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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. 0-8602-4111-6

	 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

สารบัญ

สังคมในแวดวง มศว .............................................................. 1

ข่าวชมรมฯ ............................................................................... 6

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ  ...................................................... 9

สมาชิกใหม่ชมรมฯ  ................................................................ 9

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน .......................... 10

บอกเล่าเก้าสิบ : 15 เคล็ดวิธีอายุยืน สุขภาพดีไปอีกนาน ..... 12

มะเร็ง กับจิตบ�าบัด เป็นได้ หายได้ แต่ไม่เป็นแหละดี 
   ดร. วัลลภ  ปิยะมโนธรรม .............................................. 13
ตำมค�ำสั่งครู

   รศ. เผดียง  พัฒนพิชัย .................................................... 17

ชะลอความชรา ด้วยการดื่มชา ................................................. 25

สัตหีบหรรษำ ............................................................................ 27

พม่ำ : มัณฑะเลย์ - พุกำม - เนปิดอว์ .............................. 28

ข�ำขัน : กูชื่ออนันต์!! ................................................................ 32



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2557 

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

สังคมในแวดวง มศว

  มศว ลงนามความร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น ติดตั้ง

ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย

	 พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	การตดิตัง้ระบบสือ่สารข้อมลู

แบบไร้สาย	(Wireless	LAN)	ระหว่าง	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	(มศว)	

กับ	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2557	

ณ	ห้องปฐมบริบท	ชั้น	1	อาคารประสานมิตร	มศว	ได้ช่วยสร้างมิติใหม ่

สู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงามอย่างเท่าทันต่อโลก 

ปัจจุบัน

 ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี	มศว	กล่าวใน

พิธีลงนามดังกล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็น

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมุ่งเน้น

การพัฒนาส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่องค์กรช้ันน�าแห่งการเรียนรู้	 ซึ่ง

เป็นแนวทางบนพื้นฐานนโยบายของมหาวิทยาลัย	 ที่ประกาศไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์	15	ปี	ว่า	“จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นมหาวิทยาลัย	ที่มุ่งสู่ปัญญา	คุณธรรม	ความพอเพียง	ตลอดจนเป็น

ที่พึ่งของประชาชน	 ในยุคของสังคมออนไลน์	 ไอซีทีได้กลายเป็นเครื่องมือ

ที่มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้	 ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 มหาวิทยาลัยต้องเร่ง

พฒันา	ต้องอาศัยองค์กรทัง้ภายในและภายนอกทีมี่ความเช่ียวชาญ”	ดงันัน้	

มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีในแทบจะทุกทางและทุกความ 

ร่วมมือทีจ่ะเกดิขึน้ได้กบัองค์กรภายในและภายนอก	บรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่ 
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จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นองค์กรภาคเอกชนที่จัดว่าเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพ

และมคีวามเชีย่วชาญในการใช้เทคโนโลยทีีต่อบสนองต่อความต้องการและ

รสนิยมของคนรุน่ใหม่	มหาวทิยาลัยมจี�านวนบุคลากร	คณาจารย์	และนสิติ	

ทีร่วมจ�านวนแล้วถอืว่าเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่อยูไ่ม่น้อย	จงึเท่ากบัว่าการศกึษา

ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ	เพื่อสังคมอันอาจจะเกิดขึ้นได้ใน

อนาคตกับทรูฯ	 ก็จะช่วยสนับสนุนให้พันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยประสบผลส�าเร็จเร็วขึ้น	

 ดร. สมภพ รอดอัมพร	 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์	 มศว	

โดยที่ส�านักคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ก�ากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเป็นการพัฒนาองค์กรด้าน	 Infrastructor	 หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

พืน้ฐานซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรบันสิติ	บคุลากร	และคณาจารย์ทีส่ามารถ 

เข้าสู่แหล่งเรียนรู้	 การเรียนรู้ในแบบออนไลน์	 โดยผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้นิสิต

และบุคลากรได้ใช้	wifi	ก�าลังพัฒนา	ทรูแลป	(True	Lab)	เกิดนวัตกรรม

ความร่วมมือของทรูฯ	 และมหาวิทยาลัยที่จะท�าให้นิสิตและมหาวิทยาลัย

ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง	โดยทั้ง	2	ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันว่าจะมีการติดตั้งระบบ	Wireless	 LAN	 ในอาคารต่างๆ	 ภายใน

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและจะมีการกระจายสัญญาณเป็นช่องสัญญาณ	 3	

ช่องสัญญาณ	ดังนี้

	 1.	SWU	wifi	by	SWU	ซึ่งเป็นช่องสัญญาณส�าหรับการให้บริการ

นิสติและบคุลากรของมหาวทิยาลยัซึง่จะไม่มค่ีาใช้จ่าย	เล่นได้ไม่จ�ากดัระยะ

เวลา	โดยผ่านเครือข่ายและระบบตรวจสอบสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

	 2.	ICT	free	wifi	by	SWU	ซึ่งเป็นช่องสัญญาณเพื่อให้บริการฟรี
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ส�าหรับบุคคลทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล

	 3.	 True	 wifi	 ซึ่งเป็นช่องสัญญาณส�าหรับผู้ใช้บริการของบริษัท 

ทรูคอปอเรชั่น	จ�ากัดมหาชน	

	 โดยก�าหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้บรกิารระบบ	wireless	Lan	

ที่จะติดตั้งแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลงในวันที่	2	เมษายน	2557	จนถึง

วันที่	1	เมษายน	2560	ซึ่งจะเป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยตลอดระยะเวลา

บันทกึข้อตกลงร่วมกนัดงักล่าว	มหาวทิยาลยัหวงัว่าจะท�าให้นสิติ	บคุลากร	

คณาจารย์	รวมไปถงึบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาตดิต่อกบัมหาวทิยาลยัสามารถ

ใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย	Wireless	LAN	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	สะดวกและรวดเร็วขึ้น	สนองต่อการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน	การวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  อธิการบดี มศว ระบุ ก่อนใช้ U-NET ควรดูเครื่องมือที่ใช้

วัดเด็กก่อน ระวังถ้าใช้เครื่องมือผิดๆ จะยิ่งสร้างปัญหา

	 ผศ.นพ.เฉลิมชัย	 บุญยะลีพรรณ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 (มศว)	 กล่าวถึง	 การที่สทศ.มีแนวคิดเกี่ยวกับการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาตใินระดับอุดมศกึษา	(University	National	

Education	Test)	ว่าทกุวนันีม้หาวทิยาลยัมกีารประเมนิทัง้ภายนอกภายใน	

จากสกอ.และสมศ.อยู่แล้ว	 เป็นการวัดเรื่องของการเรียนการสอนและ

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	แต่ละ

มหาวิทยาลัยมีการสอบรายวิชา	 รายเทอม	 รายปีอยู่แล้ว	 แต่ละสถาบัน

ด�าเนินการอย่างเข้มข้น	 แต่มิได้เป็นการสอบวัดปลายทางอย่างที่สทศ.น�า

เสนอให้มีการสอบ	U-NET	อธิการบดี	มศว	กล่าวว่า

	 “แต่หากจ�าเป็นต้องท�าเพราะมีการอ้างถึงกฎหมาย	 ก็ควรจะมีวิธี
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การโดยใช้วิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้ประเมินและท�าอยู่แล้ว	น�าไปใช้ในการ

ประเมินในส่วนของ	U-NET	ด้วย	แต่ในความเป็นไปได้ที่	สทศ.น�าเสนอ

นัน้คดิว่าเป็นเรือ่งยาก	ทีส่�าคญัผมอยากจะให้ช่วยวดัเครือ่งมอืทีจ่ะน�ามาวดั

ทดสอบหรือวัดเด็กก่อนดีไหม	แล้วถึงจะน�ามาวัดเด็กหรือทดสอบเด็กจริงๆ	

ทุกวันนี้เครื่องมือที่ใช้วัดเด็กยังวัดได้ไม่ถูกเลย	 และยิ่งวัดก็จะยิ่งผิดกันไป

ใหญ่	อย่างนี้ควรให้มหาวิทยาลัย	หรือหน่วยงานที่เขาดูแล	อย่างเช่นผู้ใช้

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา	สถานประกอบการ	ช่วยกันวัด	หรือประเมินจะ

ไม่ดีกว่าหรือ”

  จวิเวลรีข่องนสิติ มศว รบัรางวลั กรมส่งเสรมิการส่งออก 

- สมาคมอัญมณีฯ สนับสนุน

	 ผลงานการออกแบบเครื่องประดับของนิสิตสาขาวิชาอัญมณีและ

เครื่องประดับ	วัสดุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มศว	น�าชื่อเสียงและความ

ภูมิใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยการได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการส่ง

ออก	 ร่วมกับ	 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	 ให้ผลงานการ

ออกแบบเครือ่งประดบัจากอญัมณปีระเภทต่างๆ	ได้รบัรางวัลในเวท	ีPLOI	

THAI	GEMS	&	JEWELRY	GATEWAY	TO	ASIAN	AWARDS	2014	

และ	YOUNG	DESIGNER	THAI	ในงานมหกรรมแสดงสนิค้าอญัมณีและ

เครื่องประดับ	ครั้งที่	53	(The	53rd	Bangkok	Gems	and	Jewelry	fair	

2014)	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	เพื่อเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่ดีไซเนอร์ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีรุ่นใหม่ในสถานศึกษาอื่นๆ	

 ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่	 ผู้อ�านวยการสถาบันการส่งเสริมการ

ออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

และกรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์	มอบใบประกาศเกียรติคุณ
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และรางวัลแก่นิสิต	มศว	เจ้าของผลงานการออกแบบเครื่องประดับทั้ง	3	

ผลงาน	 ได้แก่	 รางวัลชนะเลิศ	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 และรองชนะเลิศ

อันดับ	2	ตามล�าดับ	

รางวัลชนะเลิศ	ชื่อผลงาน	คือ	Anti	-	Aetas	

	 ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันเครื่องแต่งกายในเทศกาลของชนเผ่า	

Ati-Atihan	

	 ผลงานนิสิต	น.ส.ผกามาศ จันทภูมิ	-	น.ส.กุลอุมา รัตนก�าพล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ชื่อผลงาน	Titis	Minyak

	 ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากหยดน�า้มนัของประเทศบรไูน	แหล่งน�า้มัน

ปิโตเลียม

	 ผลงานนสิติ	นายพละพงศ์ เตโช	-	น.ส.สรติา จนัทร์จริะวทิยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2	ชื่อผลงาน	Helixia	

	 ได้รับแรงบันดาลใจจากสะพาน	Helixia	ในประเทศสิงคโปร์

	 ผลงานนิสิต	น.ส.พรรณราย กรแก้ว

  นพ. ธวัชชัย ตุลวรรธนะ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	มศว	ได้รับ

ทุนจากโรงพยาบาล	Nippon	Medical	School	ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น	

เป็นเวลา	1	ปี	 ระหว่างเดือนเมษายน	2556	-	มีนาคม	2557	 ได้รับ

รางวัล	 Excellent	 Presentation	 ในการเสนอผลงานทางวิชาการของ 

นายแพทย์	ประเทศต่างๆ	ได้แก่	จีน	เกาหลี	บังคลาเทศ	อินเดีย	ฯลฯ	ใน

งานประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งที่	24	(The	24th	Research	Meeting	

for	Visiting	Scholar)	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2557	
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรม	 ก�าหนดประชุมประจ�าเดือนใน

วันพฤหัสบดีที่	3	กรกฎาคม	2557	และ	อ.ผกาภรณ์ ภู่เจริญ จะมา

สาธติการออกก�าลงักล้ามเนือ้ในผูส้งูวยั		ระหว่างเวลา	11.00-12.00	

น.	 สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถแจ้งได้ที่เลขานุการ 

ชมรมฯ	คุณนงลกัษณ์	พจนากรรกัษ์	081-489-5501	หรอื	น.ส. อมุาพร 

นาคะวัจนะ	086-024-1116

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	จัดทัศนศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

องครกัษ์	จงัหวดันครนายก	และโพธวิชิชาลัย	กาสรกสวิทิย์	จงัหวดัสระแก้ว	

เมื่อวันที่	21-22	เมษายน	2557	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	30	คน	ชมรมฯ	

ขอขอบคุณ	ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง	 ผู้อ�านวยการสถาบัน	 พัฒนา	 และ

สาธิตการศึกษา	 และคุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	

ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมมา	ณ	โอกาสนี้	

  ชมรมผู้สูงอายุฯ	 ขอเชิญสมาชิก	 และผู้สนใจ	 เข้าร่วมอบรม	

การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ระหว่างเวลา	 08.30-15.00	

น.	ณ	ส�านักหอสมุดกลาง	ห้อง	102	ค่าลงทะเบียน	300	บาท	ติดต่อคุณ

บุญสม	เล้าพูนพิทยะ	086-983-3973	หรือ	น.ส.อุมาพร นาคะวัจนะ 

086-024-1116	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

 กลุ่มที่ 1	วันพฤหัสบดีที่	17	กรกฎาคม	2557	ความรู้เบื้องต้นของ

การใช้ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร	จ�านวน	10	คน	(ส�าหรับผู้ไม่เคยใช้งาน)

 กลุ่มที่ 2	วันอังคารที่	29	กรกฎาคม	2557		การใช้ออนไลน์เพื่อ

การสื่อสาร	ให้น�า	Smartphone,	Tablet	ฯลฯ	มาเอง	จ�านวน	15	คน
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  ชมรมผู้สูงอายุฯ มีก�าหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา	ดังต่อไป

นี้

	 วันที่	 21-23	 กรกฎาคม	 2557	 :	 สัตหีบหรรษา	 (ก�าหนดการ

หน้า	27)	ราคาค่าเดินทาง	3,400	บาท	สนใจโปรดติดต่อ	รศ.	สุภาพร 

สุกสีเหลือง	 08-9447-8247	 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	 สาขา

ทองหล่อ	 206	 058	 1739	 หรือสหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 883-8	 รับ

จ�านวน	40	คน

	 วันที่	 2-5	 สิงหาคม	 2557	 :	 มัณฑะเลย์-พุกาม-เนปิดอร์ 

(ก�าหนดการหน้า	28)	ราคาค่าเดินทาง	29,900	บาท	สนใจโปรดติดต่อ	

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	สาขาทองหล่อ	206	058	1739	หรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	883-8	รับจ�านวน	30	คน	โอนเงินแล้วโทรแจ้ง	

081-431-4384

	 วันที่	5-7	พฤศจิกายน	2557	 :	ทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรม 

นครชุม	ชมแสง	สี	เสียงและลอยกระทงสาย	จังหวัดก�าแพงเพชร	สุโขทัย	

และพิษณุโลก	 (แจ้งก�าหนดการในเดือนกรกฎาคม)	 สนใจโปรดติดต่อ	 

รศ.	สุุภาพร	สุกสีเหลือง	08-9447-8247	รับจ�านวน	40	คน

  คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุฯ และสมาชิก	 ร่วม

ท�าบญุสร้างห้องสมดุเป็นเงนิ	8,100	บาท	กบัวดัสหธรรมกิาราม	ซึง่เป็นส�านกั

ปฏบิตัธิรรมประจ�าอ�าเภอพร้าว	จงัหวดัเชยีงใหม่	มีโครงการสร้างห้องสมุด 

เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์	 สามเณร	 และผู้มาปฏิบัติธรรมได้ศึกษาค้นคว้าแต่

ยังขาดปัจจัยในการด�าเนินการก่อสร้าง	และ	ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์ 

ได้น�าไปถวายที่วัด	เมื่อวันศุกร์	ที่	9	พฤษภาคม	2557	เรียบร้อยแล้ว
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  โรงเรยีนมธัยมปัญญารตัน์	ได้ก�าหนดจดัโครงการยวุชนไทยใน

ยโุรป	ตามรอยพระบาทพระพ่อเจ้า	ณ	ถิน่มาตภุมู	ิโดยได้รบัความร่วมมอืจาก

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร)	ระหว่างวันที่	15	-	20	กรกฎาคม	2557	

และในวนัที	่15	กรกฎาคม	2557	จะได้มกีารจดักจิกรรมล่องเรอืเจ้าพระยา	

โดยการล่องเรืองอังสนา	มีค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร	ท่านละ	1,000	บาท	

เรือจะออกเวลา	18.00	น.	ณ	ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ	ใช้เวลาในเรือ

ประมาณ	3	ชั่วโมง	สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	ติดต่อซื้อบัตรได้ที่	

รศ. ชวลี ดวงแก้ว	081-629-1634

  ชมรมผู้สูงอายุ ฯ	ขอแจ้งเลื่อนก�าหนดจัดงานสัปดาห์	ศ.	ดร.	

สุดใจ	 เหล่าสุนทร	 จากเดือนมิถุนายน	 เป็น	 ประมาณต้นเดือนกันยายน	

2557	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนก�าหนดการเปิดภาคเรียนใหม	่

สมาชิกที่ต้องการมอบเสื้อผ้า	เครื่องใช้ต่าง	ๆ 	เพื่อจ�าหน่าย	และสนับสนุน

เงินเข้าทุน	ศ.ดร.	สุดใจ	เหล่าสุนทร	สามารถน�าสิ่งของมามอบให้ที่ส�านัก

หอสมุดกลาง	 และแจ้งว่า	 ส�าหรับชมรมผู้สูงอายุฯ	 เพื่อจัดแยกไว้อีกส่วน

หนึ่ง	ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม	เป็นต้นไป	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

 	ก�าหนดงานพระราชทานเพลิงศพ	ผศ. ศรี ประจิมนอก	 ใน

วันเสาร์ท่ี	 28	 มิถุนายน	 2557	 เวลา	 17.00	 น.	 ณ	 เมรุวัดธาตุทอง	

กรุงเทพมหานคร
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 1.	รศ.	กาญจนา		ศรีกาฬสินธุ์		 	 1,000	 บาท

