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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 พระสถิตย์	ณ	แห่งห้อง		 หนไหน

ราษฎร์รักเหลืออาลัย	 	 	 ท่วมทน้

รจนา	อนุสนธิไข		 	 	 	 จุลจอม	สยามเฮย

เฉลิมพระเกียรติเลิศล้น	 	 ล่มหล้า	ฤาสูญ

ที่มำ : ค�ำน�ำหนังสือตำมรอยพระยุคลบำท สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวง

23 ตลุาคม  วันปิยมห
าราช



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 086-024-1116

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

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

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

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 02-258-4007
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อาเศียรวาท

23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช

    พระปิยมหาราชเจ้า เสด็จสวรรค์

   ดั่งดับแสงสูรย์จันทร์  แจ่มจ้า

   โลกดับมืดเร็วพลัน  ว้าเหว่  วังเวง

   แสนโศกน�้านองหน้า  ท่วมทั้งแดนสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ประจ�าปีพทุธศักราช 2557 ณ วดัพระธาตหุลวงเหนอื นครเวยีงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 

18 ตุลาคม 2557

ข่าวชมรมฯ

  ชมรมผูส้งูอายุ ฯ ขอขอบคณุ ท่านอธกิารบด ีผศ. นพ. เฉลมิฃยั 

บุญยลีพรรณ ที่ได้ให้การสนับสนุนการผลิตจดหมายข่าวของชมรมผู้สูง

อายุมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้เกษียณอายุ

ด้วยกัน และมหาวิทยาลัย

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ รศ.วรรณี โสมประยูร และคุณ

ปวีณา วิหคาภิรมณ ์ ในการบรรยายและสาธิตการออกก�าลังกายด้วย 

เต้าเต๋อซนิซ ีเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2557 ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ดูแลตนเอง สมาชิกและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกวันพฤหัส 

ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารประสานมิตร 

  คณะกรรมการบริหารชมรม ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน 

ในวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ 

ห้องประชุมสภา 1 สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งได้ที่ 

เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์ พจนากรลักษณ์ 081-489-5501

  งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่าง

วนัที ่1-5 กนัยายน 2557 ชมรมผูส้งูอายฯุ ได้มส่ีวนร่วมหารายได้จากการ
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จ�าหน่ายสิง่ของทีส่มาชกิ ญาต ิพีน้่อง และเพือ่นมาบรจิาคจ�านวนมากเพือ่

ท�า Rummage Sale ได้เงนิ 63,000 บาท และยังมีสมาชิกรวมบรจิาคเงนิ

อกีจ�านวนหนึง่ ในการนีช้มรมฯ ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนร่วมทกุท่าน โดยเฉพาะ

คุณกัญญา จันทร์ดี และผศ.เกษร เจริญรักษ์ ที่ช่วยคัดเลือก แยก 

สิ่งของ ตีราคาด้วยความมุ ่งมั่นในการหารายได้ให้แก่ทุน ศ.สุดใจ 

เหล่าสุนทร ส�านักหอสมุดกลางสรุปรายได้จากการจัดงานรวมทั้งสิ้น 

181,360 บาท ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ฝากขอบคุณมายัง 

ทุกท่าน ณ โอกาสนี้

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ลกูศษิย์ ผูท้ีเ่คารพรกัร่วมกนัแสดงมทุติาจติ ฉลอง

วันเกิดครบ 89 ปี ของ ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2557 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ส�านัก 

หอสมดุกลาง ท่านอาจารย์มาเรยี เหล่าสนุทร รูส้กึปลาบปลืม้ และขอบคณุ

เป็นอย่างยิ่ง ในงานนี้ รศ. ปราณี เชียงทอง ได้น�าวงดนตรีไทยและการ

แสดงของชมรมผูส้งูอาย ุจงัหวดัชลบรุมีาร่วมแสดง รศ. สมศกัดิ ์แสนสขุ 

ได้น�าหมูสะเต๊ะมาร่วมด้วย

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ก�าหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2557 

ดังนี้

 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 (จากเดิมวันที่ 2 ตุลาคม 2557) จัด

งานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีอายุ 84 ปี ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคาร

วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. ศ. ดร. ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ 2. ศ. อารี  สุทธิพันธุ์

  3. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล    4. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข

  5. รศ. สุชา  ณ พัทลุง   6. ผศ. สุวรรณ  มาลัย
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  7. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม  8. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข

  9. ผศ. ชื่นจิตต์  ศรีรัตน์   10. อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์

  11. ผศ. อนงค์  สินธุประมา  12. อ. รัตนา  ศรีรัตน์

 โดยมีก�าหนดการดังนี้ 

 08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

 09.30 - 09.50 น.  ประธานชมรมผูส้งูอาย ุมศว กล่าวมทุติาจติ 

ผศ. สุพิน ทองธานี อ่านค�าประพันธ์

 09.50 - 10.00 น.  ประธานมอบของที่ระลึก 

 10.00 - 10.30 น.  การแสดงของคณะกรรมการชมรมฯ

 10.30 - 11.30 น.  อาจารย์อาวุโสเล่าประสบการณ์

 11.30 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและ

สันทนาการ

 ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ค่าลงทะเบียน 

คนละ 100 บาท

 วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ก�าหนดจัดงานรับน้องใหม่ 

วัยเกษียณฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษา 

ต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 09.00 - 13.30 น. มีก�าหนดการดังนี้

 08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุมชั้น 2) และ

รับประทานอาหารว่าง

 09.00 - 11.30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคสร้างสุข

ด้วยวิถีธรรมชาติ โดย อ. เสาวณีย์ สังฆโสภณ และคณะ

 11.30 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ชั้น 1) 

(น้องใหม่ไม่ต้องจ่าย)
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  วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 

ชมรมผูส้งูอาย ุฯ จะร่วมเดนิทางไปถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี

พทุธศกัราช 2557 ณ วดัพระธาตหุลวงเหนอื นครเวียงจันทน์ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิก ผู้

มีจิตศรัทธาได้ร่วมท�าบุญ เป็นเงิน 35,750 บาท ขออนุโมทนาบุญมา ณ 

โอกาสนี้ 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี กับ รศ. ชาตรี 

เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี มศว ณ วัดหินแร่เก่า ต.ท่ากระดาน 

อ.สนามชยัเขต จ. ฉะเชงิเทรา ในวนัเสาร์ที ่25 ตลุาคม 2557 เวลา 13.00 

น. ผู้ไม่สะดวกไปร่วมพิธี สนใจร่วมท�าบุญเพื่อร่วมสร้างโบสถ์ กรุณาโอน

เงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด สาขาฉะเชิงเทราชื่อ

บัญชี นางเนาวรัตน์ เมืองนาโพธิ์ เลขที่บัญชี 516-2-54655-2 

และกรุณาโทรแจ้งอาจารย์เนาวรัตน์ 081-840-3535

  ชมรมผูส้งูอายฯุ จดัทศันศกึษา ฮานอย-ลาวไค-ซาปา ระหว่าง 

วันที่ 7-11 ธันวาคม 2557 ราคา 22,500 บาท สนใจโปรด

ติดต่อ รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง 089-447-8247 ดูก�าหนดการหน้า 28

