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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 0-2258-4002-3 โทร. 0-8602-4111-6
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 0-8175-5982-3
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสาร 0-2260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว
๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กับ
รศ. วุฒิชัย กบิลกาญจน์ อธิการบดี มก. และนายมานพ ณรงค์เดช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค (KPN) จ�ำกัด ลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง บจม. อสมท. กับสามหน่วยงานดังกล่าวใน
การเป็นพันธมิตรร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพศิลปินในสังกัด MCOT Talent
รองรับธุรกิจดิจิทัล ทีวี 48 ช่อง และเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับ
การผลิตรายการใหม่ๆ ในระบบทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนา
อสมท. ให้พร้อมในการแข่งขันการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่ โดยมีนางสาวไทย
ประจ�ำปี 2555 คือ น.ส. ปริศนา กัมพูสิริ ศิษย์เก่า มศว ดร. นาวิน
เยาวพลกุล (นาวิน ต้าร์) นักแสดง และอาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
มก. กรกันต์ สุทธิโกเศศ (อาร์ม KPN) ชัชช์ ชัชชญา จตุรภัทรพงษ์
ศิลปิน สังกัด บมจ. อสมท. ร่วมเป็นสักขีพยานและร้องเพลง เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอ�ำนวยการ 1 บจม. อสมท.
อธิการบดี มศว กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในระบบ
3 P คือ 1) Public 2) Private 3) Partnership ซึ่งจะท�ำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งด้านวิจัยและอบรม อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติ
ได้ คือ การศึกษา และ มศว มีคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดง
และก�ำกับการแสดง จึงพร้อมที่จะสนับสนุนส�ำหรับการพัฒนาเยาวชน
รุ่นใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมีคุณค่า
๏ รศ. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “โครงการยกระดับคุณภาพครู
ทั้งระบบ” กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจ�ำนวน 2 เขต
http://seniorclub.swu.ac.th
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คือ เขต 4 มีจังหวัดปทุมธานี และสระบุรี เขต 5 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทอง ลพบุรี และชัยนาท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.
ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2556
๏ ผศ. นพ. นิยม ละออปักษิณ ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์
มศว ลงนามความร่วมมือทางด้านสุขภาพของประชาชนกับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบึงศาล ชุมชน คลองใหญ่ และองครักษ์ในโครงการบูรณาการ
ระบบการจัดการสุขภาวะทีต่ อบสนองกับความต้องการของชุมชนโดยชุมชน
ซึ่งมีผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านคลอง 14 เหนือ
บ้านท�ำนบ ประธาน อสม. ต�ำบลชุมพลและคณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
๏ งานนโยบายและแผนและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มศว จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเตรียมความพร้อมกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา เรื่อง “การเขียนรายงานให้ผ่านการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.” ระหว่างวันที่ 6 - 7 และ
11 มีนาคม 2556 โดย มี อ. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร
•••
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ข่าวชมรมฯ
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก�ำหนดจัด
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจ�ำปี พ.ศ.
2556 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 โดยการจัดงาน
จะประกอบด้วยการจัดกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556
		 เวลา 09.00 - 16.00 น. Rummage Sale จ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก จ�ำหน่ายหนังสือเก่า
วันที่ 24 มิถุนายน 2556
		 เวลา 09.00 - 16.00 น.
		 - Rummage Sale จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดย ชมรม
ผู้สูงอายุ มศว
		 - กิจกรรม DIY จัดกิจกรรมโดยบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ�ำกัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2556
		 เวลา 09.00 - 12.00 น. ประกวดคัดลายมือนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 702 ชัน้ 7 ส�ำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2556
		 เวลา 09.00 - 12.00 น. บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
		 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดย
http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการทุน ศ.ดร. สุดใจ เหล่าสนุทร และส�ำนักหอสมุดกลาง ณ
หอดนตรีและศิลปะการแสดง 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี
ในการนี้ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมงาน
สัปดาห์ ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร เพื่อระดมเงิน
เข้ า ทุ น ศาสตราจารย์ ดร. สุ ดใจ เหล่ า สุ น ทร กิ จ กรรมของ
ชมรมฯ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถนุ ายน คือ Rummage Sale ขอเชิญชวน
สมาชิกน�ำของที่เหลือใช้หรือของที่มีอยู่และไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคได้ตั้งแต่
บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยน�ำของมาฝากไว้ทที่ างเข้า-ออกของส�ำนักหอสมุดกลาง
แจ้งว่าเป็นของ ชมรมผู้สูงอายุ ฯ เพื่อจะน�ำมาคัดแยก เตรียมจ�ำหน่ายใน
วันดังกล่าวและขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจมาร่วมท�ำกิจกรรมในวัน
ดังกล่าว ซึง่ ขณะนีส้ มาชิกชมรมได้นำ� เอาสิง่ ของมาบริจาคเพือ่ จ�ำหน่ายแล้ว
จ�ำนวนหนึ่ง ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์
ซึ่งเป็นการชุดที่น�ำไปจัดแสดงที่ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
จ�ำหน่ายบัตรราคา 500 บาท ทุกที่นั่ง (มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จซึ่ง
ท่านสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยแจ้งชือ่ และทีอ่ ยูใ่ ห้ขดั เจน เพือ่ การ
จัดส่งใบเสร็จรับเงิน) ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ส�ำนักหอสมุดกลาง
คุณอัญชลี มุสิกมาศ หมายเลขโทรศัทพ์ 081 633 3531 หรือประธาน
ชมรมผู้สูงอายุฯ 081 300 2558
ชมรมผู้สูงอายุฯ และสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
ณ วัดมงคลสามัคคี ธัมโมทัย (เขาสาป) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,320 บาท
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ขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้ร่วมกัน
ผู้ร่วมเดินทางเที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง ได้
ปิดรับสมัครแล้ว มีสมาชิกและผู้สนใจร่วมเดินทาง 58 คน โปรดช�ำระเงิน
งวดสุดท้าย 13,000 บาท ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ที่ รศ.
สุภาพร สุกสีเหลือง เท่านั้น โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา
ทองหล่อ 206 058 1739 หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 883-8 และ
แจ้งชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-447-8247
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณบริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเนท์
กรุ๊ปจ�ำกัด ที่ได้น�ำกระดาษทิชชูมามอบให้ทดลองใช้
ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่
ได้อนุญาตให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าชม
การซ้อมหุ่นกระบอก เรื่อง “ตะเลงพ่าย” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556
จ�ำนวน 31 คน และในรอบต่อไป จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม
2556 ตามรายชื่อที่ได้แสดงความจ�ำนงไว้ และขอขอบคุณ รศ. สาลี
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้เป็นผู้แนะน�ำกิจกรรมนี้
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2555 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ สอ. มศว จ�ำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม ตึก สอ. มศว มีมติอนุมัติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ทีม่ อี ายุเกิน 45 ปี เป็นกรณีพเิ ศษอีกครัง้ หนึง่ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยผูส้ มัครต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
ของ สอ. มศว จ�ำกัด หรือเป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สอ. มศว
จ�ำกัด ไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สาขา สอ. มศว ที่ตนสังกัด พร้อม
หลักฐานต่างๆ ดังนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ส�ำหรับผู้ขอใช้ค�ำน�ำหน้า
“นางสาว” หริอื “นาง” ใช้นามสกุลเดิม ให้แนบหลักฐานประกอบมาด้วย
4. ส�ำเนาใบส�ำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน
30 วัน
อัตราค่าสมัคร 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
					 2. ค่าธรรมเนียมรายปี		 50 บาท
					 3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท
								 รวม			 2,150 บาท
คณะกรรมการบริหารชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกที่มีกุศลจิต หมุนเวียนกันบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ทุกเดือน ท�ำให้
ชมรมฯ มีเงินส�ำหรับใช้จ่ายในการกระท�ำกิจกรรมต่างๆนานาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกได้ทั้งปี เงินส่วนที่เหลือได้น�ำฝากเข้าบัญชีของชมรมฯ
สะสมไว้เป็นทุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ ให้มีความต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืนเพื่อสังคมของมวลสมาชิกในวันหน้า ในนามคณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในความเอื้ออาทรเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอขอบคุณในกุศลจิตอันดีงามของผูบ้ ริจาคทุกท่าน และขอให้กศุ ลจิตและ
คุณงามความดีที่มีต่อชมรมฯ จงส่งผลให้ท่านประสบความสุขกาย สุขใจ
และมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยร้ายแรง
ทั้งปวงเบียดเบียน
6
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ. ดร. สวนา พรพัฒน์กุล			
2. ศ. ดร. ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์			
3. ศ. ดร. สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสุทธิกุล 		
4. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ				
5. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์				
6. คุณลักขณา แซ่ลู้						
7. คุณกฤษณา สุนันทเกษม				
8. ผศ. พิจิตร สุทธิพันธ์					
9. ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร						
10. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ			
11. ผศ. ผุสดี ศรีเขียว						
12. คุณประพันธ์ ปลิดปลอดภัย			
13. รศ. ชาดา กลิ่นสุคนธ์				