	 2.	รศ.	ฆรณี		รัตนสุวรรณ	 	 	 1,000	 บาท

	 3.	นางกฤษณา		สุนันทเกษม	 	 	 1,000	 บาท

	 4.	นางทัศนา		ทองภักดี			 	 	 1,000	 บาท

	 5.	นางสาวลักขณา		แซ่ลู้		 	 	 1,000	 บาท

	 6.	รศ.	หวน	-	อ.	ปรียา		พินธุพันธ์		 1,000	 บาท

	 7.	นางกริยา		สามเสน	ปานเจริญ	 	 500	 บาท

	 8.	ผศ.	คุณหญิงอัมพวัน		วัฑฒนาธร		 1,000	 บาท

	 9.	ผศ.	สุวรรณ		มาลัย				 	 	 1,000	 บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

เดือนมิถุนายน 2557

นางกริยา		สามเสน	ปานเจริญ
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนมิถุนายน

 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.	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�าภู

9.	รศ.	อมรรัตน์		เศวตนันทน์		 10.	อ.	ดวงพร		ไวฑูรเกียรติ

11.	รศ.	ดร.	วีระพงศ์		เกียรติสุนทร	12.	อ.	อาจหาญ	ทรงงามทรัพย์
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.	คุณอัญชลี		ปิ่นทองค�า	 	 22.	รศ.	สุภาพร		สุกสีเหลือง

23.	คุณกฤษณา		สุนันทเกษม		 24.	ผศ.	ประเสริฐ		วิเศษกิจ

25.	อ.	พิทักษ์		เสงี่ยมสิน	 	 26.	ผศ.	สุขุมาลย์		สิทธิมงคล

27.	รศ.	บรรจบ		เนียมมณี	 	 28.	รศ.	สุนันทา		โสรัจจ์
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29.	รศ.	ดร.	ศักดิ์ชัย		นิรัญทวี		 30.	อ.	วิภารัช		จินนิกร	

31.	อ.	นวลผจง		เศวตเวช	 	 32.	ศ.	สุไร		พงษ์ทองเจริญ

33.	อ.	วินัย		ภู่ระหงษ์	 	 	 34.	อ.	วิชิต		วิสิทธวงศ์

35.	ผศ.	สุพิน		ทองธานี		 	 36.	คุณไพฑูรย์		รัตนศิริ	

37.	อ.	อนงค์		สินสิริ		 	 	 38.	อ.	ดร.	ละเอียด		รักษ์เผ่า

39.	คุณสุนัย		ต้นโพธิ์	 	 	 40.	รศ.	ปราณี		ธนะชานันท์	

41.	คุณชวนพิศ		อภิชัย		 	 42.	ผศ.	เพ็ญจันทร์		ภังคานนท์

43.	ผศ.	นิรดา		จันทรรัตน์	 	 44.	รศ.	ชม		ภูมิภาค	

45.	รศ.	ทรรศนียา		ศักดิ์ดี	 	 46.	รศ.	ไตรฤต		กรีทอง

47.	รศ.	ดร.ธวัช		บุรีรักษ์		 	 48.	อ.	สุภาภรณ์		วงศ์สุคนธ์

49.	รศ.	ชวลี		ดวงแก้ว		 	 50.	ผศ.	สะรัช		บุณยรัตพันธุ์

51.	รศ.	วุฒิชัย		มูลศิลป์	 	 52.	รศ.	ผกาศรี		เย็นบุตร

53.	รศ.	ดร.กาญจนา		ชูครุวงศ์		
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บอกเล่าเก้าสิบ : 15 เคล็ดวิธีอายุยืน สุขภาพดีไปอีกนาน
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มะเร็ง กับจิตบ�าบัด  เป็นได้ – หายได้ 

แต่ไม่เป็นแหละด ี

อ.	ดร.	วัลลภ		ปิยะมโนธรรม
1

 มะเร็ง	โรคภัยที่มนุษยชาติรู้จักกันเป็นอย่างดี	โรคภัยที่สุดอันตราย	

ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในล�าดับต้นๆ	ของคนทั่วโลก	ถึงแม้ว่าวิทยาการ

ทางการแพทย์ในปัจจุบันจะรุดหน้าไปไกลมากแค่ไหน	 ก็ยังไม่สามารถ

เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บชนิดนี้ได้...

 โรคภัย สุดอันตราย ที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น !!	ภาพรวมเกี่ยว

กับโรคภัยไข้เจ็บที่เรียกว่า	“มะเร็ง”	นั้น	คือโรคอันตรายร้ายแรงที่เกิดจาก

เซลล์ของร่างกายเกิดความผิดปกติที่ดีเอ็นเอ	หรือสารพันธุกรรม	ส่งผลให้

เซลล์มีการเจริญเติบโต	 มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจ�านวนเซลล์รวดเร็ว	 และ

มากกว่าปกต	ิจงึอาจท�าให้เกดิ	“ก้อนเนือ้ผดิปกติ”	หรอื	“เนือ้ร้าย”	และใน

ทีส่ดุกจ็ะเกดิการตายของเซลล์ในก้อนเนือ้นัน้	โดยเซลล์ทีว่่านีเ้ม่ือเกดิอยู่ใน

อวยัวะส่วนใดกจ็ะเรยีกชือ่มะเรง็ตามอวยัวะนัน้	เช่น	มะเรง็ตับ	มะเรง็ปอด	

มะเร็งสมอง	มะเร็งเต้านม	มะเร็งปากมดลูก	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	มะเร็ง

ต่อมน�้าเหลือง	มะเร็งผิวหนัง	ฯลฯ	ซึ่งมะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์นั้น	มี

มากมายกว่า	100	ชนิด		จึงเป็นปัญหาสาธารณสุข รุนแรงระดับโลก

เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่คร่าชีวิตคนมากมาย

	 โรคมะเร็งที่เป็นภัยเงียบคุกคามชีวิตมนุษย์มากมายนั้น	จากรายงาน

ของ	องค์การอนามยัโลก	ระบวุ่า	พบผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกปีละประมาณ	

13	ล้านคน	เสยีชวีติปีละ	7.6	ล้านคน	มากทีสุ่ดคอืมะเรง็ปอด	จ�านวน	1.37	

	 1		ข้าราชการบ�านาญ	คณะศึกษาศาสตร์	มศว	“มะเร็ง		กับจิตบ�าบัด		‘เป็นได้	-	

หายได้’	แต่ไม่เป็นแหละดี”	เดลินิวส์.		วันพุธ	7	พฤษภาคม	2557	หน้า	1-3.		
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ล้านคน	รวมทั้งจะมีจ�านวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ	118,600	

คน	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ

	 จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	พบว่า	โรคมะเร็ง

เป็นสาเหตุการตายสูงอันดับ	 1	 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า	 13	 ปี	

โดย	ล่าสุดในปี 2554 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิด 

61,082 คน เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 คน เป็นผู้ชาย 35,437 

คน และผู้หญิง 25,645 คน	มะเร็งที่ผู้ชายป่วยมากที่สุดได้แก่มะเร็ง

ตับ	ปอด	ล�าไส้และทวารหนกั	ต่อมลกูหมาก	และมะเรง็เม็ดเลอืดขาว	ส่วน

ในผู้หญิงได้แก่มะเร็งเต้านม	 ตับ	 ปากมดลูก	 ปอด	 ล�าไส้ใหญ่และทวาร

หนัก	 และจ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละประมาณ	 3,000	

คน		โรคมะเร็ง	5	อันดับแรกที่พบในประเทศไทย	ได้แก่	มะเร็งตับและ

ท่อน�้าดี	มะเร็งปอด	มะเร็งเต้านม	มะเร็งทวารหนักและล�าไส้ใหญ่	มะเร็ง

ปากมดลูก

	 ทั้งนี้	เรื่องการรักษาโรคมะเร็ง	ก็มีทั้งการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อร้ายออก

จากร่างกายของผู้ป่วย	นอกจากนั้นก็ยังมีการรักษาวิธีอื่นอีก	2	วิธีหลัก	ๆ	

ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย	 น่ันก็คือ	 การฉายรังสี และการใช้เคมี

บ�าบัด (คีโม)	 เข้าไปท�าร้ายเนื้อร้าย	 แต่การรักษาทั้ง	 2	 แบบนี้ก็มีข้อ

เสียอยู่ตรงที่ว่า	 มันไม่ได้ท�าลายเฉพาะเนื้อร้ายอย่างเดียว	แต่เซลล์ดีก็ถูก

ท�าลายไปด้วย	ท�าให้เกิดผลข้างเคียงตามมามากมาย

 การใช้สมุนไพร ก็เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม	มี

หลายคนทีแ่สวงหาแนวทางรกัษาแบบใหม่	อย่างผู้เขยีนเอง	คอื	ดร. วัลลภ 

ปิยะมโนธรรม	กเ็ป็นอีกคนทีค่ดิแนวทางในการรกัษาโรคมะเรง็ขึน้มา	ใช้

ในการรกัษามะเรง็กระเพาะปัสสาวะทีต่วัเองเป็นอยู	่โดยนกัจติวทิยาท่านนี้ 
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น�าประสบการณ์จริงของตัวเองมาเล่าให้ฟังว่า		เมื่อปีที่แล้ว	เริ่มมีอาการ 

คือ	ฉี่ออกมาเป็นสีชมพู	 เป็นเลือดอ่อนๆ	จากนั้นก็ไปพบหมอเพื่อตรวจดู

ว่าเป็นอะไร	 หมอก็ขูดเน้ือเย่ือไปตรวจ	 ปรากฏว่าคุณหมอตรวจพบเซลล์

มะเร็ง	 เป็นเชื้อมะเร็งที่เรียกว่ารุนแรง	และรวดเร็วมาก	ซึ่งคุณหมอบอก

ว่าเซลล์มะเร็งลามไปเกาะกระดูกชั้นในแล้ว	 และยังพบจุดที่ปอดอีกด้วย	

ต้องรีบท�าการรักษาภายใน	2	เดือน	การรักษา	คือ	ต้องผ่าเอากระเพาะ

ปัสสาวะออก	ฉายแสง	ท�าคโีม	เมือ่ท�าการรกัษาแล้วหมอบอกว่ากส็ามารถ

อยู่ได้อีกประมาณ	4-5	ปี

 ... ไม่ยอมรักษา ด้วยการ ผ่าตัด ฉายแสง และคีโม ... 