  รศ. พิชัย ศิริทัศนกุล ถึงแก่อนิจกรรม และได้รับพระราชทาน

เพลิงศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

2557 เวลา 16.00 น. ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาส

นี้



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. อ. ผกายวรรณ  เจียมเจริญ    1,000 บาท

 2. อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์    1,500 บาท

 3. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์    2,000 บาท

 4. รศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร    1,000 บาท

 5. คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ    1,000 บาท

 6. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ    1,000 บาท

 7. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์     1,000 บาท

 8. ผศ. จ�าเนียร  ร่มโพธิ์      1,000 บาท

 9. รศ. สุชา  ณ พัทลุง      1,000 บาท

 10. ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์   1,000 บาท

 11. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล    500 บาท

 12. ศ. ไพศาล - รศ. วีระวรรณ สิทธิกรกุล  2,000 บาท

 13. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา    1,000 บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

1. อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนตุลาคม

 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. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์  2. อ. ดร. วัลลภา  ไทยจินดา

3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ   4. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกา

5. รศ. อัจฉรา  สุขารมณ์   6. รศ. ภาณี  วัฒนโอฬาร

7. คุณมาลี  อิ่มสมบัติ    8. อ. งามจิตร  ถวัลยวิชชจิต

9. คุณอัจฉรา  พันธ์ศรีมังกร  10. ศ. ศรียา  นิยมธรรม

11. ผศ. ทิพาพร  เผ่านิ่มมงคล  12. ผศ. ยุพา  ไวรักษ์สัตว์

13. คุณพวง  อินสุข    14. อ. ลจิตร์  แผ้วสกุล

15. รศ. นิภา  นิธยายน   16. คุณอนันต์  ยศนาม

17. รศ. ประสงค์  เอมรัฐ   18. รศ. สมจิต  สมัตถพันธุ์

19. รศ. วันเพ็ญ  พิศาลพงษ์  20. ผศ. ดร. ฉันทนา  ภาคบงกช  

21. ผศ. วนิดา  ตราชู    22. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล 

23. ผศ. พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข  24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
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25. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์  26. ผศ. ดร. อนันต์  พู่พิทยาสถาพร

27. คุณวิภา  คณาวงศ์   28. รศ. นภาพร  มัธยมางกูร

29. คุณนวพร  ปานอ�าพัน  30. ดร. เสาวนิต  รังสิยานนท์

31. ผศ. นิตยา  วังกังวาน   32. ผศ. ดร. ดิลก  ดิลกานนท์

33. ผศ. เนื้อทิพย์  ลืออ�ารุง  34. รศ. จิราภรณ์  บุญส่ง

35. รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์  36. อ. จิรฐา  ชิตประสงค์

37. รศ. เสาวนี  อินทรภักดี  38. ผศ. อาภรณ์  จ�าปาทอง

39. รศ. โช  สาลีฉัน    40. อ. ดร. บรรชา  รัตนวัย 

41. รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  42. รศ. ดร. สุนิตดา  เทศนิยม

43. คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์  44. อ. วรนาฎ  จิ๋วสวัสดิ์

45. ผศ. ทัศนียา  สุปรีชากร  46. ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม

47. ผศ. สมรรถชัย  น้อยศิริ  48. อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ

49. รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิตติพันธ์ 50. อ.ฉวีวรรณ  กองชุ่ม

51. คุณอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์  52. คุณพัชรินทร์  เต็กอ�านวย

53. คุณอารมณ์  สิทธิสาร   54. รศ.จิตระพี  ชวาลาวัณย์   
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บอกเล่าเก้าสิบ : 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล 1

 ปัจจุบันนี้ “มนุษย์” มีอายุขัยเฉล่ียเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการ

ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ประชากร “วัยสูงอายุ” 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยองค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่า ใน

ปี ค.ศ. 2025 ( พ.ศ. 2568) จะมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี ถึง 

1,200 ล้านคนทั่วไป และในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) จะมีประชากร

ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลกถึงเกือบ 2,000 ล้านคนเลยทีเดียว แต่ทว่า

ในจ�านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนี้ กลับมีผู้สูงอายุอีกหลายคน ที่ต้องอยู่อย่าง

โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งโดยไม่เห็นคุณค่า และนี่ก็คือที่มาของการก�าหนด

ให้ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุสากล”

ที่มาของ วันผู้สูงอายุสากล

 องค์การสหประชาชาติก�าหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น 

“วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดย

ก�าหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จาก

การประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ( พ.ศ. 2533) 

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชา

โลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความ

หมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งชาย

และหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 

ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้น

ไปทั้งชายและหญิง

 1 http://hilight.kapook.com/view/52461
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 จุดประสงค์ของการก�าหนดวันผู้สูงอายุสากล

 วันผู้สูงอายุสากล ถือเป็นวันส�าคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพราะแต่ละ

แห่งทั่วโลกจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นถึง

คุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้

สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุก ๆ 

สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

 วันผู้สูงอายุในแต่ละประเทศ

 ประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก ล้วนให้ความส�าคญักบัวยัสงูอายเุป็นอย่างมาก 

และมีการก�าหนดวันเพื่อเฉลิมฉลอง และตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้

สูงอายุ อย่างเช่น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” (National Grandparents Day) 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเอง

ก็มีวันให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุเช่นกัน (Respect for the Aged Day) 

ซึ่งตรงกับวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี

 ประเทศไทยเอง ได้ตระหนกัถงึคณุค่าของผูส้งูอายเุช่นกนั โดยรฐับาล 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ก�าหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งถือ

เป็นวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ของไทย เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เสริมสวยด้วยศีลธรรม

สุข�  ยาว  ชรา  สีล�

ศีล  น�าสุขมาให้จนกระทั่งชรา

(ขุ. ธ 25/33/59)
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  อันสวยกายแม้แสนจะเก๋  มีเสน่ห์ให้คนเรียกหา

 ต่อเนื้อหนังยังตึงจึงต้องนัยน์ตา เมื่อร่างชราใครเล่าจะแล

 ควรจะเสริมสวยให้ดวงใจ  ซึ่งเป็นโฉมในนั้นแหละสวยแน่

 เสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วงามแท้ ถึงจะแก่ก็คงแก่เพียงกาย

                                      หลวงตา  แพร  เยื้อไม้

    เสริมสวยคนแก่ให้  งดงาม

   คงเสน่ห์ให้ดูขาม   เทพแล้

   แม้ผมหงอกย่นตาม  วัยแก่  แล้วเอย

   ถ้าจิตใจงามแท้   แก่เถ้าเพียงกาย

                                 วิวัฒน์  บุรทัต

สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
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พระธาตุหลวง : วัดพระธาตุหลวงเหนือ 

 พระธาตหุลวง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉยีงเหนือของประตชูัย พระ

ธาตุหลวงแห่งนี้ถือเป็นศาสนสถานที่ส�าคัญที่สุดของประเทศลาว เป็น

สัญลักษณ์ประจ�าชาติและยังแทนความเป็นเอกราชและอ�านาจอธิปไตย

ของประเทศลาวอีกด้วย พระธาตุน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 16 พระธาตุ

องค์น้ีมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกับองค์อ่ืนๆ เพราะเป็นการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร

 ตามต�านานเล่าว่า พระธาตุองค์นี้ได้สร้างในสมัยพุทธศักราชที่ 236 

โดยมีพระภิกษุลาวจ�านวน 5 รูปเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินเดีย และได้อันเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามายังนคร

เวียงจันทน์ด้วย ต่อมาได้กราบทูลพระยาจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้านคร

เวียงจันทน์ในสมัยนั้น ให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมธาตุเพื่อให้ชาวลาวได้กราบไหว้ กล่าวไว้ว่า พระธาตุองค์เดิมนั้น

สร้างด้วยหินเป็นทรงโอคว�่า มีการก่อก�าแพงล้อมรอบเอาไว้ทั้ง 4 ด้าน 

แต่ละด้านมีความกว้าง 10 เมตร หนา 4 เมตร และสูง 9 เมตร เชื่อกัน

ว่าพระธาตุที่เห็นในปัจจุบันสร้างครอบองค์เดิม ซึ่งต่อมาสมเด็จพระไชย

เชษฐาธิราชได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้าง

จากหลวงพระบางมาอยูท่ีเ่วยีงจนัทน์ ตามด�ารขิองพระราชบิดา คอืพระเจ้า

โพธสิาร จากนัน้ทรงมพีระบญัชา ให้ทรงสร้างพระเจดย์ีองค์ใหม่ครอบพระ

ธาตุองค์เดิมไว้ ณ บริเวณที่เคยเป็นเทวสถานเก่าของขอมโดยเริ่มก่อสร้าง

ในปี พ.ศ.2109 และหลังจากสร้างพระธาตุหลวงได้โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้น

ล้อมรอบพระธาตุไว้ทั้งสี่ทิศด้วย แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองแห่งด้วยกัน

คือ วัดพระธาตุหลวงเหนือและวัดพระธาตุหลวงใต้ 
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 ในปัจจบุนั พระธาตหุลวงมลีกัษณะคล้ายป้อมปราการ เพราะมกีาร

สร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับท�าช่องหน้า

ต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด ส�าหรับประตูทางเข้านั้นเป็นประตูไม้บานใหญ่ 

ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมด นอกจากนี้รอบๆ องค์พระธาตุใหญ่ยังมีเจดีย์บริวาร

ล้อมรอบอยู่โดยรอบอกีหลายองค์ เมือ่เดนิเข้าไปดใูกล้ๆ กจ็ะเหน็สญัลกัษณ์

หนึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ปรากฏอยู่มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นรปูแกะสลกัพญานาค พระพทุธรปูปิดทองลายกลบีบวัประดบั

อยู่บนฐานปักษ์ และถัดจากประตูทางเข้าใหญ่ประมาณ 100 เมตรจะแล

เหน็พระบรมรปูสมเดจ็พระเจ้าไชยเชษฐาธริาช ตัง้อยูบ่นฐานสงู พระหตัถ์

ทรงถอืพระแสงดาบวางพาดไว้บนพระเพลา เล่ากนัว่า พระแสงดาบเล่มนี้

ท�าหน้าทีป่กป้องพระธาตหุลวงซึง่ได้ถอืว่าเป็นศูนย์รวมจติใจของประชาชน

ชาวลาวทุกคน

 วัดพระธาตุหลวง หรือเจดีย์โลกะจุฬามณี เป็นปูชนียสถานส�าคัญ 

แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นพระธาตุใหญ่สูง 45 เมตร ลักษณะคล้าย

ดอกบัวตูม อันหมายถึงสัญลักษณ์ค�าสอนของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุองค์

เล็กๆ 30 องค์ แต่ละองค์หนัก 4 บาท การสร้างพระธาตุขนาดเล็ก มี

ความหมายว่า ผูท่ี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพทุธเจ้านัน้ ต้องได้สร้างคณุความ

ดีไว้ถึง 30 ประการ มีทานบารมี จนถึงอุเบกขา ด้านล่างสุดเป็นฐานพระ

ธาตุ 4 เหลี่ยม มีบันไดขึ้นหอไหว้ทุกหอ พระธาตุหลวงยังแทนความเป็น

เอกราช และอ�านาจอธิปไตยของลาวอีกด้วย ถ้าเดินรอบ 1 รอบเชื่อกันว่า

อายุยืน 100 ปี 
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บทประพันธ์  ค�าบรรยายบูชาท่านบูรพาจารย์

เนื่องในวัน “แสดงมุทิตาจิต”  ของชมรมผู้สูงอายุ  มศว

ประจ�าปี พ.ศ. 2557

 ศุภฤกษ์เบิกบรรจบครบอีกปี  แปดสิบสี่วัสสาอายุขัย

ของเหล่าท่านบูรพาจารย์ชาญวิชาชัย  ต่างศาสตร์ต่างศิลป์ไปตามบารมี

บ้างเริ่มรับราชการกระทรวงศึกษาฯ   บ้างเริ่มมาเป็นอาจารย์ที่ วศ. นี่

ขอประทานโทษโปรดอภัยในวจี    หากจะชี้ผิดพลาดไปไม่บังควร

ณ ศกนี้มีสองท่านศาสตราจารย์พิเศษ  แห่งวิทยาเขตประสานมิตรคิดใคร่หวน

สามรองศาสตราจารย์ขานทบทวน   พร้อมเชิญชวนหกผู้ช่วยฯ และสองอาจารย์

ประณมกรวอนคุณพระศรีรัตนตรัย   บันดาลให้ท่านไร้ทุกข์สุขสมศานติ์

มีอายุ  วรรณะ  พละ  ยิ่งประทาน  ยั่งยืนนานยังอยู่คู่มหาวิทยาลัย

หนึ่งคือท่าน “ศ.พิเศษ ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์” จากบุรินทร์บ้านเกิดมาเป็นใหญ่

ใน วศ. มศว ประสานมิตร มหาวิทยาลัย  สู่หลักชัย “ท่านอธิการบดี” ศรีนครินทรฯ

หลังเกษียณท่านเวียนช่วยงานการศึกษา  กับมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วจึงผิน

กลับมารับเป็นประธานชมรมฯ สมดังจินต์  มีชีวินจนถึงที่ปรึกษาฯ  คราปัจจุบัน

อีกสิบสองท่านอาจารย์ขอขานเป็น   จับประเด็นตามส�านักจักจัดสรร

มศว ประสานมิตร ศึกษาศาสตร์ สามท่านนั้น คือ “ผศ.ฉวีวรรณ” “อ.รัตนา” และ “ผศ.จรินทร์”

         (ปัญญาสุข)   (ศรีรัตน์)   (สมประสงค์)

 อีก รศ.สมศักดิ์ แสนสุข” คณะวิทย์ฯ ทั้งเจนจิต “ศ.พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์” แห่งคณะศิลป์ฯ

ชื่อเสียงท่านดังสนั่นลั่นธานินทร์    ศิษย์ยลยินทั่วไทยใหญ่พอกัน

ท่านสุดท้าย “อ.สมพร ต่อประดิษฐ์” แห่งห้องสมุด นับเป็นจุดรวมวิชามาสังสันทน์

ให้อาจารย์และนิสิตคิดค้นกัน    เพื่อผลิตปันวิชาการงาน  มศว

ต่อไปคืออาจารย์  มศว  ปทุมวัน   วิทยาเขตอันเก่าแก่แต่  วศ.

