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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. 090-917-3993

	 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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อาศิรวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในศุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  2558

   พระเชี่ยวชาญศิลป์ศาสตร์ทั้ง แดนดิน

 “วิศิษฎศิลปิน”     เอกอ้าง

 ไทยเทศต่างถวิล    เทิดเกียรติ  ยิ่งเอย

 เลอค่าพระทรงสร้าง   ฝากไว้นิรันดร์เทอญ

   หกสิบพระพรรษา   ตลอดมาเหมือนความฝัน

 สุขล้นทุกคืนวัน     ไม่จืดจางจากดวงใจ

   ทรงกอปรกรณียกิจ  พิชิตจิตประชาไทย

 พ้นทุกข์จากผองภัย   ทั้งโรคร้ายมลายสูญ

   เลิศล้นพระเมตตา   พระกรุณาทวีคูณ

 มั่นคงพระเกื้อกูล    มิย่อท้อมิถอดถอน

   ขวากหนามจะขวางกั้น  มิทรงยั่นเข้ารุกรอน

 ต้นแบบพระทรงสอน   ช่างงดงามประทับใจ

   พระสถิตในใจคน   ทุกแห่งหนชนชาวไทย

 พระเกียรติก้องเกรียงไกร  ต่างแซ่ซ้องทั้งโลกา

   สมนามนารีรัตน์   ปิยขัตติย์ราชสุดา

 ดุจเทพเสด็จมา    เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  วันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด

งานถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

เจริญพระชนมายุ 5 รอบ ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ 

ดร.สาโรช บัวศรี ดังก�าหนดการ 

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 09.00 - 19.15 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต

และนักเรียน พร้อมเพรียงกัน  

 09.15 - 09.30 น. การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ 

วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
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 09.30 - 10.30 น. ประธานพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ วาง

พานพุม่ดอกไม้ กล่าวอาศริวาทถวายพระพรหน้าพระฉายาลกัษณ์ ขบัร้อง

เพลง ธ ทูลกระหม่อมแก้ว เพลงพระขวัญฟ้าและเพลงน้อมเกล้าร�าลึก ผู้

บริหารคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�านัก ศูนย์ โรงเรียน โรงพยาบาล วาง

พวงมาลัย ตามล�าดับ ถ่ายภาพร่วมกัน 

  เต้ย จรินทร์พร - เก้า จิรายุ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

มศว คว้ารางวัลนักแสดงน�ายอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่หอ

ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ มีงานประกาศรางวัล

สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 รางวัลเชิดชูผู้มีผลงานทางด้านภาพยนตร์มาอย่าง

ยาวนาน ซึ่งปีนี้มีแนวคิดคือ ปีอัศจรรย์แห่งอารมณ์ขัน เพื่อมอบรางวัล

ให้กับคนในวงการภาพยนตร์ท้ังเบ้ืองหน้าและเบื้องหลัง ที่มีผลงานยอด

เยี่ยม โดยพิจารณาผลงานที่ออกสู่สายตาประชาชนในปี 2557 เก้า จิราย ุ

ละอองมณี และ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ สองนักแสดงศิษย์ปัจจุบันและ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลนักแสดงน�ายอดเยี่ยม 

โดย เต้ย จรนิทร์พร จนุเกยีรต ิศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร์ มศว ได้รบั 

รางวัลสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress) จาก

เรื่อง “Timeline จดหมาย ความทรงจ�า”และ เก้า จิรายุ ละอองมณี 

นิิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับรางวัลผู้แสดงน�าชายยอดเยี่ยม 

(Best Actor) จากเรื่อง “ตุ๊กแกรักแป้งมาก” 
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

พฤษภาคม วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

สมาชกิท่านใดสนใจเข้าร่วมประชมุ โปรดแจ้งทีค่ณุนงลกัษณ์ พจนากรรกัษ์ 

081-489-5501

  ตามที่ชมรมฯ ได้ท�าหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ 

เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ

ประหยดัเวลาและวสัดใุนการจัดท�าหนังสือขอบคณุ ดงันัน้ ต่อไปนี ้ชมรมฯ 

ใคร่ขอให้ผูบ้รจิาคเงินตรวจสอบรายชือ่จากจดหมายข่าวของชมรม ในแต่ละ

เดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อ

กับคุณกฤษณา สุนันทเกษม หมายเลข  081-755-9823 หรือ 

คุณพศิมยั พนาเวศร์ หมายเลข 081-412-1316 ชมรมฯ ขอขอบคณุ 

อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ 

ขณะนี้คณะกรรมการบริหารฯ ประชุมประจ�าเดือน โดยใช้ E-meeting 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558

  ดร. สรุพล วัฒนวิกย์กจิ ได้รบัเชญิให้ไปเป็นวทิยากรในโครงการ

พัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เรื่อง “การ

พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 

2558

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ผศ.มาเรีย เหล่าสุนทร และ

ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบอายุ 99 ปี รศ. ดร. 

