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2	เมษายน	2557	 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี



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 นางสาวอุไรอร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8602-4111-6

	 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
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วันที่ 2 เมษายน 2557

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 59 พระชันษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

  ๏ ซอสามสายร่วมร้อง	 	 	 เพลงสวรรค์

	 เสียงระนาดเอกสรรค์	 	 	 	 เสกสร้าง

	 ซอด้วงรับคลอพลัน		 	 	 	 พิณเอก

	 ชนซาบซึ้งยินอ้าง	 	 	 	 	 เสด็จด้าวทรงดนตรี

  ๏ ชนปรีดาสุดปลื้ม    เสียงเสนาะ

	 ขับกล่อมเพลินไพเราะ	 	 	 	 เลิศล�้า

	 บุหลันเลื่อนลอยเลาะ	 	 	 	 ไร้เมฆ		เด่นนา

	 พระแผ่บารมีค�้า		 	 	 	 	 ไม่ร้างเพลงไทย

  ๏	ในนิพนธ์เรื่องล้วน		 	 	 ค่าอนันต์

	 พระเชี่ยวชาญหฤหรรษ์	 	 	 	 เอกอ้าง

	 นามเด่น	“แว่นแก้ว”		สรรค์	 	 	 สรวลสุข

	 สืบค่าคุณเด่นสร้าง		 	 	 	 เลิศล�้าวรรณกรรม

  ๏ พระทูลกระหม่อมแก้ว	 	 	 ชาวไทย

	 ทรงเปรื่องปราศเลศนัย	 	 	 	 ยิ่งล�้า

	 ทรงเป็นมิ่งหลักชัย		 	 	 	 ดีเด่น

	 ขวัญมิ่งไพร่ฟ้าย�้า	 	 	 	 	 ยิ่งด้วยเทพรัตน์ฯ

             ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

	 	 ข้าพระพุทธเจ้า		ชมรมผู้สูงอายุ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายวิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว

	 ๏	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในการประชุมครั้ง

ที่	2/2557	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2557	มีมติให้แต่งตั้ง	ผศ. ดร. ศิริ

นุช เทียนรุ่งโรจน์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มศว	

ให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่	10	กุมภาพันธ์	

2557	ถึงวันที่	9	กุมภาพันธ์	2561

	 ๏	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในการประชุมครั้ง

ที่	2/2557	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2557	มีมติให้แต่งตั้ง	อาจารย์ ดร. 

สมภพ รอดอัมพร	สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มศว	ให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่	10	กุมภาพันธ์	

2557	ถึงวันที่	9	กุมภาพันธ์	2561

 ๏ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและ

ศลิปะ มศว	มโีครงการจดันทิรรศการศลิปกรรมแห่งชวีติ	“ศลิปวฒันธรรม

เพื่อพัฒนาสุนทรียะ	:	ศิลปกรรมแห่งชีวิต	ก่อนเวลาลับหาย	(IN	LOST	

MEMORIES)”	ของสุชาติ	สวัสดิ์ศรี	ศิลปินแห่งชาติ	ณ	หอนิทรรศการ	ชั้น	

2	อาคารนวัตกรรม	ศ.	ดร.	สาโรช	บัวศรี	มศว	โดยจะเปิดในวันที่	18	

เมษายน	2557	และจัดแสดงให้ชมได้ตั้งแต่วันที่	29	เมษายน	ถึง	วันที่	31	

สิงหาคม	2557	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาทางศิลปะ	-	วรรณกรรม	

-	ภาพยนตร์	-	ปาฐกถาทางวิชาการ	จ�านวน	2	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1	วันที่	

31	พฤษภาคม	2557	ครั้งที่	2	วันที่	28	มิถุนายน	2557	ณ	หอดนตรี

การแสดงอโศกมนตรี	1	ชั้น	4	อาคารนวัตกรรม	ศ.	ดร.	สาโรช	บัวศรี	

มศว	ขอเชิญผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว	
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 ๏ สถาบนัวิจยัและพฒันาการศกึษาพเิศษ มศว	โดยศนูย์พฒันา

อจัฉริยภาพจดักจิกรรมวดัแววความสามารถ	เพือ่ค้นหาความสนใจ	ความ

ถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง	4-9	ปี	แต่	ไม่เกิน	10	

ปี	ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางใน

การส่งเสรมิความสามารถของเดก็ให้เหมาะสมตามศกัยภาพ	และเพือ่ทราบ

ถงึสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการแสดง	หรอืพฒันาความสามารถของเดก็	โดยใช้

เวลาทั้งหมด	10	ครั้ง	วัน	-	เวลาในการท�ากิจกรรม	ระหว่างวันที่	20	-	

29	เมษายน	2557	คือ	เด็กอายุ	4	-	6	ปี	เวลา	09.30	-	11.30	น. 

และเด็กอายุ	7	-	9	ปี	เวลา	13.30	-	15.30	น.	ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

เข้าร่วมกิจกรรม	มีดังนี้	1)	Download	ใบสมัครจาก	website:	http://

rise.swu.ac.th	และทาง	 facebook:	SWU	Gifted	Center	(ตั้งแต่วัน

ที่	 28	กุมภาพันธ์	 2557)	กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในใบสมัครและส่งใบ

สมัครทาง	E-mail	ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร	2)	ผู้ปกครองรอการตอบรับจาก

เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งช่วงเวลาทีเ่ดก็จะเข้ารบับรกิาร	3)	เมือ่ได้รบัการตอบรบัให้

เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านทางเลขบัญชีที่ได้

รบัแจ้งทาง	mail	4)	ผูป้กครองจะได้รบัการยืนยนัสทิธกิารเข้าร่วมกจิกรรม

และรหัสประจ�าตัวของเด็กทาง	 mail	 5)	 เมื่อได้รับรหัสเข้าร่วมกิจกรรม

แล้วถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์	 6)	 ปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันแรก 

ที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรม	 	 7)	 เด็กเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อส�ารวจแววความ

สามารถติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา	10	ครั้ง	โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมเด็ก

จะได้ท�าท้ังกจิกรรมรายบคุคลและกจิกรรมกลุม่	8)	ปัจฉมินเิทศผูป้กครอง	

เพื่อรับผลการประเมินความสามารถหลังจากเด็กเสร็จสิ้นกิจกรรม		
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 ๏ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว	ได้เปิดคลินิก

ส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น	 เพื่อจัดให้บริการด้านการทดสอบการพูด	 โดยผู้

เชี่ยวชาญและนักวิชาการจะท�าการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาว่าเด็กมี

จุดที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง	 แล้ววางแผนให้การช่วยเหลือ 

ต่อไป	ซึ่งการสอนจะมีทั้งแบบตัวต่อตัว	และเป็นกลุ่ม	สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถตดิต่อได้ที	่สถาบันวิจัยและพฒันาการศกึษาพเิศษ	อาคาร	28	ชัน้	1 

ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	 โทรศัพท์	 02-649-5000	ต่อ	

1-5639	,	086-895-1616	http://rise.swu.ac.th

	 ๏	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	 ก�าหนดจัดงาน	 “วัน

ศรีนครินทรวิโรฒ 2557” ในวันที่	28	เมษายน	2557	ดังก�าหนดการ

	 07.00-08.00	น.	ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์	66	รูป	ณ	โถงชั้น	

1	อาคารนวัตกรรม	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช		บัวศรี

	 08.00-09.00	น.	พธิที�าบญุตกับาตรพระสงฆ์	66	รปู	ณ	บรเิวณ	ลาน	

SWUNIPLEX	หน้าอาคารนวัตกรรม	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช		บัวศรี 

	 09.00-10.00	น.	พธิวีางพานพุม่ดอกไม้	ณ	อนสุาวรย์ี	ศาสตราจารย์	

หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ	เนื่องในโอกาส

คล้ายวันประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

	 ขอเชิญชวนคณาจารย์	บุคลากร	นิสิต	แขกผู้มีเกียรติ	แต่งกายด้วย

ชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยประยุกต์เข้าร่วมงาน
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ข่าวชมรมฯ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	เมื่อเดือน	ธันวาคม	