จาก  ฝค.  เตรียมอุดมศึกษา  ถึง  มศว  อีกต่อติดถึงสาธิตฯ  วิทย์เชี่ยวไกร

ปีนี้มีท่านอาจารย์ “รศ.วัลลีย์  ภาษีผล”  ศิษย์ทุกคนเคารพนบแจ้งแถลงไข

สอนวิชาภาษาอังกฤษแสนติดใจ    เพราะน�าไปใช้ประโยชน์รุ่งโรจน์นัก

ท่านเป็นศูนย์รวมจิตมิตรรุ่นน้อง    อีกทั้งผองเหล่าศิษย์จิตประจักษ์
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ทั้งงานสอนงานศิลป์ท่านน�าชัก    ให้เกิดทักษะวิชาอื่นชื่นชมเชย

อีกสามท่านนั้นจากโรงเรียนสาธิตฯ-   ปทุมวัน  สรรลิขิตมาเฉลย

“ผศ.ชื่นจิตต์ อนงค์ และสุวรรณ” นั้นเปรียบเปรย ห้องสมุดเดินได้เลยของเหล่าศิษย์

         (ศรีรัตน์) (สินธุประมา) (มาลัย) 

 ท่านช�านาญการสอนมาช้านาน  พร้อมเชี่ยวชาญด้านภาษา  คณิตฯ  วิทย์ฯ

สร้างคนดีและฉลาดเปรื่องปราชญ์จิต  ใจอุทิศตนเพื่อชาติปวงประชา

บทส่งท้ายเป็นของสองท่านอาจารย์   หนึ่งรับราชการวิทยาเขตพลศึกษา

คือ  ผศ.พิชัย  แก้วล�าภู  รู้นานมา   ว่าเก่งกล้าเชี่ยวชาญการพละฯ

อีกท่านหนึ่งจากวิทยาเขตบางเขน   ท่านจัดเจนภาษาอังกฤษทักษะ

คือ  “รศ.สุชา  ณ  พัทลุง”  มุ่งคณะ-  มนุษยศาสตร์  มศว  ประสานมิตร

ขอเคารพจบค�าบูชาสิบสามอาจารย์   ในวันงาน  “แสดงมุทิตาจิต”

ที่ชมรมฯ  จัดงาน  เพื่อรวมครูหมู่มวลมิตร  ส่งดวงจิตแสดงมุทิตาเช่นนี้ทุกปี  เทอญ

         ผศ. สุพิน  ทองธานี ประพันธ์

การขจัดทุกข์

 “เวลาประสบกับเรื่องที่ไม่ดี จงอย่าคิดว่าท�าไมถึงต้องเป็นเรา?   

ท�าไมเรือ่งอยา่งนี้จงึต้องเกิดขึ้นกับเรา? จงอยา่คิดอยา่งนั้นเป็นอันขาด  

เพราะยิง่คดิเท่าไร ท่านกจ็ะยิง่เป็นทกุข์เท่านัน้ ความคดิอย่างนัน้ไม่ใช่

วิธีแก้ปัญหา...

 จงรู้ความจริงว่า ทั้งความพอใจและไม่พอใจ ก็ล้วนแล้วแต่เป็น

สิ่งที่ท่านต้องปลดเปล้ืองไปจากใจของท่าน จิตของท่านจึงจะได้เป็น

อิสรเสรีได้ในที่สุด”

 (จาก “อสิระ”- คูม่อืดบัทกุข์ ทีร่ะลึกในงานพระราชทานเพลงิศพ 

แม่ชีประชุม  ปรีชานนท์ 2511 หน้า 28)



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557

ข้าราชการ

1. น.ส. พรรณรายณ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 

         การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย

2. นางเสาวนีย์ หนูฤกษ์   กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี

3. นางมาลี อิ่มสมบัติ    กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี

4. นางพิมศรี  เปานิล    กองบริการการศึกษา 

         ส�านักงานอธิการบดี

5. นส. ฉลวย ปานแดง   กองบริการการศึกษา 

         ส�านักงานอธิการบดี

6. อ. ประพันธ์ เปรมศรี   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

7. รศ. ธงชัย เจริญทรัพย์มณี   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

8. รศ. กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์  ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

9. ผศ. อธิคม สุภาพผล   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

10. อ. นิยะดา จิตต์จรัส   ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

11. อ. สมเกียรติ ทิพยทัศน์  ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

12. รศ. สุนิตย์ สุขส�าราญ   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

13. นางวริณี จันทานนท์   ส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

14. ผศ. ทศวร มณีศรีข�า   ภาควิชาการแนะแนว

         และจิตวิทยาการศึกษา

         คณะศึกษาศาสตร์

15. ผศ. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

         คณะศึกษาศาสตร์

16. ผศ. เพ็ญสิริ จีระเดชากุล  ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา

         คณะศึกษาศาสตร์
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17. รศ. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

         คณะศึกษาศาสตร์

18. อ. ปัญญา มีถาวรกุล   ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

19. อ. ถวัลย์ ภูถวัลย์    ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

20. อ. อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

21. รศ. เรณู สุขารมณ์    ส�านักวิชาเศรษฐศาสตร์

         และนโยบายสาธารณะ

22. นส. รัตนาพร สงวนประสาทพร ส�านักหอสมุดกลาง

23. นส. สุประภา  ศรีทอง  ส�านักหอสมุดกลาง

24. นางเนตรนภิส จิรประไพวัลย์  ส�านักหอสมุดกลาง

25. นางวนิดา ธรรมเกสร   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

26. ผศ. รัตนา เจริญสาธิต  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายมัธยม)

27. อ. ทิพมาศ แก้วซิม   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายมัธยม)

28. อ. พรรณนิภา สันติพงษ์  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายประถม)

29. อ. เทพฤทธิ์ สิทธินพพันธ์  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายประถม)

30. อ. ภัทรา รัตนานนท์   โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

31. นส. ขันธ์ทิพย์ ตาปสนันท์  โรงพยาบาลชลประทาน

32. นส. พัชนี มนุญศิลป์   โรงพยาบาลชลประทาน

33. นางรัตนา สายรัตนี   โรงพยาบาลชลประทาน

34. นส. กันย์สินี พรชนะกานนท์  โรงพยาบาลชลประทาน
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ลูกจ้างประจ�า

1. นายทนงศักดิ์ จักขุประเสริฐ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

2. นายจ�าเนียร นิลเสถียร   สังกัดคณะพลศึกษา

3. นายละออ บางเฟื่อง   สังกัดคณะพลศึกษา

4. นายไสว พุ่มเหล็ก    สังกัดโรงเรียนสาธิต  มศว  ปทุมวัน

5. นายมีกิจ อินทรพิพัฒน์   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายมัธยม)

6. นส. กานดา แซ่ลิ้ม    ส�านักหอสมุดกลาง

7. นส. อัมพรทิพย์ ฉุยกลิ่น  โรงพยาบาลชลประทาน

8. นางนนทชา เจตีร์    โรงพยาบาลชลประทาน  

9. นายสิทธิโชค เจริญรักษ์  โรงพยาบาลชลประทาน  

10. นายรัน สุวรรณสุข    โรงพยาบาลชลประทาน  

11. นางผ่องศรี มหาสุคนธ์  โรงพยาบาลชลประทาน  

12. นายสนั่น บุญเนตร    โรงพยาบาลชลประทาน

13. นางประเทือง ประสพสันต์  บัณฑิตวิทยาลัย  

พนักงานมหาวิทยาลัย

1. อ. วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์   ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 