10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500

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

•••

สมาชิกใหม่ประเภทตลอดชีพ
ผศ. กวี วรกวิน
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมิถุนายน

อัญเชิญเทพ โปรยมาลา คราวันเกิด
ประสาทสรรค์ ให้ท่าน สุขใจกาย			
สุขภาพ กล้าแกร่ง แรงแข็งขัน		
ให้โชคดี มากมีมิตร เนืองนิจไป			

น�ำพรเลิศ ประเสริฐสม ฤดีหมาย
ทุกข์มลาย หายซึมโศก ไร้โรคภัย

ฉวีวรรณ พรรณผ่อง มองสดใส
อายุขัย ยืนยาวนาน สราญเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

1. คุณมณี ศิริชัยรัตน์			 2. รศ. ระวิ สงวนทรัพย์
3. ผศ. ดร. วาสนา เจริญลาภ
4. อ. มยุรี บุญอาจ
5. ศ. บุญถึง แน่นหนา			 6. อ. เธียรจิต วรกานตศิริ
7. อ. อรุณศรี กุมุท				 8. ผศ. พิชัย แก้วล�ำภู
9. รศ. อมรรัตน์ เศวตนันทน์		 10. อ. ดวงพร ไวฑูรเกียรติ
11. รศ. ดร. วีระพงศ์ เกียรติสุนทร 12. ศ. สุพจน์ ชะนะมา
13. ศ. ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ 14. อ. กัลยา ภูมิภาค
15. อ. ทัศนีย์ ศิริปโชติ			 16. ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์
17. ศ. ดร. อารี สัณหฉวี		 18. ผศ. อัมพร สร้อยสุข
19. อ. ปรียา วิภาตะกลัศ 		 20. ผศ. สมเจตน์ บรรลือสินธุ์
21. อ. อัญชลี ปิ่นทองค�ำ		 22. รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง
23. คุณกฤษณา สุนันทเกษม		 24. ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

อ. พิทักษ์ เสงี่ยมสิน		
รศ. บรรจบ เนียมมณี		
รศ. ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี		
อ. นวลผจง เศวตเวช		
อ. วินัย ภู่ระหงษ์			
ผศ. สุพิน ทองธานี			
อ. อนงค์ สินสิริ				
คุณสุนัย ต้นโพธิ์			
คุณชวนพิศ อภิชัย			
ผศ. นิรดา จันทรรัตน์		
รศ. ทรรศนียา ศักดิ์ดี		
รศ. ดร.ธวัช บุรีรักษ์ 		
รศ. ชวลี ดวงแก้ว			
รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์		
รศ. ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์

26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

ผศ. สุขุมาลย์ สิทธิมงคล
รศ. สุนันทา โสรัจจ์
อ. วิภารัช จินนิกร
ศ. สุไร พงษ์ทองเจริญ
อ. วิชิต วิสิทธวงศ์
คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ
อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า
รศ. ปราณี ธนะชานันท์
ผศ. เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์
รศ. ชม ภูมิภาค
รศ. ไตรฤต กรีทอง
อ. สุภาภรณ์ วงศ์สุคนธ์
ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ์
รศ. ผกาศรี เย็นบุตร

คลายเครียดกันดีกว่า
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พระสงฆ์ : หมอหมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไร จ�ำวัดไม่ค่อยได้
คุณหมอ : แล้วท่านพอจะจ�ำซอยเข้าวัดได้ไหมครับ ผมจะขับรถไปส่ง
พระสงฆ์ : ???

ผู้เล่า พระมานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ราชนครินทร์ จังหวัดจันทบุรี
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันนี้
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความส�ำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า
บัณฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาได้รบั ปริญญาแล้ว ย่อมมีความหวังตัง้ ใจอยู่
ทั่วกันที่จะประกอบอาชีพการงานให้ส�ำเร็จผลเป็นประโยชน์ แต่เมื่อออก
ไปท�ำงานร่วมกับคนหมูม่ าก ก็จะพบว่าคนเราแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ยากที่จะให้เสมอเหมือนกันได้ บัณฑิตจึงต้องสังวรระวังที่จะ
ไม่ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดเป็นปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ เพราะสิ่งนี้
จะเป็นอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างส�ำคัญในการท�ำงาน และท�ำให้บุคคลเกิด
ความท้อถอยย่อหย่อนในการปฏิิบัติหน้าที่จนท้ายที่สุดก็อาจจะท�ำให้เสีย
ทั้งคนเสียทั้งงาน ดังนั้น บัณฑิตจึงต้องพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกคนทุกฝ่าย ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยเหตุด้วยผล
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ด้วยความอดทนและอดกลั้น พร้อมทั้งตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนให้ดีที่สุด และให้ประสานสอดคล้องกัน หากบัณฑิตน�ำสิ่งที่พูดนี้ไป
พิจารณาให้เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ แต่ละคนก็
จะสามารถปฏิบตั ภิ าระหน้าทีใ่ ห้ดำ� เนินไปได้โดยราบรืน่ และส�ำเร็จผลเป็น
ประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขออวยพรให้บณ
ั ฑิต
ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มา
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
•••