2556	มีมติให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ชุดที่	16	ประชุมประจ�า

ปี	พ.ศ.	2557	ในวันพฤหัสแรกของเดือน	ดังมีก�าหนดการ	ดังนี้

	 ครั้งที่	1/57	 ประชุมวันที่	9	มกราคม	2557

	 ครั้งที่	2/57	 ประชุมวันที่	6	กุมภาพันธ์	2557

	 ครั้งที่	3/57	 ประชุมวันที่	6	มีนาคม	2557

	 ครั้งที่	4/57	 ประชุมวันที่	3	เมษายน	2557

	 ครั้งที่	5/57	 ประชุมวันที่	1	พฤษภาคม	2557

	 ครั้งที่	6/57	 ประชุมวันที่	5	มิถุนายน	2557

	 ครั้งที่	7/57	 ประชุมวันที่	3	กรกฎาคม	2557

	 ครั้งที่	8/57	 ประชุมวันที่	7	สิงหาคม	2557

	 ครั้งที่	9/57	 ประชุมวันที่	4	กันยายน	2557

	 ครั้งที่	10/57	ประชุมวันที่	2	ตุลาคม	2557

	 ครั้งที่	11/57	ประชุมวันที่	6	พฤศจิกายน	2557

	 ครั้งที่	12/57	ประชุมวันที่	4	ธันวาคม	2557

	 ทั้งนี้จะไม่มีการออกจดหมายเชิญประชุมอีกต่อไป	 เพื่อเป็นการ

ประหยดักระดาษ	ลดภาวะโลกร้อน	สมาชกิท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุม		

สามารถแจ้งได้ที่เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์	 	พจนากรรักษ์	 081-

489-5501	หรือนางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	086-024-1116		

  การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม	ในวันพฤหัสบดีที่	3	

เมษายน	2557	เนื่องจากเป็นเดือนของวันสงกรานต์	ได้จัดให้มีการสรงน�้า
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พระในห้องประชุม	และเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทย	ผ้าไทยตามสะดวก	

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด�ารงอยู่สืบไป

  รศ. ดร. คณุหญงิสมุณฑา พรหมบญุ	ประธานโครงการบ้านนกั

วทิยาศาสตร์น้อย	เป็นประธานในการแจกวฒุบิตัร	โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 และ	 ผู้น�าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 

ระหว่างวันที่	8-9	มีนาคม	2557	ณ	ห้องประชุมโรงแรมเทวราช	จังหวัด

น่าน ในการนี ้ผศ. นงนารถ ชยัรตัน์ ได้บรรยายเรือ่ง	เทคนคิการน�าเสนอ

ผลงาน	และ	ในวันที่	12	มีนาคม	2557	เวลา	13.00	น.	อาจารย์ ดร. 

สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์	ได้รับเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 ที่โรงเรียนบ้านสปัน	 เพื่อรายงานความ

ก้าวหน้าของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	จังหวัดนครนายก	และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย		

จังหวัดสระแก้ว	ระหว่างวันที่	21-22	เมษายน	2557	มีก�าหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

	 07.30	น.	ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

รถจอดหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ฝ่ายมัธยม)

	 09.30	น.	ถงึสถาบนัวจัิย	พฒันา	และสาธติการศกึษา	โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์

	 10.00	น.	รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

	 10.15	น.	เข้าห้องประชุมฟังการบรรยาย	สถาบันวิจัย	พัฒนา	และ

สาธิตการศึกษา	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	

โดยรองอธิการบดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ	รุ่งเรือง
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	 11.00	น.	นั่งรถรางชมสถานที่ตั้งคณะต่าง	ๆ	โดยรอบ

	 12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	

	 13.30	 น.	 ออกเดินทางไป	 สวนลุงไสว	 ศรียา	 (แหล่งเรียนรู ้

เกษตรกรรม)	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลหินตั้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	เป็น

สถานทีเ่ผยแพร่ความรูด้้านการเกษตรต่างๆ	โดยการคดิค้นของลงุไสว	ศรยีา 

ปราชญ์ชาวบ้านซ่ึงเป็นผู้จุดประกายความคิดในการปรับแต่งกิ่งก้านสาขา

ให้ต้นไม้ธรรมดาๆ	กลายเป็นต้นไม้แฟนซไีด้อย่างน่าทึง่	เช่น	ต้นไม้เต้นระบ�า	

ต้นแมงดา	ผลไม้ขวดทีส่ร้างความฮอืฮาท�าให้มผีูส้นใจทัง้ในนครนายกและ

จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาดูงานเป็นจ�านวนมาก	

	 17.00	น.	เข้าที่พักโรงแรมจันทรา	พักผ่อนตามอัธยาศัย

	 18.30	น.	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ห้องอาหารโรงแรม

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

	 06.30	น.	รับประทานอาหารเช้า

	 07.30	น.	ออกเดินทางไปวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	จังหวัดสระแก้ว

	 10.30	น.	รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

	 10.45	น.	ฟังการบรรยายส่วนงานการเรยีนการสอนของวทิยาลยัโพธิ

วิชชาลัย	และชมพื้นที่โดยรอบ

	 11.30	น.	รับประทานอาหารกลางวัน

	 12.30	น.	ออกเดินทางไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

	 13.30	 น.	 เยี่ยมชมและฟังการบรรยายโรงเรียนกาสรกสิวิทย์	 จัด

ตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนส�าหรับฝึกควายให้สามารถไถนาและท�างานด้าน

การเกษตรกรรม	 และสอนผู้ที่ต้องการใช้ควายท�าการเกษตร	 ให้สามารถ

ท�างานร่วมกบัควายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	สามารถดแูลควายให้มีสขุภาพ
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แข็งแรงและเป็นสถานทีใ่ห้ความรูก้บัประชาชนในเรือ่งวถิชีีวติแบบพืน้บ้าน	

รวมถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวด้วย

	 15.00	น.	รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	ณ	ร้านกาแฟ	ควาย

คะนอง

	 15.30	น.	เดินทางกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 18.30	น.	ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	โดยสวัสดิภาพ

	 ราคาค่าเดนิทาง	2,500	บาท	สนใจโปรดตดิต่อ	รองศาสตราจารย์

สภุาพร สกุสเีหลอืง	08-9447-8247	โอนเงนิเข้าบญัชธีนาคารกรงุเทพ	

สาขาทองหล่อ	206	058	1739	หรือสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	883-8	รับ

จ�านวน	40	คน

  ชมรมผูส้งูอายฯุ	ขอเชญิสมาชกิ	และผูส้นใจ	เข้าร่วมอบรม	การ

ใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

	 กลุ่มท่ี	 2	 ส�าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว	 วันพฤหัสบดีที่	 24	

เมษายน	2557	ระหว่างเวลา	08.30-15.00	น.	ณ	ส�านักหอสมุดกลาง	

ห้อง	102	ค่าลงทะเบียน	300	บาท	ติดต่อคุณบุญสม	เล้าพูนพิทยะ	โทร	

086-983-3973	หรือ	นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	086-024-1116

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจมา	ณ	โอกาสนี้	กับครอบ

ครัวโทณานนท์	 ในการสูญเสีย	 คุณทองค�า	 โทณานนท์	 และได้ท�าการ

พระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้ว	ในวันที่	23	มีนาคม	2557	ณ	วัด

ธาตุทอง	เวลา	14.00	น.