ทวีรัสมิ์ ธนาคม ณ โรงแรม Ariston ที่ลูกศิษย์คหกรรมศาสตร์ จัดให้
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ท่านเป็นประจ�าทุกปี อาจารย์พูดน้อยลง แต่ยังจ�าลูกศิษย์ได้ ทานอาหาร

ได้ดีด้วยตนเอง ยิ้มแย้มเมื่อลูกศิษย์อ่านค�าสดุดีให้ฟัง ตัดขนมเค้กอย่าง

ทะมัดทะแมง ยังความปลาบปล้ืมแก่ลูกศิษย์ที่ไปร่วมงาน ผู้ดูแลเล่าว่า

ท่านยังใช้เวลาส่วนมากกับการอ่านหนังสือ ชมรมฯ ขอให้ท่านมีสุขภาพ

แข็งแรงตลอดไป 

  ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดประชุมสามัญประจ�าปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 

2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 85 คน ชมรมฯ ขอขอบคุณ

 คุณหมอจันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ ์และทีมงานที่มาช่วยตรวจ

วดัความดนั ตรวจวดัมวลกระดกู และเชญิชวนให้สมาชิกไปใช้บรกิารตรวจ

สายตา ณ มศว คลีนิก ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2558 

 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่น�าของต่างๆ มามอบให้ เพื่อ

จับฉลากให้เป็นของช�าร่วยแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคน เป็นที่ลุ้นกัน

สนุกสนาน 

 ผศ. กวี วรกวิน ที่น�าหนังสือ เรื่อง ธรรมชาติคือครู คู่มือ

เข้าใจคน มามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 ในปีนี้ประธานชมรมฯครบวาระ (2ปี) จึงมีการเลือกตั้งประธาน 

ชมรมฯ คนใหม่ ที่ประชุมเสนอเลือกประธานชมรมฯ คนเดิม คือ 

ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ 

  ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ และ อ. ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 

ร่วมเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่

ทูลเกล้าถวาย สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ 

โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อ. บ้านนา จ. นครนายก
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  คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมฯ  ได้ซื้อหนังสือเรื่อง ดั่ง

ดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม เพือ่มอบให้แก่ห้องสมดุโรงเรยีนต่าง ๆ  

ขณะนี้ ยังมีหนังสือเหลืออยู่อีกจ�านวนหน่ึง หากสมาชิกท่านใดต้องการ

แนะน�าที่จะให้จัดส่งหนังสือไปมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนใด โปรดแจ้ง

แก่ ประธานชมรมฯ พร้อมที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อจัดส่งให้ตามที่ท่านแนะน�า

  คณะกรรมการชมรม ขอขอบคุณ  คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ 

คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ คุณลักขณา แซ่ลู้ คุณพิศมัย พนาเวศร์ 

และคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ ที่น�าอาหารกลางวันมาเลี้ยงในวัน

ประชมุประจ�าเดอืนทีผ่่านมา อาหารอร่อยประทบัใจ ได้แก่ ขนมจนี-น�า้ยา 

ข้าวปั้นเขียวหวานไก่ หมูสะเต๊ะ-ขนมปังปิ้ง และทับทิมกรอบ

  ชมรมฯ จัดอบรม LINE ที่ควรรู้ กลุ่มที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 

2558 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 13 คน ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน 

และสามารถน�าไปใช้ได้ทันที เวลา 15.00 น. ยังไม่ยอมเลิกตั้งค�าถาม ซึ่ง

มีข้อค�าถามมากมาย เรียนแบบจริงจังเกินวัย ชมรมฯ ขอขอบคุณ 

 คณุบญุสม เล้าพนูพทิยะ  ทีด่แูลผูเ้ข้ารบัการอบรมอย่างมืออาชีพ 

 คุณทรงยศ ขันบุตรศรี วิทยากรที่ยินดีตอบทุกค�าถาม 

 คณุอคัรเดช อดุมชชัวาล นอกจากมาเป็นผูช่้วยแล้วยงัซือ้ข้าวต้มมดั 

มาเป็นอาหารว่าง 

 และ ผอ.ส�านักหอสมุดกลาง ที่ส่งลูกศิษย์มาเป็นผู้ช่วย 

  มศว ก�าหนดจัดงาน “วนัศรนีครนิทรวโิรฒ 2558” ในวนัองัคารที่ 

28 เมษายน 2558 ขอเชญิสมาชกิร่วมกจิกรรม ท�าบญุตกับาตร เวลา 

08.00 น. และวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ ศ. หม่อนหลวงปิ่น มาลากุล 

และหลวงสวัสดิสารสาสตรพุทธิ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประกาศตั้ง
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โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (ก�าหนดการอย่างไม่เป็นทางการ)

  ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง LINE ที่ควรรู ้

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-

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

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีสมารท์โฟน และเคยใช้ LINE มาก่อน ผู้สนใจ

กรณุาตดิต่อ คณุบญุสม เล้าพนูพทิยะ โทร 086-983-3973 หรอื คุณ 

อุมาพร นาคะวัจนะ 090-917-3993

  ชมรมฯ ก�าหนดจัดทศันศกึษา เส้นทางรกั(ษ์) จงัหวดัอตุรดติถ์ 

แพร่ น่าน ระหว่างวันที ่20-24 กรกฎาคม 2558 โดยการสนบัสนนุ

จากนักวิจัยจาก สกว ททท อุตรดิถต์ แพร่ น่าน โปรดติดตามก�าหนดการ

ในเดือน พฤษภาคม 2558

  ขอแก้ไขนามสกุลท่ีพิมพ์ผิดในจดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2558 

คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร และ คุณพัชรินทร์ เต็กอวยพร

  ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับคุณไพฑูรย์ รัตนศิริ ที่สูญเสีย

ภรรยา คุณครูศิตางศุ์กานต์ ซึ่งได้รับพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อย

แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ เมรุวัดแสมด�า

  ศ. เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ถึงแก่อนิจกรรม ที่ รพ. 