         คณะศึกษาศาสตร์

2. นายสมศักดิ์ แตงสกุล   โรงเรียนสาธิต  มศว  ปทุมวัน 

3. นางสมจิตต์ หล้าแหล่ง   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 

         (ฝ่ายประถม)

4. นายสมชาย วงษ์เดือน   โรงพยาบาลชลประทาน

5. นายประเสริฐ พิณสาย   โรงพยาบาลชลประทาน
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สุขใจ-วัยเกษียณ 2

 ค�าว่า “เกษียณ” แปลว่า ส้ินไป ซึ่งในทางราชการจะใช้ค�าว่า 

“เกษียณอายุ” หมายถึง ครบก�าหนดอายุรับราชการหรือสิ้นก�าหนดเวลา 

รบัราชการ กคื็อ เมือ่ผูน้ัน้มอีายตุวัครบ 60 ปี ซึง่ปัจจบุนั แม้จะมผีูล้าออก 

ตามนโยบายเออรี่รีไทร์ (Early Retired) ของรัฐบาลไปก่อนอายุจะครบ 

60 ปีก็ตาม แต่ข้าราชการส่วนใหญ่ก็ยังอยู่จนครบอายุเกษียณ

 ในสมัยก่อน ซึ่งวิทยาการยังไม่ก้าวหน้า การมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี

นบัว่ามากทเีดยีว คนจีนจึงมกัมกีารท�าบุญใหญ่ทีเ่รยีกว่า “แซยดิ” แต่สมยั

นี้ เราจะเห็นว่ามีคนอายุ 60 ปีจ�านวนไม่น้อยที่ยังดูหนุ่มสาวกว่าอายุจริง 

และยังมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีสมองที่แจ่มใส จนดูน่าจะท�างานต่อ

ไปได้อกีหลายปี อย่างไรกต็ามเมือ่สังคมก�าหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นวยัของการ

ปลดแอกจากงานประจ�าก็จ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ

 หากจะแบ่งช่วงชีวิตของคนเรา คงก�าหนดได้คร่าวๆ เป็น 3 ช่วงคือ 

ช่วงวัยเด็ก คือตั้งแต่เกิดจนอายุ 25 ปี เป็นวัยที่ต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อ

หาหนทางด�ารงชวีติในภายหน้า ช่วงวยัท�างาน คอือาย ุ25-60 ปี เป็นช่วง

ที่ต้องน�าวิชาความรู้มาเลี้ยงชีพ สร้างครอบครัวและฐานะเพื่อความมั่นคง

ในบั้นปลาย และช่วงสุดท้าย คือหลังอายุ 60 ปี มักถือว่าเป็นช่วงของการ

พักผ่อน ปลดตัวเองจากภาระการงานต่างๆ เพื่อแสวงหาความสุขสงบใน

ช่วงเวลาที่เหลืออยู่

 การแบ่งการด�าเนินชีวิตอย่างที่กล่าวข้างต้นดูเหมือนว่า ช่วงสุดท้าย 

คือ หลัง 60 ปีน่าจะเป็นวัยที่มีความสุขที่สุด เพราะเป็นการปลดเปลื้อง

 2 http://www.scbam.com/v2/user_upload/pvd/55+club/Peacefulness6.

pdf
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ภารกิจ และความรับผิดชอบอันหนักอึ้งออกจากบ่า แต่โดยแท้จริงแล้วผู้

เกษียณอายุจ�านวนไม่น้อย ที่ต้องออกจากสังคม ออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้น

ชินมาหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท�างาน เพื่อนฝูง ฯลฯ อาจจะเกิด

ความเหงา เศร้าซึม รู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือไม่ได้รับการยอมรับเหมือนอย่าง

เคยหรือบางคนเกิดเสียดายอ�านาจ ความสะดวกสบายที่เคยได้รับ จนเกิด

ปัญหาทางสุขภาพทั้งกายและใจกลายเป็นคนขาดความสุขหรืออายุสั้นได้

ในทีส่ดุ ดงันัน้กลุม่ประชาสมัพนัธ์ ส�านกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง

ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอน�าข้อแนะน�าบางส่วนจากหนังสือ “คู่มือ

เกษยีณอายุ” ของศจ.นพ.ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ มาน�าเสนอเพือ่ให้ผูถ้งึวยั

เกษียณอายุราชการ ได้น�าไปคิดและปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป

 การเกษยีณเป็นวกิฤตการณ์อย่างหนึง่ของชีวติ เป็นสิง่ทีท่กุคนไม่อาจ

จะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การวางแผนชีวิตในวัยหลังเกษียณจึงมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นพอๆ กบัการวางแผนการศกึษาในวยัเดก็ และการวางแผนการ

ท�างานในวัยผู้ใหญ่ การวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มีความสุข มีอายุ

ยาวนานอย่างมีคุณภาพ และท�าให้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงสุด เมื่อคน

เราเกษียณแล้ว ถือเป็นโอกาสใหม่อีกครั้งที่จะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของ

ชีวิต หรือเริ่มชีวิตใหม่ตามที่ตนปรารถนาได้

 กล่าวกันว่า อันตราย 3 ประการของผู้เกษียณอายุ คือ ความกลัว

ปัญหาความเสื่อมโทรมใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านสุขภาพอนามัย 2. ด้าน

สภาพการณ์เทางเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมและจิตวิทยา

ด้านสุขภาพอนามัย

 หลายคนเมือ่เกษยีณ ช่วงต้นอาจจะรูส้กึดเีพราะไม่ต้องรบีต่ืนเช้า แต่

พอนานๆ ไป กลับเกิดความรู้สึกตื่นแล้วไม่รู้จะท�าอะไร ที่ไหนดี เกิดความ
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เซ็ง เบื่อ และไม่สบายใจ จนมีผลต่อสุขภาพจิต แล้วก็เลยเกิดโรคภัยไข้

เจบ็ตามมาหรอืบางคนรูส้กึว่าตนยงัท�างานได้แต่ไม่ได้ท�างานแล้วเกดิความ

คับข้องใจ หลายๆ คนหน้าที่การงานท�าให้ได้ออกไปพบปะสังคมกับผู้คน 

ครั้นเกษียณต้องอยู่บ้านคนเดียว หรือแม้จะอยู่กับครอบครัว แต่สภาพการ

เปลี่ยนไป ก็อาจเกิดภาวะ “เฉา” ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน

ด้านเศรษฐกิจ

 เป็นธรรมดาว่าเมื่อเกษียณแล้วรายได้ต่างๆ ย่อมลดน้อยถอยลงไป

ด้วย หากผู้เกษียณไม่ก�าหนดแผนการใช้จ่ายให้ดี หรือบางคนยังติดยึดอยู่

กับต�าแหน่งฐานะเดิม แม้เกษียณแล้วก็ยังพยายามท�าตนให้เหมือนตอนที่

ยังใหญ่โตอยู่ ทั้งๆ ที่รายได้น้อยลงแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ

ได้ ดังนั้น ผู้เกษียณจึงต้องท�าใจอย่ายอมให้สังคมมาเป็นผู้ก�าหนดหรืออย่า

น�าตัวไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น

ด้านสังคมและจิตวิทยา

 เมื่อเกษียณอายุ ภาพลักษณ์ของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไป หลาย

คนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไร้ประโยชน์ เกิดความสูญเสีย เพราะไม่มี

ต�าแหน่งหน้าท่ี ไม่มีคนนับหน้าถือตาเช่นที่เคยมา ผู้คนที่เคยห้อมล้อม

หายไป คนที่เคยมาประจบก็เลิกประจบ ไม่เกรงอกเกรงใจเราอีกต่อไป 

เพราะไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่เขาได้แล้ว เช่นนี้ หากเราไม่เตรียมใจ

ไว้ให้พร้อม ปัญหาข้อนี้ก็จะท�าร้ายจิตใจเราได้ทันทีที่เกษียณ

 ดงันัน้ เราจงึควรตระหนกัให้ดว่ีา ต�าแหน่งเหล่านี ้กเ็ป็นดงั “หวัโขน” 

ที่ถอดออกเมื่อไร เราก็เป็นเช่นคนอื่นๆ หากเราปฏิบัติตนดีมาตลอด คนก็

ย่อมเคารพนบัถอืไม่เสือ่มคลาย แม้เราจะเกษยีณไปแล้ว เขากย็งัศรทัธาใน

คุณงามความดีของเราอยู่ ถึงไม่มีต�าแหน่ง เขาก็ยังจะดีและเคารพรักเรา
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เช่นเดิม ดังนั้น อย่ายึดติดกับหัวโขนแต่จงท�าดีกับผู้อื่นโดยสม�่าเสมอไม่ว่า

จะอยู่ต�าแหน่งใดก็ตาม

 ปัญหาทั้งสามด้าน เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและมักสร้างความปริวิตกแก่

ผูเ้กษยีณอายุไม่นอ้ย อยา่งไรก็ตาม หากเรามกีารเตรยีมพร้อมไว้เป็นอยา่ง

ดีการเกษียณก็จะเป็นเพียงการปลดเปล้ืองตัวเองออกจากภาระประจ�าที่

ผูกมัดเรามาหลายปี แน่นอนว่า ไม่มีใครจะหลีกหนีสภาพความแก่ชรา

และความตายไปได้ ในปัจจุบันโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มากมาย สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แนวคิดในเรื่องเกษียณอายุ

ก็เช่นกัน การสิ้นสุดอาชีพเดิมมิได้หมายความว่าชีวิตการท�างานจะจบสิ้น

ลงเพียงนี้ แต่อาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ ซึ่งสิ่งนี้ก็อาจ

จะน�าความสุข เงินทอง หรือเพื่อนฝูงใหม่ๆ มาสู่เราก็ได้ เพราะเมื่อเรา

เกษียณอายุ เราก็ไม่ต้องไปทะเยอทะยานแย่งต�าแหน่งกับใคร ไม่ต้องไป

กังวลหรอืเครยีดกบังาน ได้อยูห่่างจากคนทีเ่ราไม่ชอบ มเีวลาทีจ่ะท�าอะไรๆ 

ได้มากขึ้น เช่น เรียนภาษา ฝึกวาดภาพ ท�าอาหาร หรือเดินทางท่องเที่ยว 

เป็นต้น เรียกว่าชีวิตมีอิสระขึ้น มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

 อันที่จริงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณอายุควรจะมีการ

วางแผนล่วงหน้าไว้หลายๆ ปี แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะ

วางแผนอย่างที่เรียกกันสนุกๆ ว่า “แพลนนิ่ง” (Planning) คือ แพลน 

แล้ว นิ่ง ไปเลย หมายถึง ไม่ได้ท�าอย่างจริงจัง หรือ มักจะวางแผน แบบ 

ไม่มีแผน คือ นึกจะท�าอะไรก็ท�า ซึ่งบางเรื่องก็ท�าได้ แต่บางเรื่องก็อาจจะ

ก่อให้เกิดความทุกข์หรือปัญหาภายหลังได้

 จากท่ีกล่าวมาว่าปัญหาหรืออันตรายส�าหรับผู้เกษียณอายุมีอยู่ 3 

เรื่องข้างต้น ดังนั้น การที่เราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข และ
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องขจัดและลดปัญหาดังกล่าวให้

หมดไปหรือมีให้น้อยที่สุด ด้วยการปฏิบัติ ดังนี้

ด้านสุขภาพทางร่างกาย

 ผู้เกษียณอายุควรหมั่นออกก�าลังกายสม�่าเสมอ โดยอาจจะไปตาม

ฟิตเนต ศูนย์การค้า หรือสวนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกออกก�าลัง

กายได้สารพัด ไม่ว่าจะเป็นแอโรบิก โยคะ ร�ามวยจีน ฝึกลมปราณ ฯลฯ 

การไปออกก�าลังกายแบบนี้ นอกจากจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บ

ป่วย จิตใจแจ่มใส รู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้ว ยังท�าให้ได้เพื่อนใหม่ๆ หลาย

รุ่นหลายวัย และหากเป็นวัยเดียวกัน ก็ยังสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาที่

คล้ายๆ กันได้ เพียงแต่เราต้องเปิดใจให้กว้าง เพราะเพื่อนแต่ละสถานที่

ก็จะมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไป แต่ถ้าเราชอบสมาคมเราก็จะมีความ 

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งเพื่อนกลุ่มออกก�าลังกาย หลายคนก็กลายมา

เป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนซี้ได้

 นอกจากระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้ว ผู้เกษียณอายุไม่ว่าผู้หญิงหรือ

ชายควรดูแลความสะอาด และการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราให้สวยงาม 

สดช่ืนเหมาะกับวัยด้วย อย่าคิดว่าเมื่อไม่ไปท�างานแล้วก็ไม่รู้จะแต่งตัวให้

ใครดู เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นตาแก่หรือยายเพิ้ง หรือไม่ก็แต่งจนเกิน

ธรรมชาติเกินวัยเป็นที่หัวเราะเยาะว่าไม่เจียมตัว ดังนั้น จึงควรแต่งตัวให้

สวยงามสมวยัและเหมาะสมซึง่จะท�าให้เราได้รบัการยอมรบั ขณะเดยีวกนั

ก็ท�าให้จิตใจเราสดชี่น สบายใจ เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ตัวเอง

อีกด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

 นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญไม่น้อยเพราะหากเรามีรายได้ที่ลดลงแต่รายจ่าย
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ยังคงที่หรือมากกว่าเดิมแล้วเราไม่เตรียมการไว้ให้ดีหลังเกษียณจะต้อง

เดอืดร้อนแน่นอน ดงันัน้ เราจงึต้องมกีารวางแผนการเงนิไว้ล่วงหน้าบ้าง ดู

รายรบัรายจ่ายให้สมดลุกนั รูจั้กท�าบญัชหีรอืควบคมุค่าใช้จ่ายให้รดักมุ ต้อง

รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายในสิ่งไม่จ�าเป็น เช่น เสื้อผ้า เครื่อง