 “เลยมาน่ังคิดว่า มะเร็งที่ตัวเองเป็นมันเกิดจากพฤติกรรม

การใช้ชีวิตของตัวเองทั้งสิ้น พักผ่อนน้อย นอนไม่พอ การกิน

แต่ของไม่มีประโยชน์ คือ ผมนอนวันละ 2-3 ชม. พอง่วงก็กิน

กาแฟ กินวันละเป็น 10 ถ้วย ตกเย็นกินเหล้า กินเนื้อไม่กินผัก

เลย ก็คิดได้ว่ามะเร็งเกิดจากสิ่งเหล่านี้...”

	 หลังจากนั้นก็ตัดสินใจไม่ใช้วิธีการรักษาของแพทย์สมัยใหม่	ทั้งการ

ผ่าตัด	ฉายแสง	ท�าคีโม	ตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลแล้วมุ่งหน้าไปพัก

ผ่อนอยู่ที่บางแสน	สูดอากาศดี	ๆ	คลายเครียดเพิ่มพลังชีวิต

	 ส่วนเทคนิคการรักษามะเร็งของนักจิตบ�าบัดท่านนี้ก็คือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมต่างๆ	 ทั้งการใช้ชีวิต	 พักผ่อนให้เต็มที่	 และพฤติกรรมการกิน	

หักดิบกินแต่ผักอย่างเดียว	กินดี	นอนพักผ่อนเต็มที่	นี่ก็วิธีหนึ่ง

	 ...	 ส่วนเทคนิคอื่นที่ใช้รักษาก็มี	 พลังปราณบ�าบัด	 สะกดจิตบ�าบัด	

คลายเส้นประสาทและเพิ่มพลังเซลล์บ�าบัด	กิจกรรมบ�าบัด	วารีบ�าบัด	

การออกก�าลังกาย	หัวเราะบ�าบัด	เป็นต้น	และผู้เขียนยังกล่าวเสริมว่า	
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 “ผมใช้เทคนิควิธีการรักษาอย่างที่ว่ามาประมาณ 9 เดือน 

หลงัจากกลบัไปตรวจใหม่ ไม่พบเซลล์มะเรง็เลย หมอเองยงัตกใจ 

หลงัจากนัน้อกี 3 เดอืน กไ็ปตรวจอกีครัง้ด้วยการฉดีส ีซทีสีแกน 

และน�าเอาเนือ้เยือ่ไปตรวจอกีครัง้ กไ็ม่พบเซลล์มะเร็ง ล่าสดุกไ็ป

ตรวจอีก ก็ไม่เจอ” ...นักจิตบ�าบัดเล่า	พร้อมทั้งอธิบายอีกด้วยว่า...

	 “เริม่จากปรบัพฤตกิรรมเป็นอันดบัแรก...ไม่มียาอะไรรกัษามะเรง็	ผม

เชื่อตลอดว่า	การรักษาที่ดีที่สุด	 ไม่ใช่ให้หมอรักษาเราฝ่ายเดียว	 เราต้อง

ร่วมด้วยช่วยกันรักษา	ตอนที่เป็นก็มีคนมาแนะน�าให้ไปรักษาตรงนั้นตรงนี้

เตม็ไปหมด	เกอืบถกูหลอกกม็.ี..ตอนทีรู่ว่้าตวัเองเป็นมะเรง็ตอนนัน้ยอมรบั

ว่าเครียดมาก	 แต่ผมคิดเสมอว่า	 อะไรเป็นได้...ก็หายได้”...ดร.วัลลภ	

กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า

 “มะเร็งเป็นได้ ก็หายได้” นักจิตวิทยาคนนี้เชื่อ ...

 แต่จะให้ดี และที่ดีที่สุด ก็คือ...ป้องกัน”
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ตามค�าครูสั่ง 

รศ. เผดียง  พัฒนพิชัย 
2

	 นานมาแล้ว	เมื่อแรกตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เราเดินทางมาเรียน

ได้	2	ทาง	

	 ทางน�้าจากท่าเรือประตูน�้าปทุมวัน	 ริมคลองแสนแสบ	และทางบก

จากปากซอยประสานมิตร

	 ทางน�้านั้น	 มีเรือโดยสารขนาดเล็ก	 ไม่ใหญ่โตอย่างปัจจุบัน	 รับส่ง 

ผู้โดยสารตามคลองแสนแสบ	เช้า	-	เย็น	พวกเรานั่งเรือเต็มล�า	มีอาจารย์

ของเรารุ่นแรกๆ	เท่าที่จ�าได้	เช่น	อาจารย์เรียง	โสภณ	อาจารย์ศรีโรจน ์

ปนนะฤทธ์	อาจารย์ปราณี	สุรพัฒน์	เป็นต้น	สองฝั่งคลอง	บ้านเรือนยังไม่

หนาแน่น	เป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั	ไม่มตีกึสงูใหญ่ๆ	เมือ่	ดร.	สดุใจ	เหล่าสนุทร 

สอนวชิาการจดัหลกัสูตรอาชวีศกึษา	น�าเราไปศกึษานอกสถานทีช่มโรงเรยีน

อาชีพดอนบอสโก	 ฝั่งตรงข้าม	 	 เรานั่งเรือกันไป	 ด้านหลังและรอบๆ	

โรงเรียนนั้น	 ยังมีแต่ทุ่งกว้าง	 ผู้เขียนเดินทางกลับตามรางรถไฟ	 เพราะ

บ้านพักอยู่ไม่ไกลนัก

	 การเดินทางทางเรือสะดวกสบาย		แต่ต้องระวังตกน�้า	เพื่อนร่วมชั้น

คนหนึ่ง	เคยจับเสาพลาด	จมตกหายไปตรงที่เรือจอด	พอทะลึ่งพรวดขึ้น

มา	 จ�าแทบไม่ได้	 เพราะเปื้อนโคลนด�าปี๋ไปทั้งตัว	 เห็นแต่ฟันขาว	 เพื่อน

คนนั้นก็ถึงแก่กรรมหลังส�าเร็จการศึกษาไม่นานนัก	 ส่วนทางบกมีเพียง

ซอยประสานมิตร	รถสองแถวก็ไม่มี	ต้องเดินไปปากซอยขึ้นรถโดยสารริม

ถนนสุขุมวิท	บางครั้งก็ติดรถคนอื่นไป	สมัยนั้นมีน้อยคัน	แม้อาจารย์ของ

	 2		ข้าราชการบ�านาญ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		วิทยาเขตปทุมวัน
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เราเอง	รถจักรยานยนต์ก็ยังมีน้อยมาก	อาจารย์ของเราเคยมีคู่หนึ่งที่นั่งรถ

จกัรยานยนต์ส่วนตวัมาท�างาน	เคยมเีรือ่งเล่าว่า	ครัง้หนึง่รถตดิไฟแดงตรง

สีแ่ยกใกล้ๆ	วทิยาลยั	อาจารย์สามซีึง่เป็นฝ่ายซ้อนท้ายเป็นประจ�าลงมายืน

หลังรถ	 ขณะที่ปิดปากหาว	พอดีถึงระยะไฟเขียว	 อาจารย์ภรรยาซึ่งเป็น 

ผู้ขับ	 รีบออกรถไปทันที	 ไปถึงตึกที่ท�างานแล้ว	 จึงทราบว่าอาจารย์สามี 

หายไป	เท็จจริงอย่างไรก็ไม่ทราบ	อยู่ที่ผู้เล่า

	 เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน	พวกเรา	4	-	5	คน	อาศัยติดรถอาจารย์

เยื้อ	วิชัยดิษฐ์	ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษจากกระทรวงศึกษาธิการ	เข้าไปกลาง

เมอืง	อาจารย์ท่านนีม้วีฒุ	ิป.ม.	,	น.บ.ท.	(เนตบัิณฑติไทย)	เป็นมอืกฎหมาย

ประจ�าปลัดกระทรวง	หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	และกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย	 เคยเป็นครูและผู้บริหารการศึกษาต่างจังหวัดมาก่อน	ขณะนั้นด�ารง

ต�าแหน่งหวัหน้ากองกลาง	ส�านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร	ก่อนเกษยีณ