บอกเล่าเก้าสิบ : ที่มาของพระนามฟรานซีส
รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์

1

ฟรานซีส เป็นพระนามของสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน นับเป็นองค์
ที่ 266 เริ่ม ค.ศ. 2013 ยังไม่เคยมีสันตะปาปาที่ใช้พระนามนี้มาก่อน
เลย ฟรานซีส เป็นนามของนักบุญฟรานซีส แห่งอัซซิซี มีชีวิตอยู่ระหว่าง
ค.ศ. 1182 - 1226 ท่านเป็นบุตรของพ่อค้าทีร่ ำ�่ รวยแห่งเมืองอัซซิซใี นอิตาลี
ท่านไม่ชอบความฟุง้ เฟ้อ มุง่ ช่วยเหลือคนยากจน ได้ละทิง้ ทรัพย์สมบัติ หันมา
ใช้เสื้อผ้าแบบคนขอทาน ออกสั่งสอนตามแหล่งเสื่อมโทรมของเมือง ช่วย
เหลือผู้ที่ไม่มีใครสนใจดูแล ปรัชญาของท่านต่างไปจากบรรพชิตของคริสต์
ศาสนายุคนัน้ ทีม่ งุ่ สัง่ สอนพระธรรมของพระเยซู แต่ทา่ นมุง่ ปฏิบตั ติ ามรอย
มศว

1 ข้าราชการบำ�นาญ อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
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พระบาทของพระเยซู ในเรือ่ งของการละความเป็นตัวตน มีความศรัทธา
ในความยากจน และไม่ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์ของทางศาสนาที่ปฏิบัติกันอยู่
นักบุญฟรานซีสจะก�ำหนดพิธีกรรมของท่านเอง ให้ความรักเพื่อน
มนุษย์โดยไม่แยกชนชัน้ ท่านให้ความรักในธรรมชาติทงั้ มวล ท่านพบพระผู้
เป็นเจ้าในรูปของดวงอาทิตย์ ลม ดอกไม้ รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์
ได้ใช้ประโยชน์ และได้ความสุข สานุศษิ ย์ของท่านเล่าว่า ท่านไม่ชอบดับไฟ
ที่จุดอยู่ในทันที แต่จะค่อยๆ ปล่อยให้มอดไปเอง ท่านจะสั่งให้สานุศิษย์
ตัดไม้ท�ำฟืนเฉพาะบางส่วนของต้นตามความจ�ำเป็น ไม่ให้ตัดทั้งต้น เพื่อ
ให้ต้นไม้นั้นยังคงยืนต้นต่อไป เป็นการแสดงความรักของพระผู้เป็นเจ้า ถึง
ท่านจะปฏิเสธความสะดวกสบาย และความสุขทางกาย แต่ทา่ นก็ไม่ทำ� ร้าย
ร่างกายด้วยการทรมาน เพื่อให้หลุดพ้นจากบาป การสละทิ้งทรัพย์สมบัติ
ทางโลกก็เพือ่ เอาชนะความยะโสของมนุษย์ และให้ตวั ท่านกลมกลืนกับกลุม่
ผูย้ ากจนเหล่านัน้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นแนวปฏิบตั ขิ องนักบุญฟรานซีส แห่ง อัซซิซี
มีเกร็ดเล่าว่า เมือ่ นักบุญฟรานซีสมรณภาพนัน้ ท่านมีแผลในร่างกาย
ของท่าน 5 แห่ง ดุจเดียวกับพระเยซู เมื่อถูกตรึงกางเขน คือ ฝ่ามือซ้าย
และขวา เท้าซ้ายและขวา เพราะถูกตอกตะปู และมีแผลที่ชายโครงด้าน
ซ้าย เพราะทหารโรมันใช้ดาบแทงในภายหลัง
•••
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ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร 2
ก�ำเนิดและการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ภูมิล�ำเนาเกิดที่ถนนสีพ่ ระยา
บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2458 เป็นบุตรของ
คุณพ่อต่วน คุณแม่แช่ม เหล่าสุนทร เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ จนส�ำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 เมื่อปี 2472 ระดับ
ปริญญาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนิสติ อักษรศาสตร์ รุน่ แรก ส�ำเร็จ
การศึกษา (อ.บ. รุ่น 1,ป.ม.) ปี 2478 และศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ
ปริญญาโทและเอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา M.A. จาก
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ปี 2494 M.S. in Ed. มหาวิทยาลัยอินเดียนา ปี
2496 และปริญญาเอก Ed. D. มหาวิทยาลัยอินเดียนา ปี 2498 ปริญญา
ว.ป.อ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม ปี 2510 และ
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ปี 2523
หน้าที่การงาน
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นอาจารย์ผชู้ ว่ ยโท โรงเรียน
มัธยมวัดเทพศิรินทร์ ปี 2479-2483 ย้ายไปเป็นครูใหญ่ โรงเรียน
ประจ�ำจังหวัดปัตตานี ปี 2484-2485 ครูใหญ่ โรงเรียนประจ�ำจังหวัด
สงขลา “มหาวชิราวุธ” ปี 2485-2487 ย้ายกลับมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์
ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ปี 2487-2490 ครูใหญ่ โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร ปี 2491-2493 รองอธิการและหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปี 2497-2511 อธิการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2 รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา
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ปี 2512-2517 เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เป็นนักการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามายาวนาน ท่านจึงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อเห็น
ว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาเจริญเติบโตมาตามล�ำดับ ผลิตบัณฑิตออกไปรับ
ใช้ชาติอย่างมีคุณภาพมากมาย นับได้ว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาเจริญถึง
ขีดสุดแล้ว จึงเห็นสมควรผลักดันให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยได้แล้ว
ท่านจึงร่าง พ.ร.บ. เสนอต่อประธานสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา และรอ
การพิจารณาอยู่ 1 ปีเต็ม จากผลพวงของ พ.ร.บ. ที่ร่างขึ้น จึงเป็นการ
จุดประกายให้แก่นิสิตและคณาจารย์เคลื่อนไหวให้มีการยกฐานะวิทยาลัย
วิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ยก
ฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ”
อันมีความหมายว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นศรีสง่าแห่งมหานคร และประกาศ