รามาธิบดี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 สวดพระอภิธรรม ณ วัด

ธาตุทอง และฌาปนกิจศพ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 19.00 น. 

คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิก ใจหาย เสียดาย อาลัยรัก 

เนื่องจากอาจารย์เพิ่งเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 

มีนาคม 2558 ขอบุญกุศลที่เราได้ร่วมท�ากันมา จงเป็นพลวปัจจัย

ส่งท่านสู่สวรรค์อันเป็นที่สุคติ
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

1. ศ. ดร.สมพร  บัวทอง      1,000 บาท 

2. ผศ. เลิศ  ชูนาค        1,000 บาท

3. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์       1,000 บาท

4. อ. สุวพร  เซ็มเฮง        1,000 บาท

5. ผศ. นันทนา  วงษ์อินทร์        2,000 บาท 

6. อ. ศศิน  ปิณฑะดิษ        500 บาท

7. ผศ. วินิจ -  รศ. ชูศรี วงศ์รัตนะ    2,000 บาท

8. ผศ. บังอร  เสตนนท์        1,000 บาท

9. ผศ. องอาจ  จิยะจันทน์       1,000 บาท

10. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข      1,000 บาท

11. ผศ. มาลี  โทณานนท์      1,000 บาท

12. รศ. ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี      1,000 บาท

13. รศ. ชาดา  กลิ่นเจริญ       500 บาท

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

15. ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน      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
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25. อ. นฤมล  เกตุปมา   26. ผศ. ดร. สายสนม  ธรรมพิทักษ์

27. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์  28. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร

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  พันธิตพงษ์

69. อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร  70. ผศ. บรรจง  สัพพะเดช
71. อ. ทิพมาศ  แก้วซิม   72. ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต
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พระนิพนธ์ที่ 4

สมเด็จพระญาณสังวร
1

 ทุกคนต้องการความสุข ความสบายใจ ด้วยกันทั้งนั้น แต่ทุกคนก็ยัง

ไม่ได้สิง่ทีต้่องการ เพราะใจยงัมคีวามปรารถนาสิง่ทีต้่องการ หรอืความโลภ

นี้แหละอยู่เป็นอันมาก โดยที่ไม่พยายามท�าให้ลดน้อยลง เห็นจะด้วยมิได้

คิดให้ประจักษ์ในความจริงว่า ความโลภคือเหตุใหญ่ ประการหนึ่ง ซึ่งน�า

ให้ทุกข์ ให้เดือดร้อน ให้ไม่มีความสุข ความสบายใจ อันมีอยู่อย่างมาก

ทั่วไป ในทุกวันนี้ แม้ท�าสติพิจาณาให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากนัก

 1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่าเก้าสิบ : หญ้าหวาน 2

 หญ้าหวาน หรือ สเตเวีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana 

Bertoni อยู่ในวงศ์ Asteraceae เป็นพืชพื้นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ความพิเศษของหญ้าหวาน 

คือ ส่วนของใบให้ความหวานมากกว่าน�้าตาลถึง 10-15 เท่า แต่ความ

หวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงานแต่อย่างไร (0 แคลอรี/กรัม) นอกจากนี้ยังมี

สารสกัดที่เกิดจากหญ้าหวานชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่ให้

ความหวานมากกว่า 200-300 เท่าของน�้าตาล ด้วยความพิเศษของหญ้า

หวานนี้ หญ้าหวานจึงเป็นพืชท่ีได้รับความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม 

การแพทย์ ยาสมุนไพร เครื่องดื่ม เป็นต้น

 มนุษย์รู้จักน�าสารสกัดที่มีรสหวานจากหญ้าหวานมาบริโภคหลาย

ศตวรรษแล้วโดยชาวพื้นเมืองในประเทศปารากวัย โดยน�าหญ้าหวานมา

ผสมกับเครื่องดื่ม เช่น ชา นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นยังน�าสารให้ความหวานมา

ผสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผักดอง ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เนื้อปลาบด เป็นต้น

 หญ้าหวานเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 และปลูกกันมาก

ในภาคเหนอื โดยเฉพาะทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ล�าพนู และเชยีงราย ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้มีการใช้สารสตีวิโอไซด์เพื่อการบริโภค 

หญ้าหวานจึงจัดอยู่ในพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง

 2  ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/หญ้าหวาน
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 - หญ้าหวานเป็นพืชล้มลุก ล�าต้นกลมและแข็ง

 - ใบเดี่ยว รูปหอก ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย

 - ใบให้สารที่มีรสหวาน

 - มีช่อดอกสีขาว

สรรพคุณของหญ้าหวาน

 - มีสารให้ความหวานมากกว่าน�้าตาลทรายถึง 200-300 เท่าแต่

ไม่ท�าให้น�้าตาลในเลือดสูง

 - ใช้ในการรกัษาผูป่้วยโรคเบาหวาน และผูท้ีต้่องการควบคมุน�า้หนกั

 - ช่วยบ�ารุงตับอ่อน

 - ช่วยเพิ่มก�าลัง

 - สมานแผลทั้งภายในและภายนอก

 - ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมอง
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พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมาร ี

 ศาสตราจารย์กิตตมิศกัดิ ์ดร. พลเอกหญิง พลเรอืเอกหญงิ พลอากาศ

เอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม

หลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

เป็นผูถ้วายพระนามว่า “สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสรินิธรเทพรตันสดุา 

กิติวัฒนาดุลโสภาคย์”
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 เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2520 ในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

สถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา 

กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า 

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรง

ด�ารงฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 โครงการตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 ความเป็นมา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาต้ังแต่

ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ท�าให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความ

ขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบรกิารสาธารณสขุและการศกึษา 

จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่

ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช 2523 โดยทรงทดลอง

ท�าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

จ�านวน 3 โรง เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพฒันาภาวะโภชนาการ

และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงาน

พัฒนาในด้านอื่นๆอีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อม
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ทั้งขยายพื้นที่การด�าเนินงานมากขึ้นด้วยโดยโปรดเกล้าฯให้ “ส�านักงาน

โครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร”ี 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ

 แนวทางในการด�าเนินงานโครงการพัฒนา

 ในการด�าเนินงาน จะเริ่มในสถานศึกษาก่อน ถ้าท้องถิ่นใดยัง

ไม่มีสถานศึกษาก็จะเข้าไปรวมกลุ่มเด็กในพื้นที่ แล้วจัดต้ังเป็นศูนย์การ

เรียนชุมชนหรือโรงเรียน แล้วท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน

กระบวนการทางการศกึษา หลังจากน้ันจึงขยายการพฒันาไปสูช่มุชน โดย

ยึดหลักการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. การพึ่งพาตนเอง โดยเน้นให้ทุกคนได้ช่วยเหลือตนเองก่อนเป็น

อันดับแรก เช่น การให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหารไว้

บริโภคเอง แทนที่จะให้อาหารโดยตรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป

 2. การมส่ีวนร่วม เน้นให้ผูท้ีจ่ะได้รบัผลประโยชน์จากการท�าโครงการ

ได้มีส่วนในการช่วยคิดช่วยท�า เช่น การที่ผู้ปกครองและเด็ก ต้องร่วมกัน

วางแผนและท�าการผลติทางการเกษตร จดัเวรในการประกอบอาหารกลาง

วัน ซึ่งมีผลท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ในกิจกรรมที่ท�าอยู่

 3. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการ

พัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รับ

ความรู้จากกิจกรรมที่ท�า และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ด�ารงชวีติต่อไปได้ เช่น โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั มวีตัถปุระสงค์

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารมีการด�าเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

เกษตรกรรมและกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติจริงทั้งการปลูกและประกอบ
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อาหาร นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกหลักสูตร สหกรณ์ในการผลิต เพื่อ

ให้เกิดการรวมกลุ่มผลิตและจ�าหน่ายผลผลิตที่เหลือ ผลที่ได้นอกจากจะมี

อาหารรับประทานแล้ว ยังเกิดการรวมกลุ่มกันท�างาน และมีรายได้เสริม

 4. พัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน ในการช่วย

เหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดท�า

แผนงานหลักของโครงการทุกระยะ 5 ปี เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้

เป็นแนวทางท�าให้งานต่างๆ มีความก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. พฒันาผูป้ฏบัิตงิานให้มคีวามรูแ้ละประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยมีการอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และ

เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการเป็นประจ�า 

รวมท้ังมีการประเมินและรายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ผู้

ปฏบิตังิานทราบถงึความก้าวหน้าของโครงการ และสามารถน�าไปปรบัปรงุ

การด�าเนินงานได้

 6. ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ จะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และน�าภมูปัิญญาและวฒันธรรมท้อง

ถิ่นมาประยุกต์ใช้

 การด�าเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชด�ารใินถิ่นทุรกันดาร ยึด

หลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของท้องถิ่น โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 ด้านใหญ่ๆ คือ

 1. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 2. ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทุนพระราชทาน

เพื่อการศึกษา
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 3. ด้านการพัฒนาอาชีพ

 4. ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ

 5. ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์

 6. ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 ปัจจุบันการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ด�าเนนิไปในโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดน ในสงักดักองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 196 แห่ง 

โรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 201 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า

หลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

สรุนิทร์ ในสงักดัส�านกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

จ�านวน 279 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ 

และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 16 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จ�านวน 69 แห่ง โรงเรยีนในสงักดัส�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร จ�านวน 

25 แห่ง และโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ิองถิ่น จ�านวน 39 แห่ง รวมมีพื้นที่ด�าเนินการ

ทั้งหมด 825 แห่งทั่วประเทศ

 ปวงข้าพระพุทธเจ้าฯ.... ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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ทรงสนพระราชหฤทัยในการท�าอาหาร

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีได ้ทรงบรรยายเรือ่ง “ภมูปัิญญาไทยดา้นอาหารและ

โภชนาการ” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ซึ่งสะท้อน

ให้เหน็แนวพระราชด�ารดิา้นอาหารการกนิ รวมถงึความสนพระราชหฤทยั

ในการท�าอาหารของพระองค์ที่มีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงจดบันทึก

รายการอาหารต่างๆ ไว้ ซึ่งภายหลังร้านภูฟ้าได้อัญเชิญสูตรอาหารนั้นมา

จัดพิมพ์รวมเล่มชื่อ “ต�ารับทรงปรุง” 
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 ในการบรรยาย  พระองค์ทรงเล่าถงึวิธเีลือกปลาทแูละทอดปลาทวู่า 