อายุราชการ	ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง

	 อาจารย์เยื้อเป็นคนพูดน้อย	หน้าตาเฉย	ไม่ยิ้มแย้ม	เวลาสอนก็พูด

ช้าๆ	มแีต่หลกัการเป็นเรือ่งเป็นราว	ไม่ออกนอกเรือ่ง	วนันัน้ท่านกระโดดมา

น่ังกับพวกเรา	ลกัษณะรถประจ�าต�าแหน่งของท่านคล้ายรถสองแถวรบัจ้าง	

ตวัรถมีทีน่ัง่สองแถว	หนัหน้าเข้าหากนั	ปกตท่ิานจะนัง่ข้างหน้าคูก่บัคนขบั	

วันนั้นท่านก็มานั่งเงียบ	ฟังศิษย์คุยจ้อกัน	ตอนหนึ่งท่านพูดว่า	การเป็นนัก

บรหิารท่ีด	ีมใิช่จะมแีต่เพยีงคณุลกัษณะตามหลกัวชิาทีรู่้ๆ 	กนั	แต่ต้องรูจ้กั 

ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวบุคคล	หรือ	“โหงวเฮ้ง”	ด้วย	ต่อจากนั้นท่านก็ดู

โหงวเฮ้งของพวกเราทีละคน	 ให้ความรู้โดยใช้รถเป็นห้องเรียน	 “เลิร์นนิ่ง

บายดูอิ้ง”	ตามที่พูดกันติดปากสมัยนั้น	 เท่าที่จ�าได้มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง	

เป็นคนเจ้าส�าราญหน้าเป็นยิม้แป้นระรืน่เป็นอาจณิ	ผวิขาวแดง	ชอบยัว่เย้า	



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2557 

http://seniorclub.swu.ac.th 19

ถ้าจะกล่าวว่าเจอหน้าใครกร็กัเขาไปหมด	กพ็อว่าได้	งานรืน่เริง่ทกุครัง้พบ

เขาได้บนเวที	ท้ังร้องทัง้ร�าได้ทกุท่า	นึกถงึเขาเม่ือใดกเ็หน็ภาพตะโพกแกว่ง

ตามจังหวะดนตรีเสมอไป	 อาจารย์เยื้อมองไปที่เขาและบอกทันทีว่า	 เธอ

เป็นคนสนุกสนาน	เป็นลักษณะของศิลปิน

	 ครั้งหนึ่ง	 อาจารย์เชื้อ	 สาริมาน	 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ออกไปตรวจราชการหัวเมือง	 พบเขาเข้าก็ชอบใจ	 ชวนให้

ย้ายเข้ามาส่วนกลาง	 เพื่อนคนนี้บรรจุเป็นผู้บริหารอยู่ต่างจังหวัด	 เป็น

ศึกษาธิการอ�าเภอ	 เลื่อนเป็นศึกษาธิการจังหวัดอย่างรวดเร็ว	 เข้ามาเป็น

เลขานุการกรมศิลปากรที่อาจารย์เชื้อเป็นอธิบดีอยู่	ชีวิตราชการไปไกลเร็ว

กว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน	 วันหน่ึงทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่า	 เพื่อนคนนี้

ไปงานเลี้ยงที่นครปฐม	ขณะเป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา	ขณะขึ้นไปร้อง

เพลงไม่ทันจบ	ก็ทรุดลงไปนอนบนพื้นเวที	สิ้นใจเพราะหัวใจวาย

	 อาจารย์เยือ้มองหน้าผูเ้ขยีน	แล้วบอกว่ากระดกูหน้าของเธอแสดงว่า

เป็นคนช่างคดิ	ผูเ้ขยีนภาคภมูใิจมาก	คล้ายๆ	ท่านอาจารย์สอนว่าให้เป็นคน 

รู้จักคิด	สมเป็นศิษย์ของสถาบันการศึกษาที่ใช้สีเทา	-		แดง	เป็นสีประจ�า

สถาบัน	สีเทา	แทน	มันสมอง	คือ	ความคิด	สีแดง	คือความกล้า		รวม

ความ	คือ	กล้าคิด	ผูเ้ขยีนอาจเป็นศษิย์ทีด่ใีนเรือ่งนี	้คอื	คดิเป็นอยูบ้่าง	แต่ 

ชีวิตราชการลุ่มๆ	ดอนๆ	ตกหลุมตกบ่ออยู่เสมอ	เห็นจะเป็นเพราะคิดแล้ว

ไม่ท�า	หรอืท�าไม่เก่ง	อยากให้เพิม่อกีสหีนึง่ทีห่มายถงึ	“การท�า”	จะได้เรยีก

ชื่อสถานศึกษาแห่งนี้ว่า	 วิทยาลัยสามสี	หรือมหาวิทยาลัยสามสี	แต่อาจ

ไม่จ�าเป็นก็ได้	 เพราะมีศิษย์เก่าไม่น้อยที่เขาดีจริงๆ	ท�าเป็นและท�าเก่ง	มี

ความส�าเร็จในชีวิตอย่างยิ่ง

	 สมยัทศวรรษแรกๆของวทิยาลยัวชิาการศกึษา	ผูเ้ขยีนมีโอกาสเข้านัง่
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ในที่ประชุมผู้บริหารนานถึง	15	ปี	ระหว่าง	พ.ศ.	2503	-	2517	อย่าง

น้อยปีละ	4	ครั้ง	ตามจ�านวนภาคเรียน	มีโอกาสเก็บเกี่ยววัตถุดิบ	“ตาม

ค�าสั่งครู”	เพราะผู้บริหารเกือบทั้งหมดเป็นครูของผู้เขียน	เคยสอนมาก่อน	

ดังนี้

	 1.	ดร.	สาโรช	บัวศรี	อธิการ	-	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	และ

การศึกษาพัฒนาการ

	 2.	ดร.	สดุใจ	เหล่าสุนทร	รองอธกิารและหวัหน้าคณะวชิาการศกึษา	

-	วิชาการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา

	 3.	ดร.	ละม้ายมาศ	ศรทัตต์	หัวหน้าคณะวิจัยการศึกษา	-		วิชา

ทฤษฎีการศึกษา	และจิตวิทยาการศึกษา

	 4.	อาจารย์พิทักษ์	 รักษพลเดช	หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	-	วิชาพีชคณิต

	 5.	อาจารย์เทือก	กุสุมา	ณ	อยุธยา	หัวหน้าคณะวิชามนุษยธรรม

ศึกษาและสังคมศาสตร์	-	วิชาการแนะแนว	และจิตวิทยาเด็กอปกติ

	 6.	อาจารย์อุบล	หุวะนันท์	(ต่อมาเป็นศาสตราจารย์คุณหญิง)	รอง

อธิการวิทยาเขตปทุมวัน	-	วิชาหลักการศึกษาและหลักการสอนทั่วไป

	 ระยะแรกๆ	มีเพียง	3	วิทยาเขต	คือ	ประสานมิตร	ปทุมวัน	และ

บางแสน	 มีแต่อาจารย์สวัสดิ์	 บุษปาคม	 รองอธิการวิทยาเขตบางแสน 

ที่ผู้เขียนไม่เคยเป็นศิษย์

	 ตลอดเวลาที่มีโอกาสนั่งในที่ประชุมดังกล่าว	ท�าให้ได้สัมผัสเรื่องราว

และปัญหาต่างๆ	ของวทิยาลยัวชิาการศกึษาไม่น้อยเลย	ทีส่�าคญัคอื	ได้ซมึซบั 

บคุลกิภาพ	แนวคดิ	ท่าท	ีบทบาท	อาจารย์ชัน้ผูใ้หญ่ของเราเกอืบถ้วนหน้า	

ให้บทเรียนชีวิตเป็นวัตถุดิบสามารถเขียน	“ตามค�าครูสั่ง”	ได้อีกมากมาย
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	 ผู้เขียนได้เคยเขียนประวัติครูของผู้เขียนหลายท่าน	 ที่ได้กล่าวช่ือมา	

เน่ืองในโอกาสต่างๆ	 ในที่น้ีจะกล่าวพอเป็นตัวอย่างเพื่อเสริมเรื่อง	 “ตาม

ค�าครูสั่ง”

	 ส�าหรับ	 ดร.	 สุดใจ	 นั้น	 ท่านมีบุคลิกภาพเรียบๆ	 พูดช้า	 จังหวะ

เนิบๆ	สอนแต่หลักวิชา	เรียงล�าดับเนื้อหา	ไม่ออกนอกเรื่องเลย	แม้จะเพิ่ง

กลบัจากสหรฐัอเมริกา	ด้วยวุฒปิรญิญาเอก	แต่ไม่ค่อยมลีกัษณะความเป็น

ฝรั่งติดมาเลย	 ไม่ว่ากิริยาท่าที	 ภาษา	 การด�ารงตน	 ยังเป็นแบบไทยแท้

แต่โบราณ	ท่านเคยน�าพวกเราไปศึกษานอกสถานที่	แม้แต่งกายชุดสากล	

เสื้อนอก	แต่เมื่อสนทนากับหัวหน้าสถานที่	ท่านก็ส�ารวม	พูดจานอบน้อม	

มือประสานกัน	สมัยเป็นรองอธิการ	เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร	ก็พูดน้อยแต่

หนักแน่น	ครั้นเป็นอธิการ	ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด	ก็แสดงให้เห็นความมี

จังหวะจะโคน	รวดเร็ว	มั่นคง	ไม่เกาะติดรายละเอียด	เคยได้ยินคนนินทา

ว่าท่าน	“ดื้อเงียบ”		แต่ผู้เขียนเคยเห็นเมื่อครั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษายังมี

พธีิรบัปรญิญากลางลาน	มศีษิย์เก่าแจ้งขอรบัปรญิญาช้ากว่าก�าหนดวนัซ้อม	

ท่านก็แสดงความแข็งขันที่จะไม่ให้เข้าพิธี	แต่แล้วก็ให้เข้ารับได้	แถมยังได้

งบประมาณสร้างหอประชุมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

	 อาจารย์วรวิทย์	วศินสรากร	ได้เล่าไว้ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์	ว่า

ด้วยสามยุคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เรื่องกรมการฝึกหัดครูซึ่ง

สมยันั้นบังคบับัญชาวทิยาลยัวชิาการศกึษา	หวงัแปลงวทิยาลยัครใูนสงักัด

ให้เป็นวทิยาลยัวชิาการศกึษาทัง้หมด	เพือ่เร่งผลติครปูรญิญา	ดร.	สดุใจ	ได้

แสดงออกว่าไม่เหน็ด้วย	แต่ทีส่�าคญั	คอื	อธบิดจีะใช้พืน้ทีว่ทิยาลยัวชิาการ

ศึกษา	ซึ่งมีอยู่จ�ากัด	สร้างส�านักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	-	ส.ส.ว.ท.	ขนาดให้ผู้รับเหมาขนเครื่องก่อสร้าง	เช่น	
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เสาเข็ม	 มากองไว้เต็ม	 ดร.	 สุดใจ	 ทราบเข้าก็สั่งให้ขนย้ายไปจากพื้นที่

วิทยาลัยโดยทันที

	 เคยได้ทราบว่า	อาจารย์ชั้นผู้ใหญ่วิจารณ์อธิการบดีของเราท่านหนึ่ง

ว่า	เป็นผูบ้รหิารทีเ่ข้มแขง็	เฉยีบขาด	ประเภท	“ต่อยแล้วค่อยถามชือ่”	ท่าน

เป็นศิษย์ของ	ดร.	สุดใจ	แต่ผู้เขียนคิดว่า	ดร.	สุดใจ	น่าจะเป็นประเภท

ควกัเงนิค่าปรบัออกมาพร้อมๆกบัออกหมดัต่อย	เข้าเค้ากนั	ไม่ทราบว่าเป็น

ท�านอง	“ตามค�าครูสั่ง”	หรือไม่

	 แต่เรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ	คือ	สมัย	ดร.	สุดใจ	เป็นผู้บริหาร	ใช้เวลา

เพียง	2	-	3	ปี	แยกวิทยาลัยวิชาการศึกษามาเป็นกรมในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	แยกตัวจากกระทรวงศึกษาธิการ	มาเป็นมหาวิทยาลัย	สังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย	ระหว่างปี	2515	-	2517	ด้วยความร่วมมือจากหลาย

ฝ่ายอย่างมุ่งมั่น	ท่ามกลางบรรยากาศอันคับขัน

	 ท่ีเป็นเรื่องใหญ่มากอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 การริเริ่มแก้ปัญหาและสร้าง

อนาคตของสถานศกึษาแห่งน้ี	โดยการจัดท�าโครงการขยายงานไปทีอ่�าเภอ

วงัน้อย	เพราะพืน้ทีเ่ดมิจ�ากดัมาก	จะย้ายบรรดาวทิยาเขตส่วนกลางไปรวม

อยู่ที่นั่นด้วย	เรื่องนี้สามารถขอความร่วมมือจากองค์การยูเนสโก	ตลอดจน

หน่วยราชการใหญ่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องได้หมดสิน้	จนสามารถเขยีนเป็นพมิพ์เขยีว 

ออกมาอย่างละเอียดแน่นอน	เมื่อ	พ.ศ.	2520	พร้อมข้อมูลครบถ้วน	จะ

เป็นประโยชน์ทางการศึกษาระดับสูงแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางส่วน

ล่าง	ในขณะที่สถานอุดมศึกษาแห่งอื่นยังมิได้คิด	ส�านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ยินดีจะขายที่ดินให้ถึง	3,000	ไร่	ในราคาประมาณ	12	

ล้านบาท	แต่ก็ไม่ได้รับงบประมาณ	เมื่อนึกถึงว่าอีก	30	ปีต่อมาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยสมัยหลังสามารถจัดหางบประมาณมากกว่า	 1,000	 ล้าน
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บาท	เพื่อขยายงานในพื้นที่เดิมอันมีเนื้อที่ไม่ถึง	100	ไร่	มองเห็นภาพว่า	

ถ้าน�าเงินจ�านวนนี้ไปเสริม	หากโครงการวังน้อยท�าได้ส�าเร็จมาก่อน	อะไร

จะเกิดขึ้น	ผลงานของ	ดร.	สุดใจ	เรื่องนี้แม้ไม่ส�าเร็จ	แต่ควรบันทึกไว้ใน

เรื่อง	“ตามค�าครูสั่ง”	ด้วย

	 ค�าครสูัง่ทีย่ิง่ใหญ่	ดเูหมอืนเลก็	เหน็จะเป็นโอวาททีท่่านกล่าวกบัพวก

เราครั้งหนึ่งว่า	สาวๆ	ไทยมุสลิมที่ภาคใต้สวยและสง่าเป็นอย่างยิ่ง	ท�าให้

เราตื่นเต้นว่า	 ครูของเราจะเริ่มเปล่ียนบุคลิกภาพหรืออย่างไร	 จึงได้ออก

นอกเรื่อง	ทราบแว่วๆว่าสมัยหนุ่มๆ	ท่านเริ่มชีวิตราชการไปเป็นครูใหญ่ที่

ปัตตานแีละสงขลาอยูพ่กัหนึง่	แต่แล้วกต้็องสงบจติสงบใจ	เมือ่ท่านกล่าวว่า	

ถ้าพวกเธออยากมีความสง่างามเช่นนั้นบ้าง	ให้พยายามเข้าห้องสมุด	เทิน

หนังสือกลบับ้าน	เพราะชาวบ้านภาคใต้แถบน้ันเขาเทนิของบนศรีษะกนัทัง้

บ้านทัง้เมอืงมาแต่อ้อนแต่ออก	ค�ากล่าวของท่านจะเชียร์ห้องสมุดหรอืใครก็

แล้วแต่	แต่เหมือนยิงนกนัดเดียวได้นกทั้งฝูง	เพราะที่แน่ๆ	คือ	หนังสือเป็น 

อุปกรณ์เครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับพวกเราซึ่งเป็นครู	มีอาชีพอยู่ในวงการ

ศึกษาไม่ใช่หรือ

	 .ในบรรดาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่	 คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา

รุ่นแรกๆ	 ดังที่กล่าวนามมา	 ล้วนส�าเร็จการศึกษาวิชาครูจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	 แม้ต่างรุ่นกัน	 แต่ก็ใกล้เคียงกัน	 ผู้ที่อาวุโสที่สุด	 คือ	

อาจารย์เทือก	กุสุมา	ณ	อยุธยา	จบ	ป.ม.	(จุฬา)	รุ่นแรก	มาศึกษาต่อ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตเมื่อเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นภายหลัง	อาจารย์ท่าน

นีม้คีวามเกีย่วกนักบัผูเ้ขยีน	เวยีนสอนเวยีนเรยีนตามกนัมาหลายแห่งหลาย

ที่หลายสมัย	แต่ท่านคงไม่รู้จักผู้เขียนมากนัก

	 ผู้เขียนเป็นคนบ้านนอก	ได้รับทุนมาเรียนวิชาครู	ที่กรุงเทพฯ	
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พบครูคนแรกที่สุด	คือ	อาจารย์เทือก	นี่เอง	เพราะท่านเป็นผู้ช่วยอาจารย์

ใหญ่โรงเรยีนฝึกหดัครบู้านสมเดจ็เจ้าพระยา	รบัการรายงานตัวของบรรดา

นักเรียนทุน	เมื่อต้นปีการศึกษา	2490	และสอนวิชาวรรณคดีไทยภาคต้น	

สิน้ภาคเรยีนท่านกย้็ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนวดัไตรมติร	เมือ่ผูเ้ขยีน

เข้าอบรมวิชาชุดครูมัธยมที่โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาวิทยาลัย	ในภาค

ฤดรู้อน	ปีการศกึษา	2493	อาจารย์เทอืกกม็าสอนวิชาหลกัภาษาไทย	ครัน้

มาเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ปีการศึกษา	2498	-	2499	ท่านก็รับ

ผิดชอบสอน	2	วิชา	ดังกล่าวข้างต้น	เมื่อ	พ.ศ.	2503	สมัยที่	ดร.	สาโรช	

บัวศรี	 เป็นอธิการ	 ทางวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการ	 9	 คน	 ท�าหน้าที่

ออกแบบวางสายงานการบริหารของวิทยาลัยให้ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	

ออกบังคับใช้ในปีต่อมา	ในจ�านวนกรรมการทั้งหมด	มีทั้งหัวหน้าภาควิชา	

รองอธกิาร	และอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนสาธติในสงักดั	มผีูเ้ขยีนคนเดยีวทีไ่ม่มี