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว	1-30	เมษายน	2557	ครอบครัว

อบอุน่	ให้สมาชกิซ้ือหุน้ได้ไม่เกนิ	200,000	บาท	และ	ครอบครวัมสีขุ	ฝาก
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เงินตั้งแต่	100,000	บาท	3	เดือน	ได้ดอกเบี้ย	3.00%	และ	12	เดือน	ได้	

3.25-3.50%	(อ่านต่อที่หน้า	32)

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 1.	ผศ.	จันทิมา		พรหมโชติกุล	 	 	 1,000		บาท

	 2.	ผศ.	เลิศ		ชูนาค	 		 	 	 	 1,000	บาท

	 3.	รศ.	วิจิตร		วรุตบางกูร	 	 	 	 1,000		บาท

	 4.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล		 	 	 1,000		บาท

	 5.	รศ.	เบ็ญญา		สุทัศน์	ณ	อยุธยา	 	 1,000		บาท

	 6.	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	 	 	 	 1,000		บาท

	 7.	ผศ.	ถวิลวงศ์		บุญหงษ์	 	 	 	 1,000		บาท

	 8.	ผศ.	องอาจ		จิยะจันทน	์	 	 	 1,000		บาท

	 9.	รศ.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ		 	 	 	 1,000		บาท

	 10.	ผศ.	ทัศนีย์		ศิวายพราหมณ์		 	 1,000		บาท

	 11.	ผศ.	สิริรัตน์		เฉลิมงาม		 	 	 1,000		บาท

	 12.	คุณประภาศรี		บุนนาค		 	 	 500		บาท

	 13.	รศ.	ดร.	ทัศนีย์		ทองสว่าง				 	 2,000		บาท

	 14.	รศ.	นิภา-รศ.	ดร.	ประเสริฐ	ศรีไพโรจน	์	 2,000		บาท

	 15.	อ.	สุนีย์		ลี่ไพบูลย์		 	 	 	 500		บาท

	 16.	ผศ.	อุษณา		กาญจนทัต	 	 	 1,000		บาท

	 17.	รศ.	นฤมล		กาญจนทัต		 	 	 1,000		บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนเมษายน

 ขอมอบพร  พร้อมมาลัย  ในวันเกิด  สิ่งประเสริฐ  ทรงศักดิ์สิทธิ์  สฤษดิ์สม
อ�านวยชัย  ให้ประสบ  สุขรื่นรมย์   สินอุดม  สุขภาพ  พูนพลัง
ให้อายุ  ยืนยาวนาน  สราญสุข   สิ้นโศกทุกข์  โรคภัย  ดั่งใจหวัง
มวลมิ่งมิตร  แห่ห้อม  เป็นก�าลัง   กายจิตตั้ง  ในธรรมา  ศรัทธาเทอญ
                                               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.	นฤมล		กาญจนทัต		 68.	คุณดวงดาว		นันธิตพงษ์

69.	คุณสมศรี		ส่งวัฒนา
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“อัมพร โพธิ์ศรี” แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถวายสมเด็จพระเทพฯ

	 ไม่น่าเชื่อว่าแค่ภาพถ่ายใบเดียวท่ีถูกแชร์ในเฟซบุ๊กเพียงช่ัวข้ามคืน	

จะท�าให้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาๆ	คนหนึ่งโด่งดังไปทั่วประเทศ	 เป็น

ภาพถ่ายขณะท่ี	นางอัมพร	โพธิศ์ร	ีวยั	46	เจ้าของร้านก๋วยเต๋ียวหมูโบราณ	

นายทองสุข	ตรงข้ามวัดศาลเจ้า	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	ก�าลังนั่งคุกเข่าเบื้อง

พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด้วยสีหน้า

ปลาบปลืม้ใจยิง่	เหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้โดยทีเ่ธอไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยด้วยซ�า้	

	 เรื่องมีอยู่ว่า	 เมื่อวันหนึ่งของเดือนมิถุนายน	 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์มาที่ร้าน

ก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้	โดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า	ทรงสั่งและเสวยก๋วยเตี๋ยวหมู

โบราณอย่างไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย	 ท่ามกลางความประทับใจของ

ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์	อัมพรยังจดจ�าวันนั้นได้อย่างแม่นย�า

	 “จ�าได้ว่าวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษา	 คนมาท�าบุญที่วัด	 มาเที่ยวกันที่

ตลาดท่าน�้ากันเยอะมาก	ร้านเราคนแน่นทุกโต๊ะเลย	ประมาณ	11โมง	พี่

ยืนปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่	ก็เห็นว่ามีต�ารวจมากันเต็มเลย	แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คน

หนึ่งเดินมาบอกว่าขอกันพื้นที่ไว้โต๊ะนึง	 สมเด็จพระเทพฯ	ท่านจะเสด็จฯ

มาเสวยก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน	 เราก็ตกใจตั้งตัวไม่ทัน	 ตอนนั้นโต๊ะก็เป็นเหล็ก	

เก้าอี้พลาสติก	ถ้วยชามธรรมดาๆ	 ไม่มีอะไรพิเศษ	ก็กลัวว่าจะไม่เหมาะ

กับพระองค์ท่าน	กลัวจะไม่สะดวกสบาย”.

	 เธอเล่าว่าบรรยากาศของตลาดท่าน�้าวัดศาลเจ้าขณะนั้นเป็นปกติ	

คนเดินกันพลุกพล่าน	ลูกค้าทางร้านก็นั่งก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยว	เสียง

พ่อค้าแม่ค้าดงัโหวกเหวก	แล้วเจ้าหน้าทีค่นเดมิกม็าตามให้ไปรอรบัเสดจ็ฯ	

บอกให้ไปกันทั้งร้านเลย	พวกเราตื่นเต้นกันใหญ่	เมื่อพระองค์ท่านเสด็จฯ
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เข้ามา	ภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือทุกคนที่นั่งเก้าอี้	หรือเดินอยู่	จู่ๆ	ก็ลุกพรึ่บ

โดยอัตโนมัติ	พากันลงนั่งคุกเข่ากับพื้นพร้อมกันทั้งร้านเลย	

	 พระองค์ท่านยิ้มแย้มทักทาย	 ทรงรับสั่งว่า	 “ไม่เป็นไร	 ท�าตัวตาม

ปกติ	ตามสบาย”	แล้วทรงสั่งเส้นเล็กแห้ง	1	ชามมาเสวยพร้อมกับข้าราช 

บริพารที่ติดตามมาด้วย	 สมเด็จพระเทพฯทรงเสวยก๋วยเต๋ียว	 รวมถึง 

พระกระยาหารที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดน�้าศาลเจ้าน�ามาถวายเต็มโต๊ะ	 ทั้ง 

ลูกชิ้นปิ้ง	 ก๋วยจั๊บ	 ขนมหวาน	 ผลไม้	 สายตาลูกค้าทุกคนจ้องมองเป็น 

ตาเดียวด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ	ไม่มีใครลุกจากที่นั่งเลยแม้แต่โต๊ะเดียว

	 ถงึขัน้เจ้าหน้าทีต้่องขอร้องว่าใครอิม่แล้ว	ลกุให้คนอืน่เขากนิบ้าง	แต่

ใครจะลกุล่ะ	ทกุคนกอ็ยากชืน่ชมพระบารมขีองพระองค์อย่างใกล้ชิดทัง้นัน้

อมัพรหวัเราะ	จากนัน้สมเดจ็พระเทพฯ	ทรงเรยีกอมัพรมาคยุ	ไถ่ถามเรือ่ง

ทั่วไป	เป็นต้นว่าทองสุขคือชื่อใคร	เปิดมากี่ปีแล้ว	เมื่อตอบว่าทองสุขคือชื่อ

คุณพ่อ	 เปิดมานาน	55	ปีแล้ว	พระองค์ทรงตรัสถามต่อว่าแล้วแม่ล่ะไป

ไหน	ไปเรียกมาคุยหน่อย	อัมพรจึงไปประคองแม่	ฮุ่ยเค็ง	แซ่ตั๊ง	มานั่งคุย

ด้วย 

	 “พระองค์ท่านตรัสให้แม่นั่งเก้าอ้ี	 ไม่ต้องนั่งพื้น	 เพราะเห็นว่าอายุ

มากแล้ว	 เกรงว่าเข่าขาจะไม่ดี	 พระองค์ท่านใจดีมาก	 พูดคุยเป็นกันเอง	

เหมอืนคนธรรมดา	น�า้เสียงนุ่มนวล	ไม่ถอืพระองค์เลย	ก่อนกลบัท่านรบัสัง่

ให้แม่ชงโอเลี้ยงถวาย	2	แก้ว	แถมใส่กระติกกลับไปด้วย	แล้วท่านก็รับสั่ง

ให้คิดเงิน	เราไม่อยากรับ	เพราะแค่พระองค์เสด็จฯ	มาก็เป็นบุญของพวก

เราแล้ว	 ท่านบอกไม่รับไม่ได้	 พระองค์ทรงพระราชทานเงินใส่ซองมาให้	

5,000	บาท	รับสั่งว่าเอาไว้เป็นขวัญถุง”