พ.ร.บ. ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และย้ายไปสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย ถึงถือว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 และ
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี
คนแรก นับเป็นต�ำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการของท่าน ปี 2517-2521
นอกจากท่านเป็นนักการศึกษาที่มองการไกล ดังวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา
แล้ว ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ยังเล็งเห็นว่า สถานที่ที่ประสานมิตรและ
วิทยาเขตในกรุงเทพฯ มีพนื้ ทีค่ บั แคบ และตัง้ อยูใ่ นบริเวณของหน่วยงานอืน่
จึงคิดรวมวิทยาเขต ดังนั้น “โครงการวังน้อย” ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 3,500
ไร่ ที่อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเกิดขึ้น แต่โครงการนี้
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ต้องใช้เงินซื้อพื้นที่ในราคา 12 ล้านบาท จึงไม่มีงบประมาณจัดซื้อ
ดังนั้น ในปี 2518 ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ จึงด�ำเนินการหาที่ดิน
เพือ่ รองรับการขยายตัวตามแผนของมหาวิทยาลัย บริษทั ท�ำนาชือ่ ว่า ศีรษะ
กระบือ จ�ำกัด ได้มอบที่ดินที่อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ�ำนวน
947 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. อีกจ�ำนวน 206 ไร่
6 ตารางวา เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาด้วย
ชีวิตครอบครัว
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ได้สมรสกับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย
ธิดาของ ดร. ยอร์ช มาชา และนางดอนซาโล มาชา เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน
2496 ณ มลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบุตรธิดา 3 คน คือ
นายสมชัย เหล่าสุนทร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (ถึงแก่กรรม) นายสมชาติ เหล่าสุนทร สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า และ นางสาวมาลินี เหล่าสุนทร
ส�ำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ตลอดชีวิตรับราชการ ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อ
รับใช้ประเทศชาติทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เป็นทั้ง
ครูผู้สอน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อสถาบันที่ได้บริหารเจริญ
เติบโตถึงขีดสุดแล้ว ก็ปรารถนาจะช่วยประเทศชาติผลิตบุคลากรในสาขา
วิชาอื่นๆ ให้เหมือนกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั่วโลกกระท�ำกัน จึงด�ำริ
ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และได้ส�ำเร็จตาม
ความประสงค์ ข องท่ า น บั ด นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเป็ น
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มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในการผลิตบัณฑิตให้ไปรับใช้ประเทศชาติ
เพิ่มขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร
เภสัชกร และศิลปิน เป็นต้น
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ มีโรคประจ�ำตัว คือ โรคเบาหวาน แต่
ท่านกลับเสียชีวิตด้วยโรคเส้นโลหิตเลี้ยงหัวใจตีบ ท่านเข้ารักษาอาการ
ในคืนวันที่ 6 มกราคม 2525 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช วันที่ 9 มกราคม
2525 ท่านมีอาการเจ็บหน้าอกมากขึ้น และเมื่อเวลา 21.30 น. เริ่มมี
อาการหัวใจล้มเหลว ท่านจึงจากไปด้วยอาการสงบ หลังพิธีพระราชทาน
เพลิงศพแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ได้น�ำเงิน
ที่ทุกคนร่วมอุทิศท�ำบุญแก่ท่าน มาจัดตั้งทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ
เหล่าสุนทร โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนิน
การจัดสรรทุน ด้วยการน�ำดอกผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เช่น
เป็นทุนเล่าเรียนแก่นิสิต ทุนนิสิตท�ำงานห้องสมุด ทุนจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการจัดห้องสมุด รวมถึง
ทุนสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุกสาขาวิชา ไปประชุม
วิชาการนานาชาติ เป็นต้น
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี คณะกรรมการฯ ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธานโดยต�ำแหน่ง ก�ำหนดให้มีการจัดสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ
ขึ้น โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น Rummage Sale
สิง่ ของทีม่ ผี บู้ ริจาค จ�ำหน่ายหนังสือ ทัง้ เก่าและใหม่ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ของที่ระลึก บริจาคโลหิต พบนักเขียน ประกวดคัดลายมือ และ
การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) รวมทั้งรับบริจาคเงินสมทบทุน เป็นต้น
การจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวก็เพื่อน�ำเงินที่ได้เข้าสบทบทุน
16
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และน�ำดอกผลมาจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต่อไปนีเ้ ป็นข้อเขียนของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร
เขียนร�ำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ซึี่งปัจจุบัน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ยังมาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ส�ำนัก
หอสมุดกลาง และมาปฏิบัติงานอยู่เกือบทุกวัน
•••

