้สึก “like” หรือ แบ่งปัน “share” ข้อมูลใหม่ 

ดี ๆ เข้ามาร่วมด้วย

 เฟซบุ๊ค ชื่อ “น้องเนยรักษ์โลก” เป็นเฟซบุ๊คที่มีคนชอบมาก มีผู้กด 

like ถึง 53,900 ครั้ง เพราะเสนอเรื่องราวสนุก หักมุม ชวนหัว เรียกว่า

ในสังคมออนไลน์ มีคนรู้จักน้องเนยทั้งนั้น ลองสืบค้นดู จะได้มีเรื่องคุยกับ

บุตรหลานสนุกมากขึ้น

 วัยรุ่นมีการใช้ภาษาที่คุ้นกันในกลุ่ม ภาษาแปลก ๆ ที่ใช้กันใน

อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย บางครั้งก็เกิดจากการพิมพ์ผิด แต่ก็ติดตลาด 

เช่น ค�าว่า เมพขรงิ ๆ  (เทพจรงิ ๆ ) จุงเบย (จังเลย) ลวกเพีย่ (ลกูพี)่ ....ฯลฯ 

 การสื่อสารกับลูกหลานต่างวัย ควรพูดสั้น ๆ ตรงประเด็น เป็น 
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รปูธรรม ถ้าสามารถท�าให้เหน็ตวัอย่างยิง่ด ีการใช้ค�าพดูค�าสัง่ควรให้เหมาะ

กับวัย หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสมัยโน้นสมัยนี้ให้น่าร�าคาญ ท�าตัวเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมที่กลมกลืน จะเห็นว่าวัยรุ่นติดเพื่อนก็เพราะสื่อสารกัน

รู้เรื่อง การใช้อ�านาจต้องคิดให้ดี ๆ เพราะเขาต้องการเหตุผล ผู้ใหญ่ควร

ปรับความเชื่อเดิม ๆ ให้เข้ากับยุคสมัยด้วย

 เด็กยุคใหม่ดูทีวีน้อยลง และจะเจาะจงดูเฉพาะรายการและเวลา 

ที่ชอบ ปกติพึ่งพายูทูปซึ่งจะดูเมื่อไรก็ได้ เราควรปรับตัวตามความสนใจ

ของลูกหลานบ้าง เช่น ทางด้านดนตรี กีฬา นักร้อง แฟชั่น ...ฯลฯ เพื่อ

คุยกันได้อย่างไร้ช่องว่าง

 สมัยก่อนเรานอนหัวค�่า ตื่นแต่เช้า เรื่องนี้จะต้ังกฎเกณฑ์กับวัยรุ่น

ไม่ค่อยได้ ลองจินตนาการว่า ถ้าสมัยเรามีอินเตอร์เน็ต วิถีชีวิตของเราจะ

เหมือนพวกเขาในปัจจุบันนี้หรือไม่

 ประเด็นที่สอง คือ ทฤษฎีภูเขาน�้าแข็ง (Satir’s Iceberg Model) 

ท่านเปรียบเทียบว่าจิตใจเราเหมือนภูเขาน�้าแข็ง ส่วนที่โผล่เหนือน�้าขึ้นมา

เหมือนพฤติกรรมของคนที่เรารับรู้ได้ ส่วนที่ใต้น�้ามีขนาดใหญ่กว่า เป็น

ความรู้สึก อารมณ์ มุมมอง ความคาดหวัง และความต้องการที่แท้จริง 

สิง่เหล่านีม้อีทิธิพลต่อพฤตกิรรม ผูป้กครองหรอืนกัจติวทิยาทีเ่ข้าใจและให้

ค�าปรึกษาได้ ก็เพราะการชวนคุยอย่างเป็นมิตร พยายามส�ารวจว่า รู้สึก

อย่างไร อยากให้เป็นอย่างไร คาดหวงัไว้อย่างไร มองสถานการณ์นีอ้ย่างไร 

ต้องการให้เป็นไปอย่างไร การประมวลข้อมลูเหล่านี ้ท�าให้ตัดสนิการกระท�า 

หรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกผดิพลาดน้อยทีส่ดุ ดังนัน้ การปรบัแก้พฤติกรรม