 “เมือ่กีล้มือธิบายว่าวธิทีอดปลาท ูเขาสอนกนัไว้ว่า จะต้องเลอืกปลา

ทูตัวเมีย ตัวผู้ไม่เอา ตัวเมียนี่จะสั้นๆ ป้อมๆ แล้วก็คอหัก คือ หน้ามันก้ม

ลงมาอย่างนี ้เนือ้จะนุม่กว่า เขาบอกว่าให้กนิปลาทแูถวๆ มหาชยัจะอร่อย 

แต่กว่าจะมาอยู่ในอ่าวไทยนี่ เขาว่ามาจากไหนไม่ทราบ มีคนบอกว่าว่าย

น�้ามาจากทะเลจีน”

 เมื่อถึงรายการของหวาน ทรงสาธิตการท�าข้าวเหนียวปิ้งและทรง

อธบิายการท�าและการใช้ใบตองกล้วยตาน ีโดยทรงอธบิายให้ผูฟั้งครืน้เครง

กันถ้วนหน้าว่า

 “ส่วนใบตองนีก่ต้็องตองกล้วยตานี เพราะกล้วยตานใีบจะเหนยีวกว่า

กล้วยชนิดอื่น แล้วก็เอามาพับตัด พับเป็นกรวยอย่างนี้ กว้างสักคืบหนึ่ง

ได้ ฉีกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตามหน้าใบตอง เอามาซ้อนกัน 2 ชั้น ม้วน

เป็นกรวย แล้วกเ็สยีบไม้กลดัไว้ก่อน สมยันีเ้ขาใช้แมกซ์ เราใช้ไม้กลดัดกีว่า 

ระหว่างท�านี้ไม่เป็นไร เราท�ากลางวัน เชื่อกันว่ากล้วยตานีนี่มีผี ผีตานี ผี

นางตานีนี่ต้องเป็นผู้หญิง แต่ว่ามากลางวันสว่างๆ หลอกไม่ได้ เราก็ใช้ท�า

ห่อข้าวเหนียวปิ้งซะเลย” (จากวิศิษฎศิลปิน หน้า 145)

 บทความนี้ตัดตอนมาจากหนังสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม : 60 พระอัจฉริยภาพ

สมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล. 

ปิ่น มาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี
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เพลง : นารีรัตนา 

ค�าร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 

และ ศิลปินอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม

ท�านอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร

ขับร้อง : ธนพร แวกประยูร

 พ่อเคยบอกไว้ จะท�าเรื่องใดให้เสร็จดังฝัน

เส้นทางเหล่านั้น ไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้

แต่แก้วดวงหนึ่งช่างงาม ยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไป

ด้วยพลังที่ล้นดวงใจ อันเปี่ยมศรัทธา

 มือจับปากกา สมุดทุกหน้า พากเพียรสร้างสรรค์

อุดมการณ์นั้น ยังคงยึดมั่น ไม่หวั่นปัญหา

ป่าเขาล�าเนาห่างไกล ความรักรินไปด้วยใจเมตตา

เพื่อแผ่นดินที่ก�าเนิดมา ร่มเย็นสืบไป

 นารีรัตนา แก้วใจประชาคุณค่าส่องใส

แก้วงามสะท้อนแสงทองส่องใจ

สว่างไสวด้วยหัวใจเพื่อแผ่นดินนี้

นารีรัตนา ผู้ยอมเหนื่อยล้าด้วยแรงที่มี

แก้วที่ควรค่าการสดุดี คือหนึ่งนารีผู้เป็นที่รัก

ปวงไทยน้อมใจ ถวายศรัทธา ราชสุดา ผู้เป็นที่รัก

ฟังผ่านอนิเทอร์เนต็ที ่https://www.youtube.com/watch?v=LqOHES

kRtEE&feature=youtu.be
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สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชหฤทยั

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา พระองค์

ได้ด�าเนนิงานโครงการพฒันาเดก็และเยาวชน ในถิน่ทรุกนัดารมาเป็นเวลา

กว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สังกัดต่างๆ จ�านวนทั้งสิ้น 789 โรงเรียน ใน 159 อ�าเภอ 46 จังหวัด 

มีนักเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 122,455 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2555) และ

ได้ขยายโครงการไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มองโกเลีย ราชอาณาจักร

ภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรเลโซโท และราช

อาณาจักรสวาซิแลนด์

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชกระแส

ว่า ปัจจบุนั สภาพการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด

เลก็ มีความยากล�าบากหลายประการ อาท ินักเรยีนขาดเป้าหมายทางการ

เรียน ครูมีไม่ครบชั้นและโอนย้ายสูง ครูมีภาระงานด้านการสอนและด้าน

อื่นๆ มากท�าให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ครูบางส่วนขาดประสบการณ์ใน

การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ เป็นต้น จึงส่งผลให้

นกัเรยีนประถมศกึษาจ�านวนมากมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ อ่านไม่ออก 

เขียนและคิดค�านวณไม่ได้ อีกทั้ง ในแต่ละปีการศึกษามีการออกกลางคัน 



จดหมายข่าว ปีที่ 21  ฉบับที่ 04 เดือน เมษายน 2558 

http://seniorclub.swu.ac.th 23

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีแนวพระราชด�าริให้พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนส�าหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่

ครบวิชา หรือมีครูมาใหม่ หรือขาดแคลนครูชั่วคราว โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การใช้ส่ือและวธิกีารจัดการเรยีนการสอนในประเทศไทย เพือ่

น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม ได้แก่ RIT (Reduced Instruction Time) วิธี

สอนพื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคัดลายมือ การคิดเลขเร็ว และ

การท่องจ�า ฯลฯ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนของต่างประเทศที่ใช้ได้ผล