The Sudchai LaoSunthara Scholarship :
A Tribute of Reverence, A Labor of Love
Maria LaoSunthara

3

As far back as the early 1960’s as I can remember
of our family life, evenings were spent reporting about
pleasant and inspiring events that took place during the
day. Complaints about work, money problems and gossips
about people were taboo around the dinner table.
Khun Pawh, as he was looked up to and referred to as
such, always had commendable stories to tell about taking
place at the College of Education, eventually Srinakharinwirot
University. For example, an on-going program and service
then was a School Lunch provided by the Department of
Home Economics with a menu which was cheap at a price
3 ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ข้าราชการบำ�นาญ อดีตหัวหน้าห้องสมุด วศ.
http://seniorclub.swu.ac.th
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of five bahts and enabled students and even teachers to
have a decent and nutritious meal. During that time it was
found that many students who worked their ways through
school went without lunch. Caring teachers campaigned
for funds to help these students, and later the Director for
Student Affairs applied for lunch money from the Sudchai
LaoSunthara Scholarship which lasted for six years.
Also during the early days, the Thai Music Group
became well-known for their splendid performances both
in Thailand and abroad. These are just a few examples
among many praiseworthy programs involving teachers and
students working together which Khun Pawh was proud to
talk about and with a sense of feeling of indebtedness for
their tireless efforts to achieve excellence.
The biggest challenge came in the year 1969 when it
was seen that the College was well-qualified to become a
University. A very strong opposition was put up by certain
authorities who did not want to lose the College from their
hold. Fierce criticisms came out in the daily newspapers.
The students and teachers stood up firmly together. Teachers
worked well into many late nights defining proposals,
outlining plans and developing the curricula for setting up
the University, as required by a Council of Ministers of
18
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the Prime Minister’s Office. Teachers who were not in the
discussion and writing sessions stayed up late to cook and
nourish the administrators, teachers and student leaders with
“Kow-tom”. The students were vigilant in their campaigns.
Finally, after a prolonged struggle, June 28, 1974 became
V-Day. The College of Education became Srinakharinwirot
University. Congratulations kept pouring in. Khun Pawh
told his family he could not have won victory alone. He
owed it all to the teachers, students and administrative
staff who stood firmly along with him in the big struggle
for university status.
In 1983, when Khun Pawh passed away, great was the
out-pouring of reverence and merit making (tamboon) which
came to a substantial amount of money and served as the
foundation of the Sudchai LaoSunthara Scholarship. The
Library Director and staff who are by profession serviceminded were delegated to set up a Sudchai LaoSunthara
Scholarship Committee and undertake programs and
activities for the Scholarship. They were proud to accept
the responsibility and which they have been conscientiously
handling for the past 30 years.
The Sudchai LaoSunthara Scholarship Committee has
always been headed by the President of the University,
http://seniorclub.swu.ac.th
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attended by deans of faculties and university retirees
who wish to join hands in good causes in the name of
Khun Pawh. The Library Director and staff take care of
managing the Scholarship, fund-raising activities and all
other technicalities. In these jobs the library staff assist
in putting into action all programs and projects which are
demanding but a “labor of love”.
Fund raising activities are:
 Auction and rummage sales of items donated:
largely clothes many of which are fashionable and hardly
used, beautiful Arabian carpets, exquisite porcelain vases
including Benjarongs and a large Buddha image which no
doubt have sentimental value for the owners. For other
items, name it, we have it, just like a department store.
Watch it, shoes kicked off by tired feet of librarian sellers
who stand for hours have been known to suddenly disappear
having been taken as for sale. Owners of favorite pairs
of shoes on sale find unknowingly wife or mother donated
them and had to be bought back by the owners. Second
hand non-working computers, refrigerators, electric fans
etc. are saleable.
 Fortune tellers and portrait artists also help to
20
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contribute money to the Scholarship.
 The Senior Club of SWU likewise set up their own
table having sold hand-made bags, a variety of gift items,
plants, as well as dried seafood items. The Club has also
cooked and served a special noodle dish for lunch for a
reasonable price.
 Outside vendors : jewelry, books and stationery,
clothing, gift items, food and beverage also participate
in the fund raising and donate a percentage of their sales
to the Scholarship.
 Jo Louis Puppet and other performances derive
income for the Scholarship.
 Free programs to listen to famous authors. Their
books are on sale.
 Tamboons continue to be received from annual
donors and many others who have pleasant even sentimental
memories of Khun Pawh and who believe in good causes
for helping worthy students and teachers.
For the past 30 years the Sudchai LaoSunthara
Scholarship has provided financial assistance to :
• 132 students (which included students in the former
8 campuses in the early days)
http://seniorclub.swu.ac.th
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• 11 students and 48 teachers to participate in
conferences or go on study visits
• 6 years of providing lunch money to needy students
• 5 library development projects in rural areas
• 6 Tot Papa or Kathin ceremonies which included
book donations to needy schools
• Loaned money for the publication of the First 30
years of Srinakharinwirot University 1949-1979 (สามทศวรรษ
แรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2492-2522) to be sold
and income to be returned to the Scholarship fund.
There are countless endeavors, labors of love and
expressions of reverence which keep the Sudchai LaoSunthara
Scholarship alive and most of all make it possible for many
needy and worthy students to obtain higher education as
well as provide financial support for other related activities.
A very warm Thank You to everyone who remembers
Khun Pawh so kindly and contributes to the Sudchai
LaoSunthara Scholarship.
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ทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
บรรณาการแห่งความเคารพ ภารกิจแห่งความรัก
ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ผู้เขียน
4
ผศ. ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้แปล