	 อมัพรเล่าด้วยน�า้เสยีงของคนทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก	เธอบอกว่าในใจ
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ตอนนั้นนึกอยากให้พ่อ	นายทองสุข	แซ่ตั๊ง	ยังมีชีวิตอยู่	อยากให้หลวงพ่อ

สอน	อดตีเจ้าอาวาสวดัศาลเจ้าผูล้ะขันธ์ไปแล้ว	ในฐานะผูมี้บญุคณุอนญุาต

ให้ครอบครวัเปิดร้านขายก๋วยเตีย๋วจนลืมตาอ้าปาก	อยูด่กีนิดใีนวนันี	้ได้อยู่

ในเหตุการณ์ด้วย	

	 “อยากจะบอกเตีย่	บอกหลวงพ่อว่าการทีเ่จ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิมาเหยยีบ

ร้านเรากถ็ือว่าเป็นทีส่ดุของอาชีพคนขายกว๋ยเตีย๋วธรรมดาๆ	คนหนึง่แล้ว”	

ในส่วนของภาพถ่ายของอมัพรทีน่ัง่คกุเข่ารบัเสดจ็ฯ	สมเดจ็พระเทพฯ	ทีถ่กู 

กดไลค์	กดแชร์กันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในเฟซบุ๊ก	อัมพรเล่าว่าเจ้าหน้าที่

ส�านักพระราชวังอัดขยายแล้วส่งมาให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก	 เธอจึงเอาติดไว้

ภายในร้าน	เพื่อเป็นมงคลของชีวิต

	 “ตอนแรกที่รู้ข่าวก็ตกใจ	 รูปน้ีมันนานหลายปีแล้ว	 กลัวด้วยว่ามัน

เกีย่วกบัการเมอืงอะไรรเึปล่า	แต่พอลกูสาว	กบัลกูค้าบอกว่ามีแต่คนช่ืนชม	

อจิฉาว่าเรามบีญุได้เข้าเฝ้าสมเดจ็พระเทพฯ	อย่างใกล้ชิด	กด็ใีจ	ดใีจมากๆ”	

เธอเล่าน�้าตาคลอ	เสียงสั่น	เพราะความยินดี	“โดยส่วนตัวเรารักพระองค์

ท่านมาก	ทรงไม่ถือพระองค์	ท�างานหนัก	ติดดินเยี่ยงสามัญชน	น่ารักเป็น

กันเอง	ใครจะไม่รักได้ลง”.

	 อัมพร	พร้อมมารดา	รวมถึงพี่น้อง	ลูกหลานในร้าน	บอกเหมือนกัน

ว่าปลืม้ใจทกุครัง้ทีม่ลีกูค้าสนใจไถ่ถามถงึภาพส�าคญัภาพนัน้	ซึง่ต่างกยิ็นดี

เล่าให้ทุกคนฟังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลย



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 04 เดือน เมษายน 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 15

บอกเล่าเก้าสิบ : หนังสือรางวัลหนังสือดีเด่น ปี พ.ศ. 2557

	 ดร.พนม	 พงษ์ไพบูลย์	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ

ประกวดหนังสือดีเด่น	กล่าวว่า	คณะกรรมการมีความต้ังใจ	ทุ่มเทท�างาน

เพือ่วเิคราะห์หนงัสอืทีส่่งเข้าประกวดในประเดน็ต่างๆ	ดว้ยความรอบคอบ	

และยตุธิรรมให้เป็นไปตามหลกัวชิาการ	และเกณฑ์การประกวดหนงัสอื	ซึง่

ในปีนีม้จี�านวนหนงัสอืทีผู่ผ้ลติหนงัสอืส่งเข้าประกวดทัง้สิน้	473	เรือ่ง	และ

การคัดสรรหนังสือทุกประเภทท่ีส่งเข้าประกวดได้ใช้วิธีระดมความคิดเห็น	

อภิปราย	 และสังเคราะห์	 ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมตามประเภท

ของหนังสือจนได้ข้อสรุปเป็นฉันทามติให้ปี	 2557	 มีหนังสือสมควรได้รับ

รางวัลรวมทั้งสิ้น	50	เรื่อง	

กลุ่มหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น	รปูแบบบ้านเรอืนของกลุ่มชาตพิันธุ์ในอุษาคเนย์	ของ	

ระวิวรรณ	โอฬารรัตน์มณี	(NA7432.ก1	ร267	2556)

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	นกน่ารักน่ารู้	ของ	กองบรรณาธิการส�านักพิมพ์คติ	(598	น113	

2556)

	 2.	เมือ่วยัเดก็	When	I	Was	Yong	ของ	อเนก	นาวิกมูล	(928.95911	

อ893อ	2556)

	 3.	 หน้าหนึ่งในสยาม	 ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์	 ของ	 ไกรฤกษ	์

นานา	(DS582	ก976	2556)

กลุ่มหนังสือนวนิยาย  

 รางวลัดเีด่น	จบัต้นชนปลาย	ของ	ชมยัภร	แสงกระจ่าง	(น	ช182จ	

2556)
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	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่	

	 1.	ผีเสื้อที่บินข้ามบึง	ของ	อุรุดา	โควินท์		

	 2.	ไม้นอกกอ	ของ	ช่อมณี	(FIC	ช321ม(9)	มศวอ)

	 3.	อันเกิดแต่ดวงจิตอธิษฐาน	ของ	อิสรา	(น	อ763อ	2556)

กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น 

 รางวัลดีเด่น	 ความทรงจ�าบางอย่างช่างรางเลือน	 ของ	 รัชศักดิ ์

จิรวัฒน์

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง	ท่าน�้า	ของ	รัตนชัย	มานะบุตร	(น	ร372ช	

2556)

	 2.	เสือกินคน	ของ	สาคร	พูลสุข	(น	ส628	2556)

	 3.	หญิงเสาและเรื่องราวอื่น	ของ	กล้า	สมุทรวณิช	

กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ 

 รางวัลดีเด่น	 รวมบทกวี	 โคลงบ้านโคลงเมือง	 ของ	 นายทิวา	

(PL4209.1	น473	2556)

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	ผู้กลับใจ	ของ	เวทิน	ศันสนียเวทย์

	 2.	ฝากหัวใจในแผ่นดิน	ของ	นภาลัย	สุวรรณธาดา	

	 3.	รวมบทกวีก่อนกาลจักกลายกลืน	ของ	ชมพร	เพชรอนันต์กุล

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

 รางวัลดีเด่น	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ของ	ตุลย์	สุวรรณกิจ

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	ข้าวเม่าเขาแหลม	ของ	นวพร	แซ่แต้	
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	 2.	ไข่ของใคร	ของ	สองขา	

	 3.	หัวใจดวงอุ่น	ของ	เกวลิน	ชุ่มช่างทอง	

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี 

 ประเภทหนังสือบันเทิงคดี

 รางวัลดีเด่น	ตุ๊กตาแห่งความทรงจ�า	ของ	ณิชา	พีชวณิชย์

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	ของขวญัแด่พระราชา	ของ	น�าบุญ	นามเป็นบญุ	(PZ90	น523(5)	

2556)

	 2.	ท้องนา..ฟ้าสีสวย	ของ	ส.	พุ่มสุวรรณ

	 3.	พ่อครูครับ..ผมจะเป็นเด็กดี	 ของ	 โชติ	 ศรีสุวรรณ	 (E	ช822พ	

2556)					

ประเภทหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น	ไม่มีเร่ืองใดได้รับรางวัลดีเด่น	