ของบุตรหลานไม่ควรตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่ต้องท�าความเข้าใจกับค�า

ตอบในประเด็นต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาร่วมกัน
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 ประเดน็ทีส่าม คอื การสือ่สารอย่างสนัต ิซึง่มลีกัษณะทีค่วรท�า และ

ไม่ควรท�า เป็นต้นว่า การพูดไม่ใช่พูดเพราะ ท�าเสียงเพราะ ๆ หรือพูด 

ให้เป็นบวก แต่พูดความจริง ไม่ควรพูดหว่านล้อม เพื่อล่อลวงให้ได้

ประโยชน์ การพูดต้องไม่ใช่การประลองคารม หรือต่อรองอ�านาจ ควรให้

ความสนใจในวิธีสื่อ และความส�าคัญของ “สาร” และควรนึกถึงจิตใจของ

ผู้ส่งและผู้รับสารด้วย

 การพูดที่ให้ผลดี คือ การพูดให้ผู้ฟังเป็น “ผู้ให้” ส่วนผู้พูดเป็น 

“ผู้ขอ” ไม่ใช่การสัง่หรอืบงัคบั แต่เป็นการขอร้อง แทนทีค่รจูะบอกว่า “เธอ

เงียบเลย” ควรพูดว่า “ครูขอ (ร้อง) ให้เธอเงียบ เพื่อ....” คนส่วนใหญ่ 

พอใจจะเป็นผู้ให้ จึงควรให้โอกาสเขาเป็นผู้ให้

 วทิยากรท้ิงท้ายด้วยภาพชวนคดิ จากหนงัสอืเรือ่ง “โจน” นทิานสอน

เด็กของอเมริกันอินเดียน เป็นภาพสุนัขสองตัวก�าลังต่อสู้กัน ตัวสีขาว ใจดี 

อ่อนโยน ตัวสีด�า ก้าวร้าว ดุร้าย ถามว่าตัวใดชนะ

 ค�าตอบ คือ ตวัทีช่นะ คอืตวัทีค่ณุให้อาหารมันบ่อย ๆ  มันกจ็ะแขง็แรง 

นัยของค�าตอบ คือ ถ้าสนับสนุนพฤติกรรมใด พฤติกรรมนั้น ก็เข้มแข็ง 

 ครัง้ต่อไปทีค่ยุกบัลกูหลาน ลองถามถงึน้องเนย เขาจะคยุกบัคณุอย่าง

ออกรสและมีความเข้าใจกันมากขึ้น 
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ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ ์5

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ  

ศาสตราจารย์พเิศษอาร ี สุทธพินัธ์ ในวนัศกุร์ที ่8 มีนาคม 2556 ณ บรเิวณ

หน้าอาคารประสานมิตร ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ 

สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2555 ท่านเป็นบรมครู 

ศลิปะชือ่ดงั นกัคิด นกัวชิาการ ศลิปินเขยีนภาพและนกัสร้างสรรค์ ผูก่้อต้ัง

และวางรากฐานแก่วงการ “ศลิปศกึษา” เป็นปชูนยีบคุคลของมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ และของประเทศ ยังความปลาบปลื้มมายังประชาคม 

มศว เป็นอย่างยิ่ง

 ศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

เพาะช่าง เมือ่ พ.ศ.2494 ปรญิญาตรสีาขาอาชวีศกึษาจากวทิยาลยัวชิาการ

ศึกษา ประสานมิตร (รุ่น 3) พ.ศ. 2500

 ท่านรบัราชการเป็นอาจารย์วทิยาลยัวชิาการศกึษา ต่อมาได้ปรญิญา

โทสาขาจิตรกรรม M.F.A. (Painting) มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2504 ท่านเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้มีการ

เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เป็นแห่งแรกของ

ประเทศไทยในวทิยาลัยวชิาการศกึษา เมือ่ปี พ.ศ. 2511 โดยด�ารงต�าแหน่ง

อาจารย์ประจ�าแผนกศิลปศึกษา คณะวิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยได้

รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงรูปแบบของคณะให้เป็นสากล

มากข้ึน มกีารจดัต้ังคณะต่าง ๆ  ข้ึนมา แผนกศลิปศกึษา จงึได้โอนมาอยูก่บั

คณะมนษุยศาสตร์เรยีกว่า ภาควชิาศลิปวฒันธรรม ซึง่ท่านได้รบัการแต่งต้ัง 

 5  มศว บอกเล่าเก้าสิบ ฉบับที่ 71  เดือนกุมภาพันธ์ 2553  
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ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา ต่อมาภาควิชาศิลปวัฒนธรรมได้พัฒนา

มาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์พิเศษอารี

เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2534 รวมระยะเวลารับราชการ 34 ปี

 ในขณะที่ท่านไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา อิทธิพลศิลปะ

แนว Abstract Expressionism ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ท�าให้ผลงาน

ของท่านได้รับอิทธิพลของศิลปะแนวน้ีไปด้วย ดังจะเห็นได้จากผลงาน

หลายชุดของท่าน เช่น จิตกรรมชุดรามเกียรติ์ แสดงการต่อสู้ระหว่าง

ธรรมกับอธรรม  จิตรกรรมชุดหญิงเปลือย (COLLWOSPA) แสดงถึง

ท่วงท่าที่สวยงามของผู้หญิง ในระยะหลัง ท่านนิยมเขียนภาพด้วยสีน�้า

มากว่าสนี�า้มนัและสีอะครลิิก โดยให้เหตผุลว่า สนี�า้เขยีนสนกุ สามารถน�า

ตดิตวัไปไหนได้สะดวก จึงท�าให้มงีานสีน�า้เป็นจ�านวนมาก เช่น ภาพรมิน�า้ 

ภาพวัด ภาพอาคารบ้านเรือน และภาพคน

 กระทรวงวฒันธรรมได้คดัเลอืกให้ศาสตราจารย์พเิศษอาร ี สทุธพินัธุ์ 

เป็นศลิปินแห่งชาตปิระจ�าปี 2555 ในสาขาทศันศลิป์ (จติรกรรม) เมือ่วนัที ่

9 มกราคม 2556 นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งยิ่งของท่านและเป็น

เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่แก่มหาวิทยาลัย
 ครูท่านหนึ่งซึ่งประสบได้พบเห็น  อารีเด่นเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่

สุทธิประเสริฐเลิศหล้านภาลัย   พันธุ์ไสวสว่างจิตศิษย์นิยม

 ศิลปินปิ่นปานได้สานฝัน   แห่งห้วงหฤหรรษ์สารผสม

ชาติสยามนามประเทืองเรืองรมย์   จิตรกรรมฉน�าชมสมดังใจ

 ไทยประดิษฐ์คิดได้ดังใจคิด   สีน�้าครูแนะศิษย์สนิทไฉน

สอนให้คิดให้ท�าน�าทางไกล    สร้างคนให้รู้เรียนเพียรการงาน

 สานศิลป์สรรสร้างอย่างตัวตน  เสริมนุสนธิให้ศิษย์ประดิษฐ์สมาน

เพิ่มพูนสอนให้พบประสบการณ์   เติมเต็มทุกด้านส�าราญรมย์
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28

 แต่งต�ารางานเขียนได้เรียนรู้  แต้มสีดูงามงดสดสีผสม

ต่อสติให้เรียนรู้ศิลป์นิยม    ติดตามดูรู้ชมสมดังใจ

 นามนั้นครูอารี  สุทธิพันธ์   เลื่องชื่อลือลั่นโลกหวั่นไหว

ศิลปินแห่งชาติประกาศไกล   ประสานมิตรประสานใจให้ยินดี
           รศ. ดร. กาญจนา  อนิทรสนุานนท์ 

           ร้อยกรอง/ขับเสภา 

13 เมษายน วันผู้สูงอายุ

ความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ

 ประวตัคิวามเป็นมาของวนัผูส้งูอาย ุเริม่ต้นมาจากในสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้มีการก�าหนดนโยบายที่จะ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ประชาชนมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีมีคณุภาพ และด�ารง

ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดต้ัง 

สถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ที่เดือดร้อน ประสบปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

 ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความ

ส�าคัญของวันผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้

เลือก “ดอกล�าดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ 

 วนัผูส้งูอายุ ตรงกบัวนัที ่13 เมษายนของทกุปี เป็นวนัเดยีวกบัวนัมหา

สงกรานต์ ซ่ึงเป็นวนัทีท่กุคนในครอบครวัไม่ว่าจะไปอยูท่ีไ่หน กม็กัจะกลบั

มาเพื่อพบปะเจอะเจอกัน รับศีลรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน อาจเรียก

อีกอย่างได้ว่า วันครอบครัว แต่จะเลื่อนไปไปอีกสักหน่อย วันครอบครัวจะ
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ตรงกบัวนัที ่14 เมษายน ของทกุปี แต่กย็งัอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์

 ดอกล�าดวน เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู ่มากใน สวนสมเด็จพระ 

ศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล�าต้นมีอายุยืน มี

ใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย 

เปรียบเหมือนผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็น

แบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้

นี้ยังใช้เป็นยาบ�ารุงหัวใจได้อีกด้วย

ผู้รับบริการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางทุกคน 6

 ตามท่ีกรมบัญชีกลาง มีนโยบายขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล 

และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ใช้ยาชื่อสามัญแทนยาต้นฉบับ จ�านวน 9 

กลุม่  ส�าหรบัผูร้บับรกิารรกัษาพยาบาล  ทีใ่ช้สทิธสิวสัดกิารของข้าราชการ

ในระบบเบิกจ่ายตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย คลินิกศูนย์

แพทย์พฒันาจงึขอแจ้งให้ผูร้บับรกิารทราบ และขออภยัในความไม่สะดวก

ดังกล่าว

 โดยตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ผูใ้ช้บรกิารในระบบเบิก

จ่ายตรงฯ ที่ต้องรับยาที่เป็นรายการอยู่ใน 9 กลุ่มตามประกาศนั้น จะได้

รบัยาชือ่สามญั (ถ้าม)ี แทนยาต้นแบบ หากผูร้บับรกิารต้องการยาต้นแบบ  

ท่านจ�าเป็นต้องส�ารองจ่ายด้วยเงนิสดก่อน และน�าใบเสรจ็รบัเงนิไปเบกิค่ายา 

จากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

 ยาชื่อสามัญ 9 กลุ่ม มีดังน้ี 1) ยาบรรเทาอาการปวดข้อ 

 6  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแจ้งนโยบายกรมบัญชีกลาง เพื่อประโยชน์โปรดอ่าน  
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30

(กลุ่ม Sysadoa) - glucosamine  2) ยาลดไขมัน - statins 3) ยากลุ่ม 

โรคกระดูกพรุน 4) ยาลดการหล่ังกรดในกระเพาะอาหาร - Variceal 

bleeding - PPI 5) ยาลดการอักเสบของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

NSAIDs/Osteoarthritis - Coxib  6) ยาลดความดันโลหิต (กลุ่ม ACEI)  

7) ยาลดความดันโลหิต (กลุ่ม ARBS) 8) ยาต้านเกร็ดเลือด 9) ยารักษา

โรคมะเร็ง

 ทั้งนี้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอรับรองว่า ยาชื่อสามัญที่ใช้นั้น มี

ประสทิธภิาพ และคณุภาพได้มาตรฐานผ่านการรบัรองจากส�านกังานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) โดยเป็นยาทีใ่ช้ในโรงเรยีนแพทย์ของรฐับาล 

เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข�าขัน : ท�าไมต้องไปโรงเรียน
ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ

 เช้าวันหนึ่งคุณแม่ต้องไปปลุกลูกชายที่นอนเลยเวลาแปดโมงเช้า คุณแม่บอก

ว่า “ตื่น ๆ ได้แล้ว เดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายนะลูก” ลูกชายตอบแม่อย่างงอแงว่า 

“ผมไม่อยากตื่น ท�าไมผมต้องไปโรงเรียนด้วย ผมไม่มีอารมณ์ที่จะไป”