เมื่อย้อนร�ำลึกถึงชีวิตครอบครัว ความทรงจ�ำได้พาข้าพเจ้ากลับไปสู่
ต้นทศวรรษ 1960 ยามเย็นเป็นเวลาที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในระหว่างวัน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องดี ๆ ให้แรงบันดาลใจแก่เรา การบ่นเรื่อง
งาน ปัญหาเรือ่ งเงิน และการนินทาผูอ้ นื่ เป็นเรือ่ งต้องห้ามทีจ่ ะไม่นำ� มาพูด
ที่โต๊ะอาหารเป็นอันขาด
คุณพ่อ ผู้ที่เราเคารพรักและชื่นชม มักจะเล่าถึงเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้นว่า
โครงการบริการอาหารกลางวัน ซึ่งยังคงด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ในสมัยนั้น
มีนสิ ติ จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ าเรียนหนังสือโดยไม่ได้รบั ประทานอาหารกลางวัน
อาจารย์ผมู้ ใี จกรุณาจึงช่วยกันรณรงค์เพือ่ หาทุนจัดท�ำโครงการอาหารกลาง
วัน หรือ School Lunch ขึน้ มีภาควิชาคหกรรมศาสตร์เป็นผูจ้ ดั บริการใน
ราคาเพียงมื้อละ 5 บาท แต่ช่วยให้นิสิตหรือแม้แต่อาจารย์ได้รับประทาน
อาหารดีทใี่ ห้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ต่อมาภายหลัง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจการ
นิสิตได้ขอรับทุนศาสตราจารย์ ดร สุดใจ เหล่าสุนทร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับโครงการนี้ เป็นเวลาถึง 6 ปี
4 อาจารย์สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสต์
คณะมนุษยศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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อีกตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมที่คุณพ่อมักจะเล่าให้เราฟังด้วยความ
ภาคภูมิใจ คือ ชมรมดนตรีไทย ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีชื่อเสียง
ในด้านการแสดงยอดเยี่ยม เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการดี ๆ อีกหลายโครงการซึ่งอาจารย์และนิสิตได้
ท�ำงานร่วมกัน และคุณพ่อจะกล่าวถึงอย่างส�ำนึกในบุญคุณที่อาจารย์และ
นิสิตเพียรพยายามไปสู่ความเป็นเลิศ
ในปี 1969 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เผชิญสิ่งท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เมื่อวิทยาลัยมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัย แต่ได้รับการต่อต้าน
อย่างรุนแรงจากผูม้ อี ำ� นาจ ซึง่ ไม่ตอ้ งการให้วทิ ยาลัยหลุดมือไป การวิพากษ์
วิจารณ์อย่างดุเดือดปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกวัน นิสิตและคณาจารย์
ผนึกก�ำลังกันอย่างเข้มแข็ง อาจารย์รว่ มกันท�ำงานจนดึกดืน่ เป็นเวลาหลาย
คืนเพื่อผลักดันโครงการ วางแผน และพัฒนาหลักสูตรให้พร้อมส�ำหรับ
การยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย ตามทีห่ น่วยงานของ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีรอ้ งขอมา ฝ่ายอาจารย์ผไู้ ม่มหี น้าทีใ่ นการอภิปรายและ
เขียนโครงการก็พลอยอยูด่ กึ ไปด้วย เพราะต้องการท�ำข้าวต้มเลีย้ งผูบ้ ริหาร
อาจารย์ และผู้น�ำนิสิต ฝ่ายนิสิตก็ร่วมรณรงค์โดยไม่ระย่อ
ในที่สุด การต่อสู้อันยืดเยื้อก็สิ้นสุดลง วันที่ 28 มิถุนายน 1974
เป็นวันแห่งชัยชนะ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้แสดงความยินดีหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย คุณพ่อบอกกับ
ครอบครัวว่า ล�ำพังคุณพ่อเพียงผู้เดียวไม่อาจเอาชนะได้ ท่านรู้สึกเป็นหนี้
บุญคุณคณาจารย์ นิสิต และฝ่ายบริหารที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างท่านอย่าง
ไม่ท้อถอย
เมื่อคุณพ่อถึงแก่กรรมในปี 1983 ผู้ที่รักเคารพท่านจ�ำนวนมาก
24
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ได้มอบเงินเพื่อท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน รวมแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่
พอสมควรที่จัดตั้งเป็นทุนในนามคุณพ่อได้ ผู้อ�ำนวยการห้องสมุดและ
บรรณารักษ์ ซึ่งโดยวิชาชีพเป็นผู้มีจิตบริการได้รับมอบหมายให้ตั้งคณะ
กรรมการขึ้นเพื่อจัดการทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร ตลอด
จนจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับทุนนี้ ทีมงานจากห้องสมุดรับ
ผิดชอบหน้าที่นี้ด้วยความภูมิใจและตั้งใจมาตลอดระยะ 30 ปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร มีอธิการบดี
เป็นประธานและมีกรรมการทีป่ ระกอบด้วยคณบดีและข้าราชการทีเ่ กษียณ
อายุแล้ว ต่างร่วมมือกันท�ำงานเพือ่ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในนามคุณพ่อ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลางท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ด�ำเนินกิจกรรม
หาทุน และอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผูล้ งมือปฏิบตั ิ
งานทุกอย่างด้วยความยินดีจนบรรลุจุดมุ่งหมาย กล่าวได้ว่า เป็น “ผู้อุทิศ
ตนท�ำงานด้วยความรัก”
การด�ำเนินกิจกรรมหาทุน มีดังนี้
 การจัดประมูลและขายสิ่งของที่ได้รับบริจาค ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า
มีทั้งที่ใช้แล้ว และเสื้อผ้าใหม่ ๆ น�ำสมัย หรืออยู่ในสภาพดี นอกจาก
นี้ ยังมีสิ่งของดี ๆ เช่น พรมอาหรับที่สวยงาม แจกันกระเบื้องที่งดงาม
ประณีต รวมทัง้ เบ็ญจรงค์ และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นสมบัตทิ ที่ รง
คุณค่าทางใจที่เจ้าของสละมาให้ ท่านอยากได้อะไร ลองบอกมาสิ เรามี
ทุกอย่าง ไม่ต่างจากห้างสรรพสินค้า ดูสิ แม้กระทั่งรองเท้าที่บรรณารักษ์
ถอดวางไว้เพือ่ พักเท้าทีย่ นื ขายของมาหลายชัว่ โมง ก็ถกู หยิบฉวยไปขายโดย
ไม่รู้ตัว บางครั้ง ใครบางคนก็มาเจอรองเท้าคู่โปรดของตัวที่ภรรยาหรือ
คุณแม่หยิบมาบริจาคโดยไม่บอกกล่าว ท�ำให้ต้องควักกระเป๋าซื้อคืนไปก็มี
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เรียกได้ว่าขายทุกอย่างที่ขวางหน้า สินค้ามือสอง เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
พัดลม เราก็มีขายในราคาย่อมเยา
 นักพยากรณ์โชคชะตา (หมอดู) และศิลปินวาดภาพเหมือน ซึ่ง
มาช่วยสร้างสีสันให้กิจกรรมของเรา ยกรายได้ให้กับทุนศาสตราจารย์ ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร
 ชมรมผู้สูงอายุ ที่ประกอบด้วยอาจารย์และข้าราชการที่เกษียณ
แล้ว ตั้งโต๊ะขายของมากมาย เช่น กระเป๋าท�ำมือ ของขวัญ ต้นไม้ อาหาร
ทะเลแห้ง ชมรมนี้ยังตั้งหม้อขายก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์เลิศรสในราคาไม่แพง
 ร้านค้าจากภายนอก เช่น เครื่องประดับ หนังสือและเครื่องเขียน
เสื้อผ้า ของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าเหล่านี้แบ่งก�ำไรส่วนหนึ่ง
เพื่อสมทบทุน
 หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และการแสดงอื่น ๆ ซึ่งช่วยหารายได้
เข้าสมทบทุน
 พบกับนักเขียนมีชื่อ ท่านสามารถเข้าฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และยังซื้อหนังสือ ขอลายเซ็นจากนักเขียนได้ด้วย
 การบริจาคเงินสบทบทุนโดยผู้ที่ยังร�ำลึกถึงคุณพ่อ และต้องการ
มีส่วนร่วมให้ทุนสนับสนุนนิสิตและคณาจารย์ในการศึกษา วิจัย และท�ำ
กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่า
สุนทร ได้ให้ทุนสนับสนุน
• นิสิต 132 คน (ซึ่งรวมถึงนิสิตในวิทยาเขต ทั้ง 8 แห่ง ในอดีต)
• นิสิต 11 คน และอาจารย์ 48 คน ในการเดินทางไปประชุมหรือ
ศึกษาดูงาน
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• โครงการอาหารกลางวัน ส�ำหรับนิสิตขาดแคลน เป็นเวลา 6 ปี
• โครงการพัฒนาห้องสมุดในชนบท 5 แห่ง
• การท�ำบุญทอดผ้าป่า / ทอดกฐิน 6 ครั้ง รวมทั้งการมอบหนังสือ
ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
• การจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ สามทศวรรษแรกของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2492 - 2522 เพื่อจัดจ�ำหน่ายและน�ำรายได้
คืนให้กองทุน
ความพยายามทัง้ หลายทัง้ มวล การอุทศิ ตนท�ำงานด้วยความรัก และ
การแสดงความเคารพนับถือต่อคุณพ่อ ช่วยจรรโลงให้ทุนศาสตราจารย์
ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร คงอยู่ได้ เพื่อสนับสนุนนิสิตผู้ขาดแคลนทางด้าน
การศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสูงมายังทุกท่านทีร่ ำ� ลึกถึงคุณพ่อและกรุณา
มอบเงินและสิ่งของเพื่อสมทบทุนศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
•••