ด้วย ทั้งนี้ หากครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ใช้สื่อการเรียนการ

สอนดังกล่าว จะสามารถลดเวลา ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนด้วย

ตนเอง และมีความมั่นใจในการเตรียมการสอนมากขึ้น ท�าให้ครูมีบทบาท

เป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้กจิกรรมรวมชัน้ กจิกรรมกลุม่ย่อย กจิกรรม

จับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับชั้น ศักยภาพ 

และความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป

 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 ส�านักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดให้มี

โครงการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น
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 ค�าสั่ง ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรม

ราชกุมารี ที่ 434 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะ

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและกรรมการด�าเนินโครงการจดัท�าสือ่ 60 พรรษา 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รายชื่อเฉพาะ อาจารย์ มศว)

 1. รศ. ชมพันธ์   กุญชร ณ อยุธยา   

 2. รศ. วิชัย    วงษ์ใหญ่ 

คณะกรรมการทดลองใช้สื่อ 60 พรรษาฯ

 1. รศ. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   ที่ปรึกษา

 2. ผศ. นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  ที่ปรึกษา

 3. รศ. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   ที่ปรึกษา

 4. รศ. สุนีย์  เหมะประสิทธิ์     ประธาน

 5. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ     กรรมการ

 6. รศ. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์     กรรมการ

 7. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์     กรรมการ

 8. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์     กรรมการ

 9. รศ. อรพรรณ  พรสีมา     กรรมการ

 10. นางนิรมล  ตู้จินดา     กรรมการ

 11. ประธานคณะกรรมการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
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 12. ประธานคณะกรรมการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ

 13. ประธานคณะกรรมการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ

 14. ประธานคณะกรรมการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ

 15. ประธานคณะกรรมการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ     กรรมการ

 16. อ. สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก  กรรมการและเลขานุการ

 17. นางสาวจรรยา  ดาสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

องค์กรและหน่ายงานที่สนุบสนุนโครงการ สื่อ 60 พรรษา

 1. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นหน่วยงานริเริ่มโครงการ

 2. ส�านกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช

กุมารี

 3. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 6. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 8 เขต ร่วม

ทดลองใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ฯ ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตละ 5 โรงเรียน 

รวม 40 โรงเรียน
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อนุสาวรีย์  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า 
3

 สวัสดีครับ

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มศว ที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่าน วันนี้ผม

ขอน�าเรือ่งใกล้ตวัมาบอกกล่าวเล่าสู่กนัฟัง เป็นเรือ่งทีท่รงคณุค่าควรแก่การ

จารึกเป็นต�านาน จะมีอะไรบ้าง ... ขอเชิญท่านติดตามได้แล้วครับ ...

  ๏ เห็นรูปปั้น “หม่อมหลวงปิ่น” ยืนตระหง่าน

 คนเดินผ่าน ยกมือไหว้ เหนือ “เกศา”

 ยืนกลางแดด กลางสายฝน พ้นผ่านมา

 เราพร้อมหน้า เทิดไว้ ในดวงใจ

 ขอเทิดทูน กตัญญู บูชาท่าน

 คือต�านาน แห่งแสงเทียน ส่องสดใส

 น�าแนวคิด การศึกษา พาครูไทย

 ส่องแสงไกล ถึงเยาวชน ทั่วแผ่นดิน
 3  ข้าราชการบำานาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ  (ฝ่ายมัธยม)
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  ๏ เป็นรูปปั้น ยืนทนทาน ปานดวงแก้ว

 เอ๊ะเสียงแว่ว บอกอะไร ใคร่ถวิล

 บอก ‘เมตตา’ สอนเด็กไทย ในแดนดิน  

 ไปทุกถิ่น แม้กันดาร นับนานวัน

 เปรียบแสงเทียน ส่องสว่าง น�าทางให้

 เราน�าไป ให้ไปถึง ซึ่งฝั่งฝัน

 แสงน้อยนิด แต่คุณค่า พาอนันต์

 คือค่านั้น เปรียบครูไทย “ในธานี”

  ขอน�าเอาบทกวีนิพนธ์ตอนหนึ่ง ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ... 

ที่ท่านกล่าวว่า

   ๏ ถิ่นไทยในป่ากว้าง  ห่างไกล

   แสงแห่งวัฒนธรรมใด  ส่องบ้าง

   เห็นเทียนอยู่ร�าไร   เล่มหนึ่ง

   ครูนั่นแหละอาจสร้าง  เสกให้ชัชวาล

 โชคดีที่ได้เกิดมา ในผืนแผ่นดินไทย ที่มีครูดี ชื่อ “หม่อนหลวงปิ่น 

มาลากลุ” ท่านเป็นคร ูและ นกัการศกึษาผูย้ิง่ใหญ่ เม่ือครัง้อดตีกาลทีผ่่าน

มานั้น จึงได้สร้างเป็นอนุสาวรีย์แห่งความทรงจ�า ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เพื่อชนรุ่นหลังได้กราบไหว้ 

ร�าลึกถึงคุณงามความดีของท่านไปตราบนานเท่านาน ...



จดหมายข่าว ปีที่ 21  ฉบับที่ 04 เดือน เมษายน 2558 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28

วันสงกรานต์

    13 - 14  เมษายน  2558

    13  เมษายน  วันผู้สูงอายุ

    14  เมษายน  วันครอบครัว

    15  เมษายน  วันขึ้นปีใหม่ไทย

..............................................