ส�าอาง อาหารบางชนิด เหล้า บุหรี่ หรือการเที่ยวสถานเริงรมณ์ เป็นต้น 

และหากยงัมภีาระครอบครวั เช่น ต้องส่งเสียลูกทีย่งัเลก็ ต้องผ่อนบ้านหรอื

รถ ฯลฯ กค็วรมกีารวางแผนการใช้เงนิหรอืการหาเงนิต้ังแต่ก่อนเกษยีณแต่

เนิน่ๆ เพือ่มใิห้เกดิความเครยีดจนกลายเป็นปัญหาครอบครวัภายหลงั ถ้ามี

คูค่รองกค็วรปรกึษาหารอืกนัแต่ต้นว่าจะท�าอะไรต่อไปอย่างไรหลงัเกษยีณ

แล้ว

ด้านสังคมและจิตวิทยา

 ผู้เกษียณอายุไม่ควรแยกตัวออกจากสังคมหรือเก็บตัวเงียบอยู่แต่ใน

บ้าน แต่ควรออกไปคบหาสมาคมกบัเพือ่นฝงู และนดัสงัสรรค์กนับ้าง เพือ่

ให้ชวีติสดชืน่ ไม่เหีย่วเฉา ขณะเดยีวกนัอาจจะใช้เวลาว่างไปท�างานอดเิรก

ที่ชอบหรือท�าในสิ่งที่เคยคิดเคยฝันว่าจะท�าแต่ยังไม่ได้ท�า เช่น เรียนต่อ

ปริญญาโทหรือเอก หัดเต้นร�า ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ 

เป็นอาจารย์สอนพิเศษ เป็นต้น ซึ่งไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อาชีพ และให้ประสบการณ์แปลกใหม่อย่างที่เราไม่

เคยประสบมาก่อน เรียกว่าเป็นการสานฝันให้เป็นจริงก็ได้

 นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมาแล้ว สิง่ทีค่นเกษยีณควรจะปฏิบัติในการอยู่

ร่วมกบับคุคลอืน่ โดยเฉพาะคนหนุม่สาว แม้จะเป็นคนในครอบครวัเราเอง

ก็ตาม ก็คือ อย่าท�าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัวหรือหมู่คณะ อย่าท�าตัว

ชอบยุง่เรือ่งคนอืน่ถ้าไม่ได้รบัการร้องขอ อย่าใช้ความแก่เป็นข้ออ้างเพือ่สทิธิ
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พิเศษ อย่าพูดมาก อย่าพล่ามแต่อดีต อย่าเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจ

ตลอดเวลา อย่าจู้จี้ขี้บ่น โดยเฉพาะหลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มีเวลาอยู่

กับคู่ครองหรือครอบครัวมากขึ้น ควรจะใช้เวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ 

ข้อส�าคัญ คนวัยนี้ควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัว

หรือสังคม ไม่ตัณหากลับ แต่ควรตั้งตนในสิ่งที่ถูกต้อง มีศีลมีธรรม และ

ควรเป็นคนที่ผู้น้อยเคารพได้อย่างสนิทใจ สิ่งที่กล่าวมานี้หวังว่าคงจะเป็น

แนวทางให้ผูเ้กษยีณอายไุด้เริม่ต้น “ชวีติใหม่” อย่างมคีวามสขุทัง้กายและ

ใจต่อไป

ที่มา : http://www.dhammajak.net

ผักออร์แกนิก

 ผักออร์แกนิค หรือ ผักอินทรีย์ (Organic) ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ 

ก็คือ ผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ 

เลย เป็นผักอินทรีย์จริงๆ เหมือนเกิดจากธรรมชาติจริงๆ เพียงแต่การ

เพาะปลูกจะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เช่น 

ปุ๋ยในดิน การบ�ารุงดิน อากาศ ความชื้น น�้า ฯลฯ เพื่อให้พืชผักสามารถ

เจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติ การเพาะ

ปลูกมีการลงทุนที่สูง ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกนาน ท�าให้ผักชนิดนี้

หากออกสู่ตลาดแล้วจะมีราคาแพง เพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูง จะต้อง

ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียน แต่ทั้งนี้ทั้ง

นั้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ไม่ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตราย

ต่อพืชและสัตว์ก็ตาม จะใช้ได้แต่เพียง อินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น 

จึงจะถือว่าเป็น “ผักออร์แกนิก” ประโยชน์ของผักออร์แกนิก คือ
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 1. ท�าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีความ

ปลอดภยัสงูต่อผูบ้รโิภค เน่ืองจากผกัออร์แกนิกเป็นผกัแบบธรรมชาติล้วนๆ 

100% ส่วนประกอบทกุอย่างจึงมคีวามบรสุิทธิ ์ไม่มีสารพษิต่างๆ ทีเ่ป็นสาร

ก่อมะเร็ง 

 2. การบรโิภคผกัออร์แกนกิ ในปรมิาณทีเ่หมาะสมเป็นประจ�าจะช่วย

ท�าให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ท�าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 3. ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ เพราะผักออร์แกนิก

จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามี

ส่วนในการใช้ต่อต้านมะเร็ง 

 4. ช่วยลดอตัราเสีย่งเดก็สมองพกิาร เดก็ซนผดิปกต ิและโรคออทสิตกิ 

เพราะสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์นั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ที่

เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว และการรับประทานผักออร์แกนิกยังเป็นผลดี

แก่ตวัคณุแม่เอง และยังช่วยท�าให้น�า้นมของคณุแม่มปีรมิาณของกรดไขมนั

ที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าปกติ 

 5. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักทั่วไป จะมีผล

โดยตรงกบัฮอร์โมนเพศและท�าให้เซก็ส์เส่ือมได้ หากคณุไม่อยากเสีย่งกค็วร

หยุดรับประทานผักที่ใช้สารเคมี

 6. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผกัทัว่ไปแล้ว ผกัออร์แกนกิจะมวีติามนิ เกลอืแร่ 

เอนไซม์ และสารอาหารและสารต้านอนุมลูอิสระทีมี่คณุค่ามากกว่าผกัทัว่ไป 

(แต่บางข้อมูลระบุว่าปริมาณของวิตามินของพืชผัก ระหว่างการปลูกแบบ 

ออร์แกนิกและการปลูกโดยทั่วไปน้ันไม่มีความแตกต่างกัน (มีเพียง

ฟอสฟอรสัเท่านัน้ทีผ่กัออร์แกนกิมมีากกว่าผกัทัว่ไป) ทีเ่ราจะไม่ได้รบัสารพษิ 
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เข้าไปในร่างกายทุกวันจากการรับประทานผักทั่วไป เพราะ 1 ใน 3 ของ

ผักที่ปลูกตามปกตินั้นตรวจพบยาฆ่าแมลง) 

 7. รสชาตขิองผกัออร์แกนกิจะดกีว่าผกัทีป่ลกูกนัทัว่ไป ถ้านกึไม่ออก

ให้ลองนกึถงึผลไม้ในฤดกูาลกบัผลไม้นอกฤดกูาลทีต้่องใช้สารเคมี ว่าผลไม้

แบบใดมีรสชาติที่ดีกว่า 

 8. นอกจากจะเป็นผกัทีไ่ม่มสีารพษิแล้ว กระบวนการเพาะปลกูต่างๆ 

ยงัเป็นการช่วยลดมลพษิไปได้อกีด้วย เพราะการปลกูผกัทัว่ไปจะท�าให้สาร

เคมีที่ใช้ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในดิน ในน�้า และในอากาศ