น�ำชมเชียงรายใต้

อ. วัชรินทร์ บุณยะกาญจน

5

เมื่อพูดถึงเชียงราย ทุกคนก็จะคิดถึงพื้นที่ภาคเหนือที่มีภูเขาสูง
หมูบ่ า้ นเงียบสงบ แม่นำ�้ โขงและชายแดน ไม่วา่ ตลาดแม่สายอันพลุกพล่าน
กาสิโนเชียงแสน ยาวไปจรดเชียงของ อันจะมีอนาคตต่อเชื่อมสายทาง
ในฝันสูจ่ นี อ�ำเภอเวียงแก่น ซึง่ แม่นำ�้ โขงไหลต่อเนือ่ งมาจากเชียงของ ไหลวก
5 ข้าราชการบำ�นาญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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กลับเข้าสู่ลาว อันเป็นสุดเขตต่อแดนซึ่งไม่ไกลจากเมืองหลวงพระบางใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.)
แต่วันนี้เราจะแนะน�ำเขตใต้ของเชียงราย ซึ่งอยู่ใกล้กว่ามาก พื้นที่
มีลักษณะเป็นที่ราบสวยงามแคบยาวระหว่างทิวเขาและสันเขา เพราะ
พื้นที่ส่วนนี้เป็นทิวเขาและสันเขาเป็นส่วนใหญ่ อากาศจึงเย็นสบายกว่า
ในตัวเมืองมาก หมู่บ้านมีความสงบเรียบง่ายในพื้นที่อันอุดมด้วยชนเผ่า
คือ ชาวเขาหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันท�ำอาชีพเพาะปลูกพืชผลเกษตร ค้าขาย
กันเป็นล�่ำเป็นสัน
พื้นที่เหล่านี้คือ กลุ่มอ�ำเภอเวียงป่าเป้า แม่ลาว และแม่สรวย (อ่าน
ว่าแม่สวย) ซึ่งสวยงามสมชื่อ ทั้งทิวทัศน์ พืชพรรณ หมู่บ้าน วัดวาอาราม
สันเขาคดโค้ง และล�ำแควต้นน�้ำคดเคี้ยว (แม่น�้ำลาว) มาจาก ภูขุนลาว
ในอ�ำเภอเวียงป่าเป้า
ข้าพเจ้าเผอิญมีบ้านเล็ก ๆ อยู่ที่แม่ขะจาน อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จ�ำได้ว่าได้มาพักกับเพื่อนสนิทที่นี่เพียง 1 คืน กลางเดือนเมษายนที่ร้อน
อบอ้าวในกรุงเทพฯ ประทับใจกับลมพัดชายเขาที่นี่ ท�ำให้ตัดสินใจซื้อ
เลยในวันรุ่งขึ้น ทั้ง ๆ ที่ยังมีเงินไม่พอ และก็ไม่ผิดหวังท�ำให้ได้มีโอกาส
ท�ำบุญตักบาตร พระที่เดินบิณฑบาตรตอนเช้าจากวัดใกล้บ้านได้ทุกกวัน
เพราะหมู่บ้านนี้มีถึงสี่วัดรายล้อม มิหน�ำซ�้ำต�ำบลรอบข้างใกล้เคียงยังมี
วัดต�ำบลละ 1 วัด เป็นอย่างน้อย นับเป็นชุมทางของวัดพุทธศาสนาอัน
ส�ำคัญเท่า ๆ กับเป็นชุมทางของการคมนาคม
เพราะเป็นชุมทางแรกบนเส้นทางสายส�ำคัญคือทางหลวง เชียงใหม่
เชียงรายสายใหม่ เป็นถนนกว้าง หลายตอนเป็นสีเ่ ลน ต้นทางจากอ�ำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขับขี่ได้ปลอดภัย แม้จะเป็นไฮเวย์ เป็น
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สันเขา บางตอนมองเห็นยอดไม้ใหญ่ไหว ๆ อยู่ข้างทาง บางช่วงที่ผ่าน
เขตชุมชนก็จะแคบเป็นคอขวด แต่ก็ท�ำให้สะดวกต่อการจอดแวะ พัก กิน
ดื่ม หรือเข้าห้องน�้ำ ที่บ้านแม่ขะจาน (ชุมชนที่สองถัดจากน�้ำพุร้อน) จะ
คึกคักมาก เพราะเป็นจุดทางแยกใหญ่ แยกขวาไปจังหวัดพะเยา ผ่าน
อ�ำเภอวังเหนือของล�ำปาง ตรงไปเพียง 80 กิโลเมตร แยกซ้ายไปอ�ำเภอ
พร้าว และอ�ำเภอฝาง ของเชียงใหม่ในระยะทางไล่เลี่ยกัน ตรงไปจะ
เป็นตัวอ�ำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ลาว และตัวเมืองเชียงราย ซึ่งจะ
เป็นชุมชนตลอดทางสลับกับทุ่งนากว้าง ช่วงนี้เป็นที่ราบของเวียงป่าเป้า
เวียงกาหลง (สงสัยว่าแม่สรวยจะเป็นเมืองเวียงสรวงของพระลอในต�ำนาน)
และแม่ขะจานก็จะเป็นจุดเจริญ มีปั๊มน�้ำมัน ป.ต.ท. กว้างขวางบรรจุร้าน
สะดวกซื้อและร้านอาหาร ร้านกาแฟสด ห้องน�้ำสะอาด มากมาย ไม่ไกล
จากจุดนี้ มีตลาดใหญ่ ตลาดเช้า - ตลาดเย็น เพื่อเตรียมกักตุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค ทุกวันศุกร์มีตลาดนัดชาวเขา มีท่ารถเมล์โดยสารเพื่อ
เดินทางเชื่อมต่อทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนก็จากจุดนี้ ไม่ว่าจะไป
แม่สาย เชียงของ พะเยา ล�ำปาง และน่าน ท่านที่พักที่จุดนี้ จะเดิน
ทางไปปลายทางเหล่านี้ ไป - กลับ ได้ทันภายใน 1 วัน
เล่ามาถึงตอนนี้ ผู้อ่านจะข้องใจว่าจะพักกันได้อย่างไรที่แม่ขะจาน
เพราะไม่เคยมาเลย ที่ชุมทางใหญ่นี้เมื่อมองออกไปบนภูสูงทางทิศตะวัน
ตกจะพบยอดเจดีย์สูงเด่น นี่คือวัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย นี่เอง จะ
เปิดโอกาสให้ผสู้ นใจปฏิบตั ธิ รรมได้เข้าพักได้โดยติดต่อท�ำบุญกับเจ้าอาวาส
การพักวัดในภาคเหนือนี้จะทันสมัยมาก เพราะวัดยินดีต้อนรับผู้มีศรัทธา
อย่างเต็มที่ มีที่พัก เครื่องใช้ในการพักพร้อมมูล ทั้งน�้ำไฟและครัว มี
บ้านพักชนิดเป็นหลัง แยกต่างหาก พักรวม สะดวก สะอาด เงียบสงบ
http://seniorclub.swu.ac.th
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และปลอดภัย บรรยากาศเป็นป่าไม้ จึงขอแนะน�ำสองวัด วัดแรกคือ
วัดพระธาตุแม่เจดีย์ จะมีจุดแวะชมมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง
พระบูชาทองค�ำแท้องค์เล็ก และวังมัจฉาดอยงู ซึง่ อยูต่ อ่ เนือ่ งกับบริเวณวัด
อีกวัดหนึ่งคือวัดที่กล่าวถึงตอนแรก คือ วัดพระธาตุม่อนพระเจ้า
หลาย ทีม่ องเห็นจากท่ารถ วัดนีอ้ ยูบ่ นดอยสูงห่างจากถนนประมาณ 2 3 กิโลเมตร เป็นวัดสร้างใหม่ อาคารสวยทันสมัย สร้างเป็นสถาปัตยกรรม
แบบอุทยาน ทิวทัศน์ระหว่างดอยที่เป็นบริเวณวัดสวยงาม ทันสมัย เป็น
ป่าอนุรักษ์ มีบ้านให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้พักเป็นบริเวณ เป็นสัดส่วน 5 - 6
หลัง แบบบ้านบังกะโล
อยากจะแนะน�ำให้มาปฏิบัติธรรมกัน โดยรวมกลุ่มผู้สูงวัย พักได้
ประมาณ 1 อาทิตย์ โดยจะจัดผ้าป่า หรือแจ้งความจ�ำนงมาปฏิบัติธรรม
โดยตรง หรือเป็นการท�ำบุญโดยเฉพาะจุดมุง่ หมาย วันเกิด สะเดาะเคราะห์
มาถือศีล ฯลฯ และก็จะได้ท่องเที่ยวบริเวณสถานที่รอบข้างตามอัธยาศัย
อาจเทีย่ วชมโครงการหลวง หรือบ่อน�ำ้ ร้อนเป็นการแถม ก็ตดิ ต่อเจ้าอาวาส
ได้เหมือนวัดภาคเหนือทั่ว ๆ ไป
บ้านแม่ขะจาน อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ห่างจาก อ�ำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือ อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร ซึ่งใกล้มาก
•••
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เก็บของเก่ามาเล่าต่อ :
ขาหมูฮ่องกง ข้าวหน้าไก่ โจ๊กฮ่องกง
นักวิชากวน