    ๏ วันสงกรานต์สืบสร้าง ประเพณี

   ตักบาตรท�าทานดี   จิตแผ้ว

   ญาติมิตรล่วงลับมี   อุทิศให้ บุญเอย

   กราบพ่อแม่ผู้ใหญ่แล้ว  รดน�้าอวยพร

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย

ด้วยความปรารถนาดี  จากชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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 99 ปี สิริสวัสดิ์ รศ.ดร.ทวีรัศมิ์  ธนาคม

100 ปีสิริภิรมย์  เกียรตินิยม  ยั่งยืนนาน

  ฉลองฤกษ์วันครบร้อย   ปีปฐม

 รองศาสตราจารย์ทวีรัสมิ์ ธนาคม    เด่นหล้า

 เสกสรรค์คหกรรมศาสตร์สม    ใจมุ่ง

 เกียรติตระการปานเปรียบฟ้า   กว้างกว่า เกินประมาณ

 วันนี้วันดีเก้าสิบเก้าปีศรีสวัสดิ์  เริ่มร้อยปีทวีรัสมิ์จรัสหรู

ครองชีวิตราชการงานคุณครู   ชนเชิดชูท่านเป็นเลิศประเสริฐจริง

ไม่เคยพรั่นงานหนักทั้งน้อยใหญ่   เอาใจใส่เข้มแข็งแกร่งเกินหญิง

พร�่าสอนศิษย์มุ่งมั่นไม่ประวิง   ไม่เกรงกริ่งอุปสรรคสมัครประจัญ

ความสามารถชาญฉลาด “ปราชญ์คหกรรม” เป็นผู้น�าผู้เชี่ยวชาญยอดขยัน

หลายหน่วยงานขอพระราชทานเกียรติอนันต์ เป็นรางวลัดงัประกาศ “ศาสตร์เมธ”ี

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    เห็นประจักษ์ “นักคหกรรม” น�าศักดิ์ศรี

น�าธงชัยโบกสะบัดทั่วธานี    ดุจ “มณี” ส่องสว่างกระจ่างพสุธา

 คหกรรมน�าชาติไทยให้สูงส่ง  ให้ด�ารงวัฒนธรรมจ�ารัสหล้า

พัฒนาคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณ์   ให้หรรษาพาสร้างสุขสร่างทุกข์ภัย

หนึ่งร้อยปีครองนามนี้ทวีรัสมิ์   เกียรติประวัติมนัสนิตย์นิรัติศัย

เป็นแบบอย่าง “ครูวิศิษฎ์สิริอ�าไพ”  น�าทางให้ศิษย์เดินตามความดีงาม

 ที่สิบสองมีนาอุดมวาร   รวมดวงมานศิษย์ใกล้ไกลในสยาม

มาอภิวันท์พรรณนาผลงานงาม   เพื่อนงรามชื่นฤทัยใจยินดี

มาวันทาด้วยกายวาจาใจ    ด้วยดอกไม้มาลัยวรรณสรรสอดสี

แทนสุคนธ์ปนปรุงจรุงฤดี    แทนดนตรีปีซอสังข์กังสดาล
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 ขอเชิญพรบุญทานการกุศล   พุทธมนต์มวลธรรมาปฏิหาริย์

ขจัดโศกโรคภัยให้อาจารย์    สุขสราญปานเสวยสวรรยา

 ขออัญเชิญปวงเทวามาประสิทธิ์  พรพิพิธดลอาจารย์สุขหรรษา

ให้อายุยืนยงคงชีวา       ปรารถนาจงสัมฤทธิ์นิจนิรันดร์

ศ. ดร. มณีรัตน์  จันทนะผะลิน

8 เมนู คืนความสุข ปลุกความหนุ่มสาว

นพ.กฤษดา ศิรามพุช 
4

 การชะลอวัยแบบที่ปลอดภัยไม่ต้องท�าแล้วมานั่งกังวลน่าจะเป็นค�า

ตอบที่ดี ที่ส�าคัญคือถ้า “ท�าเองได้” และ “ท�าที่ไหนก็ได้” ซึ่งที่จริงแล้ว

การชะลอแก่แบบง่ายๆ อยู่ที่ “เรา” เป็นส�าคัญ การชะลอวัยสไตล์อายุ

รวัฒน์ที่แท้ไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อน หากอยู่ในเรื่อง “กินและอยู่” เป็นต้น

ว่าถ้าอยากได้คอลลาเจน ก็มีเมนูท่ีเข้าคู่กันสร้างคอลลาเจนได้ดี อยากมี 

“สเต็มเซลล์” ใหม่ๆ ก็ดูแลร่างกายให้ดีแล้วจะมีเซลล์ใหม่สดที่เปี่ยม

คุณภาพออกมาเอง ดังนี้เป็นต้น ขอแค่อย่าลืมว่าในตัวมนุษย์ทุกคนมีพร

วิเศษท่ีได้มาคือสามารถบ�าบัดสุขภาพให้ดีได้ด้วยตัวเอง รวมถึงในเรื่อง

การชะลอวัยให้สุขภาพดี โดยใช้ 8 เมนูคืนความสุข ปลุกความหนุ่มสาว 

 1) ทูน่าผัดกะเพรา ทูน่ากระป๋องเนื้อนิ่มนวล หากะเพราสดมาสัก

ก�าหนึ่ง จากนั้นเอาทูน่ามาปรุงรสให้ดีก็จะได้เมนูอร่อยที่มีครบทั้งโปรตีน 

 4  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 พฤศจิกายน 2557 17:05 น. โดย นพ.กฤษดา 