 “งั้นลองให้เหตุผลสักสองข้อซิว่า ท�าไมลูกถึงไม่อยากไป” คุณแม่ไม่ละความ

พยายาม  “ได้ครบัแม่ ข้อแรกพวกนกัเรยีนเกลยีดขีห้น้าผม ข้อสอง พวกครูส่วนใหญ่ 

ก็ไม่ชอบผมเหมือนกัน” ลูกชายตอบแบบไม่ต้องคิด

 “แม่คิดว่า มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยนะ” คุณแม่ให้ความคิดเห็นแย้ง

 “ง้ันแม่ลองหาเหตผุลสกัสองข้อท่ีเจ๋ง ๆ  ว่าท�าไมผมถงึต้องไปโรงเรยีน” ลกูชาย

ย้อนกลับ

 คณุแม่สวนกลบัทันควันว่า “ประการแรก ปีนีล้กูอาย ุ52 ขวบแล้วนะ ประการ

ที่สองเพราะลูกเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน”
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เที่ยวสองประเทศ 

มาเลเซีย สิงค์โปร์ เก็นติ้ง ยูนิเวอร์เซล เรือ Star Cruise

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง - Star Cruise

 07.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 

3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์  

 09.20 น.  ออกจากสนามบินดอนเมือง (บริการอาหารกล่อง)

 10.45 น.  ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศน�าท่านเดินทางสู่ อ.สะเดา 

 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน 

 13.00 น.  เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย 

เดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์ 

 15.00 น.  เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก ชมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ 

ชมเมือง จอร์จทาวน์ ชม State Assembly / City Hall / Town Hall / Court 

Building / St. George Church ชมวัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) 

 17.00 น.  เช็คอินเข้าสู่ เรือ Star Cruise เรือระดับ 5 ดาว 

 19.00 น.  ดนิเนอร์บฟุเฟ่  ณ ห้องอาหารชัน้ 9 ท้ายเรือ พกับนเรือ Star Cruise. 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง 

 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารบนเรือ เรือเข้าเทียบท่า

เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ 

 12.00 น.  อาหารกลางวัน 

 13.00น. ถึง  กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย น�าชม 

จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมือง

ขึ้นของอังกฤษ โดยมี เสาธงที่สูงที่สุดในโลก คือ 100 เมตร  อาคารสุลต่านอับดุล

ซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับตึกแฝด 

PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น

 18.00 น.  อาหารเย็น น�าท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์  Genting Sky 

Way นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ีได้รบัการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบลิคาร์ทีเ่รว็ทีส่ดุของ



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2556 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เก็นติ้ง - ปุตราจายา - มะละกา - 

ยะโฮบารู  

 06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม ออกเดนิทางลงจากเกน็ติง้ 

 10.00 น.  น�าชมเมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya 

 12.00 น.  อาหารกลางวัน

 15.00 น.  ชมเมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย” 

ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ ชมเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของ

เมืองและไปสักการะ รูปปั้นนักบุญ St. Francis ที่ศักดิ์สิทธิ์ และดูจุดยุทธศาสตร์

จาก ยอดเขา เดินลงจากเขา ชมป้อม A Famosa 

 19.00 น.  อาหารเย็น กลับเมืองยะโฮบาร์รู เข้าพักโรงแรม

วันที่ 20 กรกฎาคม  ยะโฮบารู - ซิตี้ทัวร์ - RESORT WORLD SENTOT 

- UNIVERSAL STUDIO - กรุงเทพฯ 

 06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

 08.00 น.  เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อยและความสะอาดของเมอืงสงิคโปร์ ชม น�า้พแุห่งความมัง่คัง่  ถนน

ลิซาเบธวอล์ค ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 

30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและล�าตัวเป็นปลา 

 12.00 น.  อิสระอาหารกลางวัน หลังจากนั้นน�าคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ 

เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOT HOLLYWOOD  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

UNIVERSAL STUDIO (ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท จ่ายเงินเอง)  

 18.30 น.  อิสระอาหารเย็น

 22.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินซางกีประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ

บินแอร์เอเซีย

 00.10น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ 

ช�าระค่ามัดจ�า 5,000 บาท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556