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่						

	 1.	ขุมทรัพย์บนผนัง	ของ	อู่ทอง	ประศาสน์วินิจฉัย	

	 2.	เต่าต้วมเตี้ยม	ของ	ภัทรา	แสงดานุช	

	 3.	เห็ดฟาง	ของ	ปรัชญา	รัศมีธรรมวงศ์	(E	ป431ห	2556)

กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กอายุ 12-18 ปี 

 ประเภทหนังสือบันเทิงคดี      

 รางวัลดีเด่น อาม่าบนคอนโด	 ของ	 ชมัยภร	 แสงกระจ่าง	 (FIC	

ช181อ	มศว	อ)

	 รางวัลชมเชย	มี	2	รางวัล	ได้แก่

	 1.	ม้อนน้อยที่รัก	ของ	โชติ	ศรีสุวรรณ	
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	 2.	เมื่อกางปีกแล้วก็ต้องบิน	ของ	ปะการัง	(น	ป179ม	2556)

 ประเภทหนังสือสารคดี

 รางวัลดีเด่น	 ราชาสถาน	ของ	 วันฉัตร	ชินสุวาเวทย์	 (915.404	

ว424น	2556)

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	รักและรักษ์บางกอกน้อย	ของ	ประพีร์พรรณ	ภาณวะวัฒน์	

	 2.	เรือ่งสะเทือนไต	ของ	ปิยา	วชัระสวสัดิ	์(RC918.R4	ป622	2556)

	 3.	เลห์	ลาดักห์	Little	Tibet	ของ	เส้นน�าสายตา

 ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง

 รางวัลดีเด่น	ไม่มีเร่ืองใดได้รับรางวัลดีเด่น	

	 รางวัลชมเชยมี	1	รางวัล	ได้แก่	แผ่นดินธรรม	แผ่นดินทอง	แผ่น

ดินหนองจอก	ของ	สิทธิเดช	กนกแก้ว

กลุ่มหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพ

 ประเภทหนังสือการ์ตูน และนิยายภาพทั่วไป

 รางวัลดีเด่น	ไม่มีเร่ืองใดได้รับรางวัลดีเด่น

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	 รามเกียรติ์	 ปฐมบท	 ของ	 รัตนา	 คชนาท	 (895.911	 ร375ร	

2556)

	 2.	อินดง	อินเดีย	INDIADIARY	ของ	สเลดทอย	

	 3.	YELLOW	SUN	BEGINS	ของ	ชัยพร	พานิชรุทติวงศ์

 ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพส�าหรับเด็ก 

 รางวลัดเีด่น	เณรแก้วกบัน้อยไชยา	ผจญภยัโลกแฟนตาซ	ีตอน	ต�านาน 

ไซอิ๋ว	ของ	สวนโมกข์กรุงเทพ	(E	ส383น)
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	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	เณรแก้วกับน้อยไชยา	ผจญภัยโลกแฟนตาซี	ตอนอสูรโลกล้านปี	

ของ	สวนโมกข์กรุงเทพ	(E	ส383น)

	 2.	ไทย	THAILAND	ของ	วิรัตน์	ยืนยงพัฒนากิจ	

	 3.	พระราหุล	ของ	โอม	รัชเวทย์

กลุ่มหนังสือสวยงาม

 ประเภทหนังสือสวยงามท่ัวไป 

 รางวลัดเีด่น	พดัรองงานพระราชพธิใีนรชักาลพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	ของ	เบญจมาส	แพทอง	(294.3137	พ541	

2556)

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	แกงไทย	ของ	ญดา	ศรีเงินยวง	และชนิรัตน์	ส�าเร็จ	

	 2.	 เทวสถานมรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย	 ของ	 กุลวดี	 สถิติรัต	

และคณะ	

	 3.	 ประยุรวงศานุสร	 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์	 “เขามา”วัดประยุร 

วงศวาส	ของ	กุลวดี	สถิติรัต	และคณะ

 ประเภทหนังสือสวยงามส�าหรับเด็ก

 รางวัลดีเด่น	รามเกียรติ์	ปฐมบท	ของ	รัตนา	คชนาท	(895.911	

ร375ร	2556)

	 รางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่

	 1.	คนต่อเทียน	ของ	น�าบุญ	นามเป็นบุญ	

	 2.	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ของ	ตุลย์	สุวรรณกิจ	

	 3.	เล่นด้วยกันสนุกจัง	ของ	ทิพย์วรรณ	แสวงศรี
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สรุปโครงการบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมการใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร

ฝ่ายวิชาการฯ 
1

 ตามที่คณะกรรมการฯ	 ฝ่ายวิชาการ	 ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว	 ได้จัด

โครงการบริการวิชาการ	 โครงการฝึกอบรมการใช้สังคมออนไลน์เพื่อการ

สื่อสาร	ในวันอังคาร	ที่	18	มีนาคม	2557	ณ	ห้องฝึกอบรม	102	ชั้น		1	

ส�านักหอสมุดกลาง	นั้น	มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน	19	คน	มีรายรับ-ราย

จ่ายดังนี้

 รายรับ

	 	 รับค่าลงทะเบียนคนละ		200		บาท		19		คน	 3,800	บาท

	 	 	 	 รวมรายรับทั้งสิ้น	 	 	 	 	 3,800	บาท

	 รายจ่าย

	 	 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม									 	 	 	850	 บาท

									 	 ค่าอาหารกลางวัน		 	 	 	 	 	750	 บาท

									 	 ค่าวิทยากร	 	 	 	 	 	 2,000	บาท

	 	 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	 	 	 	 	 	 3,600		บาท

มีผลการประเมินความคิดเห็นดังนี้

	 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ทั้งสิ้น	จ�านวน	19		คน		ได้รับแบบสอบถาม

	 1		ฝ่ายวิชาการ	คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	มศว
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กลับคืน	จ�านวน	17	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ		89.47		ประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการฯ	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(	X 	=		4.52)		โดยมี

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด	สูงสุดอันดับแรก	คือ	ประโยชน์ที่ได้รับจาก

การเข้าร่วมโครงการ	(	X 	=	4.82)	รองลงมาคือ		หัวข้อในการบรรยาย

มีความน่าสนใจ	(	X 	=	4.65)	ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากร	(	X 	=	4.53)	ดังรายละเอียดในตาราง	1

ตาราง	1	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ	

รายการประเมิน
ระดับการประเมิน

 X S.D. แปลผล

1.	หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.65 0.49 มากที่สุด
2.	ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.53 0.51 มากที่สุด
3.	ความเหมาะสมของสถานที่ 4.35 0.86 มาก 
4.	ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.24 0.83 มาก 
5.	ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.82 0.39 มากที่สุด

รวม 4.52 0.46 มากที่สุด

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น	ๆ

	 1.	จัดทบทวนกิจกรรมของเดิมก่อน	แล้วค่อยเริ่มเรื่องใหม่	

	 2.	สนใจมาก		แต่ยังไม่ค่อยคล่อง		ต้องฝึกฝนอีกมาก

	 3.	 เพื่อความคล่องในการใช้งาน	 	 ขอเรียนซ�้าอีกครั้ง	 ถ้าเป็นไปได้

อยากให้เปิดสอนหลังจากวันที่	27		เมษายน		2557

	 4.	ควรอบรมเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อความคล่อง

	 5.	ผู้เริ่มต้นอาจรู้บ้าง	ไม่รู้บ้าง	ก่อนท�าการอบรม	ควรใช้เวลาสั้นๆ		

ก่อน		เช่น	Facebook	คืออะไร	การเข้าสู่	Facebook		จะต้องท�าอย่างไร

บ้าง	การเข้าสู่	internet	การเข้า	Ipass	การเข้าสู่	Google	เป็นต้น
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ค�าขวัญของสถาบัน “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” หายไปไหน

ผศ.	นวลผจง		เศวตเวช	
2

 เมื่อปลายเดือนมกราคม	พ.ศ.	2557	ผู้เขียนได้รับหนังสือ	สังสรรค์

ประสานมิตร	 เนื่องในการสังสรรค์ของศิษย์รุ่นแรกของผู้เขียน	 (ศิษย์ 

กศ.บ. ของวทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมิตร รุ่นที ่7)	ทีห่น้าปก

มีภาพตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม	วงกลมชั้นนอกมีค�าว่า	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	วงกกลมชั้นในเป็นรูป	กราฟ	Y	+	EX	อันเป็นกราฟ

ที่แสดงถึงความสูงขึ้นๆ ไม่ตกลงต�่า 

	 ผู้เขียน	 เขียนไปขอบคุณผู้ที่เป็นแกนน�าในการจัดงานสังสรรค์	 คือ	

อดีตรองอธิการกรมการศึกษานอกโรงเรียน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 คุณ 

พิเชษฐ์	มากช่วย	ถามเขาว่า	“สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา”	หายไปไหน

	 ปลายเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2557	 ผู้เขียนได้รับหนังสือ	 สังสรรค์

ประสานมิตร	อีก	คราวนี้หน้าปกหนังสือ	มีตราสัญลักษณ์คู่	ดังภาพ

	 2		อดีตข้าราชการ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 ค�าว่า	 “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา”	 คือค�าในภาษาอังกฤษว่า	

“Education is Growth”	แปลเป็นภาษาไทย	ว่า	การศึกษา คือ ความ

เจริญงอกงาม	 ตราสัญลักษณ์	 ของแห่งน้ีแต่เดิมมา	 จึงใช้ค�าดังกล่าว 

คู่กับกราฟ	Y	=	EX	(ดังตราสัญลักษณ์รูปที่	1)	

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	 แต่ก่อน	 คือ	 โรงเรียนฝึกหัด

ครูชั้นสูง	 ถนนประสานมิตร	 เมื่อวันที่	 16	 กันยายน	 2497	 มีพระราช

บัญญัติ	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ศาสตราจารย์	 ดร.	 สาโรช	บัวศรี	 ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ	 และได้เลื่อนเป็นอธิการคนแรกของวิทยาลัย

วิชาการศึกษา	 เมื่อวันที่	 7	มีนาคม	2499	มีศาสตราจารย์	 ดร.	 สุดใจ	

เหล่าสุนทร	เป็นรองอธิการ

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บวัศร	ีส�าเรจ็	อ.บ.,	ป.ม.	จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	M.A	และ	Ph.D.	ทางการศกึษาจาก	Ohio	State	University	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีผลการเรียนเป็นเยี่ยม	จึงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้

รับเชิญเป็นสมาชิกของสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา	The	Honerary	 for	

Fraternity	for	Education	for	Men)	ทางมหาวิทยาลัย	Ohio	เชิญท่าน

เป็นอาจารย์ช่วยสอน	1	ปี	

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สุดใจ	เหล่าสุนทร	ส�าเร็จปริญญา	อ.บ.,	ป.ม.	

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ปรญิญา	M.A.	จาก	Ohio	State	University,	

M.S.	in	Ed.	และ	Ed.D.	จาก	Indiana	University	

	 ทั้งศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	และ	ศาสตราจารย์	ดร.	สุดใจ	

เหล่าสนุทร	ล้วนศกึษาจากคณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ซึง่

นิสิตอักษรศาสตร์จุฬาฯ	สมัยนั้นต้องเรียนวิชาภาษาบาลี	สันสกฤต	และ
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เขมรด้วย	ปรากฏว่าต่อมา	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี		ได้เป็นภาคี

สมาชิกราชบัณฑิตสถาน	 และในปี	 พ.ศ.	 2532	 ท่านได้เป็นราชบัณฑิต	

และกรรมการบัญญัติศัพท์

	 การเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษาสมัยนั้น	ใช้ปรัชญา	Learning	by	

Doing	ของ	John	Dewey	นักการศึกษาอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่	และเน้นให้ 

ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้าน	ทั้งด้านจิตใจ	ความรู้	สติปัญญา	คุณธรรม	

จริยธรรม	อารมณ์	และสังคม	ตามค�าที่ว่า	Education	Is	Growth	ซึ่ง

หมายถึง	 เจริญงอกงามไปตลอดชีวิต	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สาโรช	 บัวศรี	

ยังมีปณิธานท่ีให้บัณฑิตเป็นประดุจนักปราชญ์และผู้ทรงศีล	 ทั้งให้เข้าใจ

ค�าว่า	 ประชาธิปไตย	 บนรากฐานของธรรมะ	 มีคารวธรรม	 คือ	 การให้

เกียรติซึ่งกันและกัน

	 ผู้เขียนค่อนข้างแน่ใจว่า	 ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	

ซ่ึงมีรูปกราฟ	 Y	 =	 EX	 (อันเป็นกราฟที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ	 ไม่มีวันตกต�่า)	

พร้อมด้วยค�าขวัญ	สิกฺขา	วิรุฬฺหิ	สมฺปตฺตา	อยู่ในวงกลมนั้น	ศาสตราจารย์	

ดร.	สาโรช	บัวศรี	เป็นผู้คิดขึ้น	โดยปรึกษากับ	ศาสตราจารย์	ดร.	สุดใจ 

เหล่าสนุทร	แล้วน�าเสนอกระทรวงศกึษาธกิาร	ซึง่มีศาสตราจารย์	ม.ล.	ป่ิน	

มาลากลุ	เป็นปลดักระทรวงและรกัษาการในต�าแหน่งอธบิดกีรมการฝึกหดั

ครู	ทั้งเคยรักษาการอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา	ก่อนศาสตราจารย์	ดร.	

สาโรช	บัวศรี	ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ

	 [ฯพณฯ	 ศาสตราจารย์	 ม.ล.	 ปิ่น	 มาลากุล	 ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย	Oxford	สาขาภาษาบาลี	และสันสกฤต	 โดยท่านเองบอก

ว่า	 ชอบคณิตศาสตร์	 (จะเห็นได้จากการที่ท่านคิดปฏิทินล้านปีได้ส�าเร็จ)	

แต่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้ท่านเรียนเช่นนั้น]
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	 วทิยาลยัวชิาการศกึษาเจรญิก้าวหน้ามาตามล�าดบั	ต่อมามีวทิยาเขต

เพิ่มขึ้นเป็น	 8	 วิทยาเขต	 และเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

โดยมีศาสตราจารย์	 ดร.	 สุดใจ	 เหล่าสุนทร	 เป็นอธิการบดีคนแรก	 (ใน

ขณะที่ศาสตาราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ)

	 ปรัชญาการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ประสงค์ให้นิสิต	 นักศึกษา	 มี

พัฒนาการทุกๆ	 ด้านอย่างสูงสุด	 ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์วิทยาลัย

วิชาการศึกษาประสานมิตร	 เห็นว่าในทางวิชาการ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	

สุดใจ	เหล่าสุนทร	พยายามสรรหา	เลือกเฟ้นบัณฑิตที่เรียนดีและมีวุฒิครู

รองรับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และวิทยาลัยวิชาการศึกษา	มาเป็น

อาจารย์	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกใน

ต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษามีสัมพันธ

สัญญากับมหาวิทยาลัย	 Indiana	 แห่งสหรัฐอเมริกา	 ให้ช่วยรับอาจารย์

จากวทิยาลยัฯไปศึกษาต่อปรญิญาโทและเอก	ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	

ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บวัศร	ีพยายามอบรมศษิย์ของสถาบนัด้วยตนเอง	