ศิรามพุช
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โอเมก้า3 เบต้าแคโรทีน (กะเพรามีเยอะ) แถมยังมี “ไอโอดีน” ช่วยต่อม

ไทรอยด์อีกด้วย 

 2) ไข่เจียวใบต�าลึง เป็นเมนูที่ท�ารับประทานร้อนๆ แล้วอร่อยมาก 

ล�าพังกลิ่นไข่เจียวทอดร้อนๆ แล้วยังมใีบต�าลึงใส่เข้าไปท�าให้ไข่เจียวจานนี้

ท้ังประหยดัและมปีระโยชน์ในการต้านชราอีก ใบต�าลงึมสีรรพคณุช่วยล้าง

สารพิษและเพิ่มพลังให้เซลล์สังหารมะเร็ง (Natural killer cell) 

 3) เต้าหู้ผัดซอสมะเขือเทศ ใช้เต้าหู้แผ่นเหลืองๆ แล้วหามะเขือ

เทศลูกโตเนื้อหนาหน่อย ส่วนซอสผัดก็เป็นเคทชัพกับซีอิ๊ว เมนูนี้ต้านชรา

ได้เต็มๆ เพราะมี “ไลโคปีน(Lycopene)” เข้มข้นเข้าเนื้อจากมะเขือเทศ 

ส่วนเต้าหู้ก็ช่วยบ�ารุงในท่านที่เข้าวัยทองได้อีก 

 4) ส้มต�าผลไม้ เป็นมื้อหลักหรืออาหารว่างทานเล่นก็ได้ ในเครื่อง

ส้มต�านั้นให้ใส่แครอท ฝรั่ง สับปะรด และชมพู่ ที่หาได้ในฤดูกาลเข้าไป

ด้วย จะช่วยให้ “ไฟโตเคมิคัล(Phytochemical” หรือสารพฤกษเคมีที่เป็น

ของดใีนผลไม้ให้มาช่วยกนัต้านชราทัง้ทมี จากน้ันกป็รงุในแบบส้มต�าผลไม้ 

ใส่ถั่วลิสง กุ้งแห้ง แล้วเติมเค็มเล็กน้อย 

 5) ย�าสตรอเบอรี่ ฤดูนี้สตรอเบอรี่ไม่แพงนัก นอกจากเอามารับ

ประทานเป็นของหวานแล้ว สตรอเบอรี่สดยังน�ามาท�าของคาวได้ อย่าง

ส้มต�าผลไม้ก็ได้ หรือ “ย�าสตรอเบอรี่” ที่มีวิธีการไม่ยาก โดยใส่กุ้งสดกับ

ก้านคะน้าให้กรบุกรอบ หรอือาจเปลีย่นเป็นย�ากบักุง้แห้งแล้วใส่สายบวัสด 

กรอบแทนก็ได้เช่นกัน ในสตรอเบอรีม่ ี“กรดผลไม้” ที่ช่วยต้านชราอย่าง ซิ

ตรกิ มาลกิ และเอลลาจกิสงู ช่วยบ�ารงุคอลลาเจน และเป็นเกราะกนัมะเรง็
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 6) ย�าเห็ดและต้มย�าเห็ด ใช้เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง หรือเห็ดเข็มทอง 

อย่างน้อยให้มีเห็ดสัก 3 อย่างขึ้นไป เพราะในการท�างานของสารต้าน

ชราในเห็ดนั้น ถ้าให้ดีควรท�างานเป็นทีมเพราะจะช่วยกัน ถ้าเป็นเมนูย�า

ควรเลอืกเหด็เขม็ทองจะอร่อย ส่วนต้มย�าน้ันใช้เหด็ฟางกบัเหด็นางฟ้าจะดี

เพราะให้รสสมัผสัแน่นคล้ายเนือ้ไก่ ใช้เครือ่งต้มย�ามาสกัก�าหนึง่ ปรงุร้อนๆ 

เป็นซุปต้มย�าเห็ดไว้ซดกับไข่เจียวและข้าวสวย

 7) ไข่ตุ๋นเห็ดหอม เป็นเมนูกินง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องปรุงใช้

เหด็หอมแห้งแช่น�า้ ใส่หวัหอมหัน่แว่นเข้าไป เพิม่สารช่วยลดไขมนั ใช้หอม

ใหญ่จะท�าให้น�า้ไข่ตุน๋หอมหวานขึน้ด้วย น�ามะเขือเทศเนือ้แน่นมาหัน่เสีย้ว

ใส่ลงไปด้วย ไม่ต้องใส่หมสูับกับต้นหอม ท�าใส่ในถ้วยขนาดพอดีจะชวนให้

น่ารับประทานขึ้น 

 8) น�้าพริกไข่ต้มกับย�าไข่ต้ม ท�าน�้าย�า หรือต�าน�้าพริกคล้ายน�้าพริก

หนุ่มหรือน�้าพริกนรกไว้จิ้มก็ได้ หรือน�้าพริกส�าเร็จเลือกเอาตามชอบ เป็น

เมนทูีช่่วยคมุน�า้หนกั และยงับ�ารงุสมองป้องกนัซึมเศร้า และความจ�าเสือ่ม

ได้จาก “วิตามินดี” “โคลีน (Choline)” และ “ไบโอติน(Biotin)” ในไข่

แดงด้วย ไข่ต้มช่วยให้อิ่มสบายๆ แบบไม่อ้วน