สถานภาพความเป็นหัวหน้างานแต่ประการใด	แต่ได้ฟัง	ได้เรียนรู้ปัญหา

นานาประการทีผู่ใ้หญ่อภปิรายกล่าวถงึกนั	กรรมการหลายท่านเป็นครเูก่า

ของผู้เขียน	รวมทั้งอาจารย์เทือกด้วย

	 แต่ที่ลืมไม่ได้	คือ	เหตุการณ์เมื่อกว่า	60	ปีมาแล้ว	ก่อนที่อาจารย์

เทอืกจะออกจากห้องสอนไป	ชัว่โมงสดุท้ายก่อนไปรบัต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรยีนวดัไตรมติร	อาจารยเ์ทอืกเขยีนค�าภาษาองักฤษตวัโตเท่าหม้อแกง

บนกระดานด�าว่า	 INDISPENSABLE	 และบอกว่า	 ในอนาคตไม่ว่าพวก

เธอจะไปอยู่ที่ใด	ถ้าปฏิบัติตนให้ได้ตามค�านี้	 เธอจะมีความสุขและความ

ส�าเร็จ	ซึ่งผู้เขียนตระหนักและพยายามท�าตามตลอดมา	จึงขอบันทึกไว้ใน

บทความนี้ด้วย	
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ชะลอความชรา ด้วยการดื่มชา

	 ท้ังน�้าชาและกาแฟมักจะมีคนมองในแง่ลบเสมอ	 โดยเฉพาะกับผู้ที่

รักษาสุขภาพก็จะสรรหาข้อเสียของทั้งสองสิ่งมาอ้าง	เพื่อที่จะพยายามให้

หลีกเลี่ยงการดื่มน�้าชากาแฟ

	 แต่อันที่จริงแล้ว	 จากการวิจัยของหลายๆ	 ประเทศได้ชี้ให้เห็นว่า	

กาแฟไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยสถานเดียวเสมอไป	 ถ้าเรารู้จักดื่ม

อย่างมีเงื่อนไข	

	 คือไม่มากจนเกินไป	ยึดหลักความพอดีเอาไว้	มันก็พอที่จะให้คุณแก่

ร่างกายของเราได้อยู่เหมือนกัน

	 แต่คราวนี้เราลองมาให้ความสนใจกับน�้าชาในแง่บวกกันดูบ้าง	

แน่นอนว่ามนัย่อมมข้ีอดอียู	่เพราะไม่เช่นนัน้แล้ว	ชาวจนีเขาคงจะไม่ดืม่ชา

กันมายาวนานเป็นเวลากว่า	2	พันปีหรอก	นั่นแสดงว่าชาวจีนจะต้องรู้ถึง

ประโยชน์ของชาก่อนชาตอิืน่ๆ	เป็นแน่	ซึง่พอมาถงึยคุวทิยาศาสตร์ก้าวหน้า

นี้	ก็ได้มีการศึกษากันมาแล้วล่ะคะว่า	ชามีดีอย่างไร?	

	 ข้อสรุปที่พบก็คือว่า	ชาจีนมีสารเคมีวิเศษอย่างหนึ่ง	เรียกว่า	“โพลิ

ฟินนอล”	เจ้าสารตัวนี้ี่มีคุณสมบัติช่วยบ�ารุงเซลล์ต่างๆ	ของร่างกาย	ไม่ให้

ร่วงโรยไปตามวัย	ท�าให้เซลล์เหล่านั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้นานๆ	แม้จะ

ไม่ตลอดไปก็เถอะ	 แต่ก็ช่วยชะลอความชราให้มาถึงเราได้ช้ากว่าคนอื่นๆ	

ได้	และยังพบอีกว่า	ชาจีนนั้นมีสารช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือดด้วย	คุณ

จะเห็นได้ว่าเวลาที่ทานอาหารจีนที่ค่อนข้างมีน�้ามันเยอะ	ทางร้านจะมีน�้า

ชาให้เราดื่มตบท้ายด้วย	เพราะมันมีดีอย่างที่กล่าวมาแล้วยังไงล่ะ



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26

	 เมื่อดีอย่างนี้	คุณจะไม่สนใจหันมาดื่มชาเพื่อสุขภาพกันสักถ้วยหรือ

 ประโยชน์ของการดื่มชา		มีหลายประการ	ดังนี้

	 1.	ประโยชน์ประการแรกของการดืม่น�า้ชาเป็นประจ�าคอื	เราจะได้รบั

สารคาเฟอนีจากใบชา	ซึง่สารคาเฟอนีนีจ้ะออกฤทธิก์ระตุ้นระบบประสาท

ส่วนกลาง	กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	ขยายหลอดเลือด	ช่วยให้กล้ามเนื้อ

ผ่อนคลาย	ป้องกันโรคหัวใจตีบตัน	บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก	รักษาโรค

หวัดและอาการปวดหัวได้

	 2.	 นอกจากสารคาเฟอีนแล้ว	 ในใบชาก็ยังมีสารโพลิฟินอล	

(Polyphenol)	คาร์โบไฮเดรท	และกรดอะมโิน	เมือ่สารเหล่านี้ท�าปฏกิิรยิา

กับน�้าลาย	ก็จะช่วยกระจายความร้อนในร่างกายออกไปพร้อมๆ	กับขับ

สารพิษในร่างกายออกไปด้วย	ส่วนสารอะโรมาติคก็จะช่วยระงับกลิ่นปาก	

และป้องกันฟันผุได้ด้วย

	 3.	ช่วยฆ่าเชื้อโรค	ลดอาการอักเสบ	และช่วยสมานแผล	ตามต�ารา

ยาจีนยังบันทึกไว้ว่า	น�้าชาชงแก่ๆ	1	ถ้วย	ช่วยรักษาโรคบิดได้เป็นอย่างดี

	 4.	 ในชาเขียวมีวิตามินซี	 วิตามินบีคอมเพล็กซ์	 กรดเพนโทเทนิค	

และวิตามินพี	ช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น	ไม่เปราะ	ไม่แข็งตัวง่าย	

นอกจากนัน้กย็งัมกีรด	Pantothenic	ช่วยให้ผวิหนงัชุม่ชืน่	ลดอาการอกัเสบ	

และอาการของโรคปอดบวม	ที่ส�าคัญการดื่มขาเขียวเป็นประจ�า	สามารถ

ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง	โดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร

	 5.	ส่วนชาฝรั่งนั้น	มีวิตามินเคอยู่มาก

	 6.	 ชาอูหลง	 สามารถช่วยลดความอ้วนและอาการท้องผูก	 โดยจะ

ช่วยละลายไขมันและช่วยในการย่อยอาหารและลดประจุในปัสสาวะ 
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ทัศนศึกษาของชมรมฯ

สัตหีบหรรษา

วันที่	21		-		23		กรกฎาคม		2557

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557  

	 07.30		น.		 ออกเดินทางจาก	มศว	ประสานมิตร	(รถจอดหน้า

โรงเรีนนมัธยมสาธิต)

	 10.30		น.		 ถึงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	ขึ้นสักการะ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	(เสด็จเตี่ย)

	 12.00		น.		 รับประทานอาหารกลางวันที่เรือนศักดิ์ประดู่

	 13.30		น.		 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พิเศษนาวิกโยธิน

	 15.00		น.		 นั่งรถสองแถวชมทิวทัศน์หาดเตยงาม

	 16.30		น.		 สักการะหลวงพ่ออี๋

	 17.30		น.		 เข้าที่พัก	ณ		เรือนรับรองหาดดงตาล

	 18.30		น.		 รับประทานอาหารเย็น			สังสรรค์คาราโอเกะ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557  

	 07.30		น.		 รับประทานอาหารเช้า

	 08.30		น.		 ออกเดินทางลงเรือข้ามไปเกาะแสมสาร

	 	 	 	 ฟังบรรยาย	/	กิจกรรมปลูกประการัง	นั่งเรือท้องระจก

	 	 	 	 ดูพืชและสัตว์ใต้ทะเล	ด�าน�้า	ดูประการัง

	 12.00		น.		 รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ

	 14.00		น.		 เดินทางกลับที่พัก
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	 18.30		น.		 รับประทานอาหารเย็น		เดินเที่ยวชมตลาดสัตหีบ

	 	 	 	 	 	 ตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  

	 07.30		น.		 รับประทานอาหารเช้า	ณ	เรือนรับรองหาดดงตาล

	 08.30		น.		 ออกเดินทางไป	รล.	จักรีนฤเบศร์		ฟังบรรยาย	

	 	 	 	 	 	 เยี่ยมชมเรือ

	 10.30		น.		 พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม		บนเรือ

	 11.00		น.		 เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า		

	 	 	 	 	 	 ฟังบรรยาย	/	เยี่ยมชม

	 12.30		น.		 รับประทานอาหารกลางวัน

	 13.30		น.		 เดินทางกลับ	กทม.		แวะซื้อของฝาก

	 17.30		น.		 ถึง	มศว	ประสานมิตร

พม่า :  มัณฑะเลย์ - พุกาม - เนปิดอว์

วันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557  :	 กรุงเทพฯ	-	มัณฑะเลย์