และให้มี	Moral	Lab	โดยการนิมนต์พระภิกษุหรือฆราวาสที่ทรงคุณธรรม	

มีความรู้ทางธรรมะดี	มาอบรมนิสิตทุกๆวันศุกร์	เรื่องการประพฤติปฏิบัติ

ตน	นสิติต้องแต่งเครือ่งแบบนิสิตให้เรยีบร้อยทัง้หญงิและชาย	รองเท้าต้อง

เป็นรองเท้าหุ้มส้นสีด�า	ห้ามพับแขนเสื้อโดยเด็ดขาด	 เมื่อเดินสวนทางกับ

อาจารย์ต้องหลีกทางให้อาจารย์	ถ้าขี่จักรยานต้องลงจากจักรยาน	และจูง

ไปให้พ้นทางไม่ให้กีดขวางการเดินของอาจารย์

	 บัดนี้	เวลาล่วงเลยมาถึง	55	-	56	ปีแล้ว	ผู้เขียนและศิษย์อยู่ในวัย

สูงอายุด้วยกัน	แต่ศิษย์บางคนโดยเฉพาะศิษย์รุ่นแรกของผู้เขียน	(ศิษย์รุ่น	
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7	ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร)		ยังติดต่อกับผู้เขียนด้วยความ

รกั	ความนบัถอื	ความปรารถนาด	ีและกตญัญกูตเวท	ีผูเ้ขยีนจงึรูส้กึปลืม้ใจ	

และชืน่ใจในพฒันาการอย่างมศีกัยภาพของลูกศษิย์สมตามค�าขวญั	สกิขฺา 

วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา	การศึกษา	คือ	ความเจริญงอกงาม	และกราฟ	Y	=	

EX	 ตัวอย่างความเจริญงอกงามของศิษย์รุ่นดังกล่าวที่เห็นเป็นนามธรรม 

ดังเช่น 

	 1.	บุคคลดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี	มีอาจารย์แสวง	เอี่ยมองค์	อดีต

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์

	 2.	ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ	และนักวิชาการ	อาทิ

	 		2.1	ดร.	กว้าง	รอบคอบ	อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา

	 		2.2	ดร.	เซ็น	แก้วยศ	อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 		2.3	คุณพิเชษฐ์	มากช่วย	อดีตรองอธิบดี

	 		2.4	ดร.	ถวัลย์	ทองมี	อดีตรองอธิบดี

	 		2.5	ดร.	โกสินทร์	รังสยาพันธ์	อดีตรองอธิบดี

	 		2.6	ศรีประภา	สนธิขันธ์	อดีตผอ.	สปจ.	

	 3.	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 เช่น	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 สุธิวงศ ์

พงศ์ไพบูลย์	ศาสตราภิชาน	ดร.	ล้อม	เพ็งแก้ว	รศ.	ดร.	ฉลอง	บุญญา

นันท์	รศ.	ดร.	ประพนธ์	เจียรนกุล	รศ.	ดร.	โชติ	เพชรชื่น	(ถึงแก่กรรม)	

ผศ.	ดร.	พิสิทธิ์	สารวิจิตร	ดร.	เผียน	ไชยศร	ดร.	พิตร	ทองชั้น	ดร.	สุภา

รักษ์	รัชอินทร์	เป็นต้น

	 นอกจากการพัฒนาทุกๆด้านในทุกๆสาขาของมหาวิทยาลัย	 โดย

เฉพาะด้านการแพทย์ตัง้แต่	พ.ศ.	2500	โดยเฉพาะสมัยศาสตราจารย์	ดร.	

วิรุณ	ตั้งเจริญ	มหาวิทยาลัยยังขยายตัวไปสู่ชนบท	เพื่อพัฒนาคน	ชุมชน	
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และสังคมในนท้องถิ่นห่างไกล	ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	และตามแนว

โครงการพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เช่น	ศนูย์มหาวทิยาลยั

แห่งการงาน	ทีต่�าบลนาแห้ว	จังหวัดเลย	(ตามความพยายามของ	ผศ.	ดร.	

พสิทิธิ	์สารวจิติร)	โพธวิชิชาลยั	ทีจ่งัหวดัตากและจงัหวดัสระแก้ว	เป็นต้น	

ในปี	พ.ศ.	 2556	มีบัณฑิตปะกากะญอคืนถิ่นตามโครงการมูลนิธิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	47	คน	ทั้งหลาย

ทั้งปวงที่ได้กล่าวมานี้	 นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันแห่งนี้	 ที่มีส่วน

ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความยั่งยืนอย่างมั่นคงสืบไป

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
3

	 ย้อนอดตีไปเมือ่หลายสบิปีทีผ่่านมา	ภาพการท�านาโดยใช้ควาย	เป็น

ภาพที่เห็นกันได้จนชินตา	 แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป	 ควายเหล็กก็เข้ามา

แทนที่	ท�าให้ควายตัวจริงกลับกลายเป็นของหายากไป	เด็กบางคนถึงกลับ

ไม่เคยเห็นควายตัวเป็นๆ

							ส�าหรับในพื้นที่	จ.สระแก้ว	ก็เป็นเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ	ในสยาม

ประเทศ	 ที่ชาวนาได้ปรับเปล่ียนมาใช้ควายเหล็กแทนควายจริงนานแล้ว	

แม้ว่าจะมเีกษตรกรบางคนยังคงใช้ควายตวัจรงิมาไถนาอยูก่ต็าม	แต่กเ็ป็น

ควายที่ต้องเช่ามาแทนที่จะเลี้ยงไว้ภายในบ้านเหมือนสมัยก่อน

				แต่ด้วยพระกรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีไ่ด้ทรงเลง็เหน็ 

	 3		http://www.manager.co.th/travel/viewnews.

aspx?NewsID=9540000106645
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ความเป็นจริงในข้อนี้	 จึงทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการธนาคารโคก

ระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ	จ.สระแก้ว	ขึ้น	เพื่อให้เกษตรกรได้

มีโคกระบือหรือวัวควายใช้งาน	 โดยจะมอบวัวควายให้เกษตรกรน�าไปใช้

งาน	และเมื่อมีลูกตัวแรกออกมา	ก็จะท�าการส่งลูกกลับคืนให้แก่ธนาคาร	

ส่วนววัควายท่ีได้มาครัง้แรกนัน้	เมือ่ครบ	5	ปีแล้ว	กจ็ะมอบเป็นกรรมสทิธิ์

ของเกษตรกรไปเลย

							อย่างไรก็ดีในยุคปัจจุบันการเลี้ยงควายกลายเป็นการเลี้ยงทาง

เศรษฐกิจ	 ไม่ได้มีการใช้แรงงานจากควายอีกต่อไป	 ท�าให้ทั้งชาวนาและ

ควายในยุคนี้ใช้ควายไถนาไม่เป็น	 ประกอบกับควายของธนาคารก็เริ่มลด

น้อยลง	 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิมาในพืน้ที	่จ.สระแก้ว	และทอดพระเนตรเหน็ปัญหาในเรือ่ง

นี้	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างโรงเรียนแห่งน้ีขึ้นมา	 โดยพื้นที่

แห่งนี้เป็นของนายสมจิตต์	และนางมณี	อิ่มเอิบ	ซึ่งได้น้อมเกล้าฯ	ถวาย

ที่ดินจ�านวน	110	ไร่	3	งาน	81	ตารางวา	ใน	ต.ศาลาล�าดวน	อ.เมือง	

จ.สระแก้ว	ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

				ทั้งนี้ทรงโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการพระ

ราชด�าริ	 เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย	 พร้อมทั้งท�าแปลงสาธิต

ด้านการเกษตร	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป	 โดยเสด็จไป

เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2552	 และยังทรง

พระราชทานชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า	“กาสรกสิวิทย์”	จากค�าว่า	“กาสร”	ที่

แปลว่าควาย	และ	“กสิวิทย์”	ที่หมายถึงศาสตร์แห่งการท�ากสิกรรม

							วัตถุประสงค์ของโรงเรียนแห่งนี้	จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนส�าหรับ

ฝึกควายให้สามารถไถนาและท�างานด้านการเกษตรกรรม	 และสอนผู้ที่
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ต้องการใช้ควายท�าการเกษตร	 ให้สามารถท�างานร่วมกับควายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	สามารถดูแลควายให้มีสุขภาพแข็งแรง	และเป็นสถานที่ให้

ความรูก้บัประชาชนในเรือ่งวถิชีวีติแบบพืน้บ้าน	รวมถงึการใช้ชีวิตแบบพอ

เพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

	 	 	 ผู้ใหญ่นิด	 สมบูรณ์	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และหนึ่งในครูผู้ฝึก	 เล่าถึง