 9. ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน เนื่องจากการเกษตรแบบใช้สารเคมีนั้นเป็นที่

ทราบกันดีว่าจะท�าให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่มีคุณสมบัติที่ดีในการเพาะ

ปลูก ท�าให้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตที่ดีตามต้องการ อีกทั้งผักที่ปลูกก็แทบ

จะไม่ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็น 

 10. ช่วยเพิม่ความหลากหลายทางชวีวทิยา เพราะการไม่ใช้สารเคมี

หรอืยาฆ่าแมลงจะช่วยท�าให้มชีวีติในท้องถิน่มชีวีติอยูต่่อไปได้ และช่วยเพิม่

ความหลากหลายทางชีววิทยาไปเรื่อยๆ 

 11.ช่วยท�าให้เกษตรกรผูเ้พาะปลกูมสีขุภาพอนามยัทีด่ขีึน้ เนือ่งจาก

ไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ท�าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมี

เหล่านี้ได้ 

 12. ช่วยลดต้นทนุการผลติในด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุย๋และสารเคมี

ต่างๆ และช่วยลดปริมาณการน�าเข้าของสารเคมีจากต่างประทศ 

 13. ผักออร์แกนิกท�าให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ�าหน่ายผักเพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเป็นผักที่มี

คุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษ จึงท�าให้จ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
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ฮานอย–ลาวไค–ซาปา

วันที่ 7-11 ธันวาคม 2557

วันที่ 7 ธันวาคม 2577 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ฮานอย

09.00 น.  สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานต์เตอร์เช็คอิน: 

   Row L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 

   เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวก

11.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน

   เวียดนามแอร์ไลน์(อาหารเที่ยงบนเครื่อง)

13.45 น. ถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคน

   เข้าเมืองและศุลกากร เดินทางด้วยรถปรับอากาศเข้า

   สู่ตัวเมือง เที่ยวชมกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศ

   เวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี

   เที่ยวชมวิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van mieu) สร้างใน

   พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีแถงห์โตง (Ly Thanh Tong) 

   อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็น

   มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

   ชมการแสดงหุ่นกระบอกน�้าซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและ

   ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติค�าสอนที่แฝงอยู่ในการ

   แสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์

18.30 น.  บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร หลังอาหารน�า

   ท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮานอย
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21.15 น.  ออกเดินทางสู่ซาปาโดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ 

   (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง)พักผ่อนบนรถไฟ

วันที่ 8 ธันวาคม 2557 : ลาวไค - ซาปา - ภูเขาฮามลอง - 

หมู่บ้านต่าฟาน - ตลาดเมืองซาปา

06.30 น. ถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวไค ออกเดินทางโดยรถปรับ

   อากาศสู่เมืองซาปาด้วยระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร 

   เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลประมาณ 1,650เมตร 

   ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสมา

   ปกครองเวียดนาม บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 

   หลังอาหารฝากสัมภาระที่ล็อบบี้ของโรงแรม

   ทัวร์ในพื้นที่ซาปา ขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาฮามลองหรือ 

   ภูเขามังกรชมทัศนียภาพของเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไป

   ด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศ

   จีนและจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ

   ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน

   นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน คือสูงถึง 3,143 

   เมตร

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร

   ออกเดินทางสู่หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) 

   เป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ชมวิถีชีวิต

   ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่

   มีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่

   สวยงามมากๆ ชมบรรยากาศยามเย็น



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30

   ของเมืองซาปาชมโบสถ์เก่าแก่กลางเมืองซาปาและตลาด

   ซาปาซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ีออกมาจับจ่าย

   ซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

18.30 น.  บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหาร

   เที่ยวชมตลาดเมืองซาปาชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่า

   ชาวเขาที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยเครื่องแต่งกาย

   ประจ�าเผ่าต่างๆ พักผ่อนกันตามสบาย... พักค้างคืนที่

   โรงแรมฮอลิเดย์ซาปาหรือเทียบเท่า

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 :  ซาปา - หมู่บ้านกัตกัต - น�้าตก

ซิลเวอร์ - ตลาดก๊อกเหลียว - ฮานอย

06.30 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

   เดินทางสู่หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) 

   ห่างจากซาปา ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่

   ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนมีเครื่องแต่งกายที่

   นิยมโทนสีน�้าเงินเข้มหรือด�า ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันได

   ที่สวยงามชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้

   ชมน�้าตกซิลเวอร์(Silver Waterfall) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา 

   เป็นน�้าตกที่มีความสวยงาม มีความสูง

   ประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

   เดินทางสู่เมืองลาวไค ช้อปปิ้ง ซื้อสินค้ากันตามสบาย

   ที่ตลาดก๊อกเหลียวชายแดน จีน - เวียดนาม

18.30 น.  บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
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   เดินทางสู่สถานีรถไฟลาวไค

21.05 น.  ออกเดินทางสู่ฮานอยโดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ 

   (ตู้ละ 4 คน มี 4 เตียง บน-ล่าง)พักผ่อนบนรถไฟ

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 : ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบ

คืนดาบ - สะพานเทฮุก

05:30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟฮานอย บริการอาหารเช้า(มื้อที่8)ที่

   ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางสู่จัตุรัสบาดิ่งห์

   เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดี

   จากทั่วประเทศเป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก 

   ชมสุสานโฮจิมินห์จู่ติกโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho 

   chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสาน

   โฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในเดือน

   ตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ

   ปี ค.ศ. 1973 ชมท�าเนียบประธานาธิบดี 

   สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันใช้เป็น

   ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ชมเจดีย์

   เสาเดียวเจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ชมทะเลสาบคืนดาบ 

   (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho HoanKiem) ทะเลสาบ

   ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม 

   วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศ

   ให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยัง

   วัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพาน
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   แสงอาทิตย์ที่มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ

   กรุงฮานอย ช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ย่าน

   ถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า 

   เครื่องประดับ

18.30 น.  บริการอาหารค�่า พักค้างคืนที่โรงแรมในกรุงฮานอย

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 : ฮานอย  กรุงเทพ

05.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม. 

06.30 น.  หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

09.00   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน

   เวียดนามแอร์ไลน์

10.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 สนใจโปรดตดิต่อ รศ. สภุาพร สกุสเีหลอืง 089 447 8247 ราคา 

22,500 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ 206 058 

1739 หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 883-8 มัดจ�าภายในวันที่ 10 ตุลาคม 

10,000 บาท ที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

  วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 : ทัศนศึกษาสัมผัส

วัฒนธรรม นครชุม ชมแสง สี เสียงและลอยกระทงสาย จังหวัด

ก�าแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก ราคา 4,500 บาท (ยังมีที่นั่ง

เหลืออีกประมาณ 8 ที่นั่ง) สนใจโปรดติดต่อ รศ. สุุภาพร สุกสีเหลือง 

08-9447-8247