ฉบับนี้มาคุยเรื่องอาหารจานอร่อยกันดีกว่า วันก่อน รศ. วรรณี
โสมประยูร ให้ขาหมูพะโล้มา 1 ถุง อร่อยจนช้อนสุดท้ายทีเดียว เลยศึกษา
วิธีท�ำขาหมูหลาย ๆ อย่าง มาเล่าสู่กันฟัง
ต�ำรับที่ 1 ขาหมูฮ่องกง ขาหมู (ขาหน้า) น�้ำหนัก 1 กิโล ล้าง
สะอาดต้มน�้ำเดือด แล้วหรี่ไฟรุมไว้ครึ่งชั่วโมง ช้อนขึ้นเช็คให้แห้ง ทาซีอิ๊ว
ขาว 1 ช้อนโต๊ะ ผึ่งทิ้งไว้ให้แห้ง
ตั้งกะทะใส่น�้ำมันมากให้ท่วมขาหมู พอน�้ำมันเดือด หย่อนลงทอด
ให้เหลือง ตักขึ้นลงแช่น�้ำเย็นทั้งขา ทิ้งไว้ 10 นาที เตรียมน�้ำปรุงใส่หม้อ
ใบใหญ่ มีน�้ำสต็อกไก่ (หรือหมูก็ได้) 12 ถ้วย ซีอิ๊วขาว-ด�ำ อย่างละ 2
ช้อนโต๊ะ พริกไทยป่น 1 ช้อน ขิง 1 ท่อน (ประมาณ 3 นิ้วฟุต) น�้ำตาล
ตามชอบ พอเดือดพล่านใส่ขาหมู หรี่ไฟรุม เปิดฝาทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง เวลา
เสริฟ ค่อยละลายแป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ กับน�้ำต้มขาหมูครึ่งถ้วยราด
ลงบนขาหมู โรยผักชี ขึ้นโต๊ะได้เลย ต�ำรับนี้ ยุ่งยากหน่อย
ต�ำรับสอง ขาหมูฮ่องเต้ เผาขาหมูสด ขูดให้สะอาด แล้วน�ำไป
ทอดให้เหลือง ส่วนน�้ำปรุง คือ กระเทียมสดทั้งกลีบ พริกไทเม็ดบุบหยาบ
เกลือ น�้ำตาลปีบ น�้ำมันหอย ซีอิ๊วขาว-ด�ำ และเหล้าจีน สัดส่วนใช้คล้าย
สูตรแรกนั่นแหละ ชิมตามชอบแล้ว ตั้งไฟรุมจนได้ตามชอบ
ต�ำรับสาม ขาหมูชาววัง ต้มขาหมูให้สุก ล้าง ทาเกลือ และน�้ำส้ม
สายชูทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนลงทอดให้ผิวกรอบ ปรุงน�้ำปรุงตามชอบ เคี่ยวไฟ
รุมจนสุกนุ่ม กระดูกร่อน ช้อนขึ้นปล่อยให้แห้งและเย็น เข้าอบอีกครั้งให้
http://seniorclub.swu.ac.th
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หนังกรอบ
มันยุ่งยากซับซ้อนมากพอดู ตัดร�ำคาญซื้อกินเอาเถอะ ขาละ 380
บาท มีขายตามร้านโอทอป
ข้าวหน้าไก่ สูตรหนูหน่อง (พรทิพย์ หวั่งหลี)
วิธีท�ำน�้ำสต็อกไก่ กระดูกไก่ ยิ่งแก่ยิ่งดี ล้างสะอาด ลวกน�้ำเดือด
ทิ้งครั้งหนึ่งก่อน ล้างเอาเมือกและฟองด�ำออก น�้ำ 10 ถ้วย ขิง 1 แง่ง
(2 นิ้วฟุต) คึ่นฉ่ายตัดราก 1 ก�ำมือ ต้มให้เดือดแล้วลดไฟ อ่อน ๆ ทิ้งไว้
2 ชั่วโมง พอเย็นกรองน�้ำซุปใสจะได้ 6 ถ้วย แบ่งเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ปรุง
อาหารได้หลายอย่าง
เครื่องปรุงข้าวหน้าไก่ เนื้อสะโพกหรืออก หั่นลูกเต๋าครึ่งกิโลกรัม
หมักซีอิ๊วขาวและน�้ำมันหอยอย่างละ 11/2 ช้อนชา เตรียมหั่นต้นหอม ขิง
เหล้าจีน 1 ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวโพด 11/2 ช้อนชา กระเทียมสับ 1 ช้อนชา
รอไว้
วิธปี รุง ผัดต้นหอมกับขิงให้มกี ลิน่ หอมไหม้ ใส่กระเทียมทุบลงผัดให้
เหลือง ใส่อกไก่ที่หมักไว้ลงผัดให้สุก ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว-ด�ำ น�้ำมันหอย
น�้ำตาลปรุงรส เหล้าจีน ใส่ซุปที่เตรียมไว้ลงไป พอเดือดละลายแป้งมัน 1
ช้อนโต๊ะให้น�้ำข้นขึ้น
ทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนคิดว่าจะต้องท�ำกินอีก
•••
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