กระบวนการฝึกควายของโรงเรียนแห่งนี้ว่า	 “เริ่มแรกมีการวางแผนไว้ว่า

จะให้เวลาฝึก	15	วัน	ให้ควายเป็นตั้งแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอย

หลงั	ผมกม็ามส่ีวนร่วมวางแผนการฝึก	จงึขอให้เปลีย่นเป็น	10	วนั	เพราะ	

15	วันอาจนานเกินไป	ซึ่งหลักสูตร	10	วันนี้	ก็เป็นหลักสูตรที่พวกผมสอน

มาตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นที่	26	ปัจจุบันฝึกมาแล้ว	26	รุ่น	ก็ประมาณ	200	

กว่าคน	 200	 กว่าตัว	 คนที่ต้องการมาฝึก	 เราก็ยินดีสอนให้ฟรี	 แล้วก็มี

ค่ากับข้าวให้	 200	บาทต่อวัน	 เพราะว่าคนที่มาฝึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคน

ยากจน	ลูกเมียจะอยู่อย่างไรเมื่อเขามาฝึกที่นี่	ทางโรงเรียนเราก็จัดให้เป็น

ค่ากับข้าวค่าเบี้ยเลี้ยง	ก็ท�าให้มีรายได้อื่นจะได้ไม่เป็นภาระกับครอบครัว”

							ส�าหรับการใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนของเกษตรกรที่เข้ามารับการ

ฝึกทั้ง	10	วัน	จะใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นวิถีแบบพื้น

บ้าน	ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่เช้าตรู	่โดยเริม่ต้นฝึกควายตัง้แต่	07.00-09.00	น.	

จากนั้นก็จะเรียนจนถึงเที่ยง	พักกลางวัน	แล้วเรียนต่อจนถึง	15.00	น.	ก็

จะกลับไปฝึกควายจนถึงเย็น	หลังจากนั้นจึงจะมีเวลาพัก

	 	 	 	 “เราต้องให้เขาตั้งใจฝึก	 เพราะภายในสิบวันเขาต้องเป็นทุกอย่าง	

ควายจะเลีย้วซ้ายเลี้ยวขวาได้	การจะสอนควายเราก็จะใช้ภาษาที่เรียกกัน

ว่าภาษาเชือก	 จะให้ควายเลี้ยวไปทางขวาก็ต้องกระตุก	 แต่ถ้าบอกขวาๆ	

ควายก็ไม่ไป	เพราะควายไม่รู้จักซ้ายขวา	แต่ควายรู้จักภาษาเชือกของเขา	
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และก็ต้องฝึกแบบเข้าอุปกรณ์	จะฝึกทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดเลย	ถ้าเราไป

ฝึกทีละอย่างเราจะฝึกไม่ได้	 ควายจะไม่ค่อยเข้าใจ	 เราต้องฝึกทีเดียวให้

หมดทัง้ขวาซ้ายหน้าหลงั	ภายในสบิวนัเขากจ็บหลกัสตูรของเขาเลย	เพราะ

ฉะนั้นควายก็ไม่ได้โง่	ถ้าควายโง่ก็คงจะเรียนไม่ได้”

							นอกจากการฝึกควาย	และสอนคนให้ฝึกควายแล้ว	โรงเรียนกาสร

กสิวิทย์ก็ยังสอนวิชาชีพอื่นๆ	ให้กับเกษตรกรที่มาเข้ารับการฝึกอีกด้วย	ทั้ง

การสอนท�าบ่อแก๊สชีวภาพ	ที่ใช้มูลควายมาเป็นตัวหมัก	การท�าบ้านดิน	ที่

จะสอนตัง้แต่ขัน้เริม่ต้น	เพือ่ให้เกษตรกรสามารถน�ากลบัไปสร้างได้จรงิๆ	ใน

พืน้ทีข่องตวัเอง	เป็นการประหยัดต้นทนุให้กบัเกษตรกร	และยงัมกีารเลีย้ง

ปลา	เลี้ยงไก่	ที่จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์	กรมประมง	มาให้ความรู้	

ในระยะเวลา	10	วัน	ที่เข้ารับการฝึกในโรงเรียน

					ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ารับการฝึก	ก็ยังสามารถเข้าไปเรียนรู้

ในส่วนต่างๆ	ของโรงเรยีนได้ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นนทิรรศการทีจ่ดัแสดงเครือ่ง

มือและอุปกรณ์ในการท�านาท่ีใช้กันมาแต่ดั้งเดิม	 ซึ่งท�าขึ้นตามภูมิปัญญา

ชาวบ้าน	 เครื่องมือทุกชิ้นที่จัดแสดงอยู่มีการเคลื่อนไหว	และน�าไปใช้จริง

ในพื้นที่เกษตรภายในโรงเรียน	จากนั้นก็จะน�ามาท�าความสะอาดและเก็บ

เข้าที่เดิม	จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่มีชีวิต

							ส่วนด้านหลงัของโรงเรยีน	กจ็ะมบ้ีานดนิ	ซึง่เป็นทีพ่กัของวทิยากร	และ

เกษตรกรท่ีเข้ารบัการฝึกอบรม	โดยเป็นต้นแบบของทีอ่ยูอ่าศยัจรงิ	ทีเ่หมาะ

สมกบัจ�านวนและสภาพของการพกัอาศยั	นอกจากนี	้ภายในบรเิวณโรงเรยีน

กย็งัมมีมุต่างๆ	ทีส่ามารถเข้าไปเรยีนรูไ้ด้อกี	อาท	ิแปลงนาสาธติ	สระมะรมุ

ล้อมรัก	 ที่เป็นบ่อเลี้ยงปลา	 โดยรอบบ่อจะปลูกหญ้าแฝก	 รวมถึงต้นไม้

อีกหลายชนิด	 และต้นไม้ท่ีปลูกอยู่ภายในโรงเรียนก็จะเป็นต้นไม้ที่กินได้ 
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มีทั้งผัก	 ผลไม้	 สมุนไพร	 และต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวัน

ส�าหรบัการเข้าไปเรยีนรูใ้นโรงเรยีนกาสรกสิวทิย์	นอกจากจะเป็นการเรยีนรู้ 

เกีย่วกบัควายแล้ว	กย็งัเป็นการเรยีนรูว้ถิชีวีติพืน้บ้านแบบดัง้เดมิ	ทีส่ามารถ

พึ่งพาตัวเองได้	 โดยไม่เดือดร้อนทั้งกับตัวเองและผู้อื่น	 ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงพระราชทาน

ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทั้งหลาย

ข่าวชมรม (ต่อ)

	 ๏	บคุลากร	มศว	ได้รบัแต่งตัง้จากเลขาธกิารคณะกรรมการขัน้พืน้

ฐานการศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นคณะกรรมการประกวดหนงัสอืดี

เด่น	ประจ�าปี	2557	จ�าวน	10	คน	โดยให้มหีน้าทีอ่่าน	วเิคราะห์	พจิารณา

กลั่นกรองคุณภาพของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละกลุ่ม	 และสรุป

ผลตัดสินให้รางวัล	 ดังมีรายนามตามกลุ่มหนังสือที่ส่งเข้าประกวดต่อไปนี้ 

หนังสือนวนิยาย	ได้แก่	  อ. วินัย ภู่ระหงษ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น  ผศ. 

สมเกียรติ คู่ทวีกุล  ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช	หนังสือส�าหรับเด็ก	

อาย	ุ3	-	5	ปี	  รศ. วรรณ ีศริสินุทร	หนงัสอืส�าหรบัเดก็	อายุ	6	-	11	ปี 

ทัง้ประเภทบนัเทิงคดแีละสารคด	ี  รศ. เฉลยีว พนัธุส์ดีา  ผศ. เกษร 

เจริญรักษ์  รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  ผศ. จินดา จ�าเริญ

 อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์	หนังสือส�าหรับเด็ก	วัยรุ่น	อายุ	12	-	18	

ปี	ประเภทสารคดี	  ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ 