	 10.00	น.	 พร้อมกัน	ณ	สนามบิน	สุวรรณภูมิ	เคาน์เตอร์	F	สาย

การบินบางกอก	แอร์เวย์ส

	 12.00	น.	 ออกเดนิทางสู	่มณัฑะเลย์	โดยเทีย่วบนิที	่PG709	(เวลา

ที่พม่าจะช้ากว่าเมืองไทย	30	นาที)

	 13.20	น.	 เดินทางถึง	สนามบินเมืองมัณฑะเลย์	ชม	สะพานอูเบ็ง	

(อังกฤษ:	U	Bein	Bridge)	เป็นสะพานที่ท�าจากไม้ที่ยาวที่สุดในโลก	

มีความยาวถึง	2	กิโลเมตร	ตั้งอยู่ในตอนใต้ของเมืองอมรปุระ	สร้างจากไม้
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สัก	ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน	มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าต่อ	ซึ่งอยู่อีกฟาก

ของทะเลสาบ	ชมพระราชวังหลวงมัณฑะเลย์	(Mandalay	Palace)	สร้าง

โดยพระเจ้ามินดง	 เป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีก�าแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ	 ใจกลาง

พระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท	 ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อน

กัน	7	ชั้น	สูง	78	เมตร	ชม	วัดกุโสดอ	ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท�าการ	

สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งที่	 5	 และหนังสือกินเนสบุ๊ค

ได้บันทึกไว้ว่า	 เป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ชม	 วัดชเวนันต่อ	

(Shwenuntow	Temple)	เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง	สร้างด้วยไม้

สักทั้งหลัง	 เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง	 มีเพียงหลังเดียวที่ยัง

เหลือรอดมาได้		ที่วิหารแห่งนี้	น�าท่านเดินทางเข้าสู่	ยอดเขามัณฑะเลย์	

ฮิลล์	ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดชมวิว	ทิวทัศน์	ที่สวยงามที่สุดของ

เมอืงมณัฑะเลย์	ซึง่อยูบ่นยอดเขา	ณ	จดุนีท่้านสามารถมองเหน็ทศันยีภาพ

ของเมืองมัณฑะเลย์	

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 : มัณฑะเลย์	-	พุกาม

	 03.30	น.	 เดินทางสู่	วัดมหามัยมุนี	(Mahamaimuni	Temple)	ซึ่ง

แปลว่า	วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่	สร้างขึ้นในปี	ค.ศ.	1784	นมัสการ	พระมหา

มัยมุนี	 อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 1	 ใน	5	แห่งของพม่า	 เล่ากันว่าถือเป็นต้น

แบบพระพทุธรปูทองค�าขนาดใหญ่	ทรงเครือ่งกษตัรย์ิทีไ่ด้รบัการขนานนาม

ว่า	“พระพุทธรูปทองค�าเนื้อนิ่ม”	พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระ

มหามัยมุนี	ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ		เดินทาง	สู่	สนามบิน	เมือง 

มัณฑะเลย์	

	 07.30	น.	 เดินทาง	สู่เมืองพุกามโดยสายการบิน	แอร์บากัน	เที่ยว

บินที่	W9	405
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	 08.00	น.	 ชมเมืองพุกาม	(Bagan)	ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์	ที่

มีอายุกว่า	2,000	ปี	ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม	น�า

ท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม	น�า

ท่านชม	พระเจดีย์ชเวสิกอง	(Shwezigon	Pagoda)	ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิม

ของพม่าโดยแท้	สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์	 เพื่อใช้บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ	 จากพระสรีระหลายส่วน	 มีลักษณะเป็นสีทองขนาด

ใหญ่	 ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์	 และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทในพุกาม	 ชม	 วัดอนันดา	 (Ananda	 Temple)	 ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของก�าแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นได้ชัดเจน	สร้างเสร็จ

เมื่อปี	ค.ศ.	1091	ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

พุกาม	มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส	มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ด้าน	สิ่งที่น่า

ทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ	ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ	ให้แสงสว่างส่อง

ลงมาต้ององค์พระ	ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์	

 บ่าย ชม	 วัดธรรมยางจี	 (Dhammayangyi	 Temple)	 สร้างโดย

พระเจ้านะระตู่	 และพระองค์	 ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม	

สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป	 นมัสการ	 เจดีย์พพัญญู	 ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดใน

เมืองพุกามมีความสูงถึง	6	เมตร	ชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	

อยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 1.5	 กิโลเมตร	 สร้าง

ขึ้นชมเจดีย์ชเวชันดอ	 เจดีย์แห่งนี้สร้างเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจ้า	แล้วกย็งัมรีปูป้ันเทพเจ้าศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดต้ัูงอยูบ่รเิวณ

ลานของวหิาร	จงึมชีือ่เรยีกแบบฮนิดวู่า	เจดย์ีกาเนชา	(Ganesha	Pogada)	

เจดีย์ชเวชันดอนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะส�าหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่ง

ของพุกาม	 ยามอาทิตย์อัสดงจะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา	 ที่ต้อง
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แสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม

 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557	 พุกาม	-	เนปิดอว์	

-	เมืองจ�าลอง	-	สวนน�้าพุ		

	 เดินทางกลับสู่	 เมืองเนปิดอว์	 เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า	

กรุงเนปีดอว์ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ	ซึ่งห่าง	จากกรุงย่างกุ้งไป

ประมาณ	385	กิโลเมตร	(ใช้ระยะเวลาประมาณ	4	ชั่วโมง)

 บ่าย	ชม	เมืองจ�าลอง	National	Landmark	Garden	ได้รับการ

ด�าเนนิการกบัสิง่ปลกูสร้างจ�าลองแสดงสถานทีส่�าคญั	ของแต่ละรฐัและเขต

ต่างๆของประเทศพม่า	มจีดุมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ของการพกัผ่อนหย่อนใจ

และผ่อนคลายให้กับประชาชนทั่วประเทศ	ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้

ชีวิต	ชม	สวนน�้าพุ	Water	Fountain	Garden	นอกจากน�้าพุขนาดใหญ่	

ที่สวนน�้าพุยังมีบ่อน�้าขนาดใหญ่และหอนาฬิกาสูงถึง	9	เมตร

 วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557	เนปิดอว์	-	เจดีย์อุุปปต

ศานติ	-	ชมช้างเผือก	-	ช้อปปิ้ง	-	กรุงเทพฯ			

 เช้า	 น�าท่านชม	 เจดีย์อุปปตศานติ	 (Uppatasanti	 Pagoda)	 ซึง

จ�าลองแบบมาจาก	มหาเจดีย์ชเวดากองแห่งกรุงย่างกุ้ง	 ชมช้างเผือกของ

นครเนปิดอว์	 ชาวพม่ามีความเชื่อแต่โบราณว่าช้างเผือกเป็นสัตว์มงคล

คู่บ้านคู่เมือง	 เป็นสิริมงคลและเป็นสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของ

ประชาชนและประเทศพม่าในอนาคต	ช้อปปิ้ง	ห้างสรรพสินค้าเมือง

เนปิดอว์	สมควรแก่เวลาน�าท่านเดินทางสู่	สนามบิน

	 19.45	น.	 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ	 โดยสายการบินบางกอก	

แอร์เวย์ส	เที่ยวบินที่	PG722

	 22.45	น.	 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ
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ข�าขัน : กูชื่ออนันต์!!

	 คุณอนันต์เดินดูของที่ย่าน	duty	 free	เพลิดเพลินไปหน่อย	จึงเดิน

มาถึง	gate	รอขึ้นเครื่อง	late	พอสมควร	แต่ก็เห็นคนอื่นๆนั่งรอขึ้นเครื่อง

กันมากมาย	จึงไม่ร้อนรนใจอะไร

	 จนกระทั่งเห็นว่ามันเลยเวลามากแล้ว	 แต่ท�าไมไม่มีเจ้าหน้าที่เรียก

ขึ้นเครื่องสักที	คุณอนันต์จึงเดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าท�าไมเครื่องบินถึง

ดีเลย์		หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสักพัก	ก็แจ้งกลับว่าเครื่องบินดังกล่าว

ได้ออกไปนานแล้ว

	 คุณอนันต์โมโหสุดๆ!	จึงโวยวายว่าท�าไมไม่มีประกาศเรียกขึ้นเครื่อง

เจ้าหน้าที่แจ้งกลับด้วยท่าทีสุภาพ	“คุณคะ	เราได้ประกาศ	เรียกคุณถึง	6	

ครั้ง	แล้วนะคะ”

	 คณุอนนัต์เถยีงสวนทนัควนั	“ผมสาบานได้	ผมไม่ได้ยนิ!!	คณุประกาศ

ยังไง	ไหนลองทวนให้ผมฟังซิ!!”

	 เจ้าหน้าท่ี	:	“ประกาศ	เทีย่วบนิที.่..	ก�าลงัจะออก	มสิเตอร์แอ่นแอ๊นท์คะ 

มิสเตอร์แอ่นแอ๊นท์	กรุณามาขึ้นเครื่องด่วนค่ะ”

	 แอ่นแอ้นท์พ่อ	มึงงงงงงงงงงงงงง	..	กูชื่ออนันต์เว้ยยย

	 A	n	a	n	t	อ่านว่า	อนันต์

	 อนันต์	อนันต์	อนันต์!!!	จ�าไว้นะโว้ย!!


