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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-0477
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007
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สังคมในแวดวง มศว
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12
พฤษภาคม 2558 ณ อาคารกีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
เพือ่ เทิดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (5 รอบ)
และถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เข้ารับพระราชทานเข็มทีร่ ะลึก
จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 และเข้าเฝ้า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรับพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดชี นั้ ที่ 1 ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตลดารโหฐาน เมือ่ วันที่
10 พฤษภาคม 2558
ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รายงานความคืบหน้าของ มศว
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
ที่กรรมาธิการการศึกษาฯของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบในหลักการ
ที่จะแยกการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมาอยู่นอกกระทรวง
ศึกษาธิการเช่นเดียวกับเมื่อสมัย 10 ปีเศษที่ผ่านมา และท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการ 2) พระราชบัญญัติ มศว
จะออกมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทีอ่ ยูใ่ นก�ำกับแทนทีจ่ ะเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อันหมายความว่าทุกแห่งที่ออกนอกระบบยังคง
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมิได้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 3) มศว ได้รับความ
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เห็นชอบงบประมาณแผ่นดินปี 2559 ในเบื้องต้นที่ยอด 4000 ล้านบาท
เศษ ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของ มศว
รศ. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิ ช าการแก่ ชุ ม ชน เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการและร่ ว มลงนามข้ อ ตกลง
ความร่วมมือการด�ำเนินงาน (MOU) กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ในงานมหกรรม “วันหัวเราะโลก สู.่ .สระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดี (คนดี
สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี)วิถีพอเพียง - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว” ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายชูศกั ดิ์ ตรีสาร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันหัวเราะโลก (World Laughter Day@
Sa Kaeo) สระแก้วเมืองแห่งความสุข ส�ำหรับกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในวันนีเ้ ป็น
ความส�ำเร็จอีกก้าวหนึง่ ของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสระแก้วโดย
มี ดร.วัลลภ ปิยมโนธรรม นักจิตวิทยาอาวุโส และดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
ประธานโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
หัวเราะบ�ำบัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ
เป็นวิทยากรสาธิต “สยามหัวเราะ”ให้แก่ผู้มาร่วมงาน กว่า 1,000 คน
ด้วยความสนุกสนานด้วยเสียงหัวเราะ ทัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นการจัดงานวันหัวเราะ
โลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้
ที่ 4 /2558 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 แต่งตัง้ นายสาโรช เมาลานนท์
ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอสมุดกลาง อีกวาระหนึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 23
เมษายน 2558 ถึง 22 เมษายน 2562
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กรกฎาคม ในวันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00
น. สมาชิกท่านเสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งที่คุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ 081-489-5501
จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม มีการจัดวางหน้าผิดพลาด ดังนัน้
ในฉบับนี้ จึงแทรกหน้าที่ขาดไปในฉบับที่แล้วแนบมาด้วย ผู้จัดท�ำขออภัย
มา ณ โอกาสนี้
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน
แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด
ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย
พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วม
บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม คณะกรรมการฯ
และสมาชิก ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือตามที่ได้มีเหตุการณ์แผ่น
ดินไหวครัง้ ใหญ่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ท�ำให้
ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน สูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นอย่างมาก
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,100 บาท ชมรมร่วมบริจาค 3,000 บาท
และได้น�ำไปมอบให้สภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญ
ร่วมกันมา ณ โอกาสนี้
ตามที่ส�ำนักหอสมุดกลาง จะไปมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุที่ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ในวันที่ 4 มิถุนายน
2558 คณะกรรมการฯ และสมาชิกได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมกิจกรรม
เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 6,200 บาท ชมรมร่ ว มบริ จ าค 1,000 บาท
ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน มา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา เส้นทางสายแพรไหม : ตามรอยอารยะ
ธรรมพันปีบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน
2558 ดูก�ำหนดการที่หน้า 25
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ข้าราชการ
ทีม่ อี ายุครบ 84 ปี จ�ำนวน 14 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
2558 ระหว่างเวลา 08.30 -14.00 น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. อ. จรูญ โกมลบุณย์			 2. อ. บุญผ่อง วรรณภิรมย์
3. ผศ. อารมณ์ ปุณโณทก		 4. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร
5. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์		 6. ผศ. ศรีนวล มั่นเปล่ง
7. ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์			 8. รศ. ปรีชา ธรรมา
9. ผศ. วิจิตร สินสิริ 			 10. รศ. ยุพา ส่งศิริ
11. รศ. รวีวรรณ ธุมชัย		 12. อ. พิชัย ผดุงรัตน์
13. ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง		 14. รศ. จรีย์ สุวัตถี
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
เพือ่ ระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกท่านใดทีต่ อ้ งการบริจาคมอบสิง่ ของเหลือใช้ทยี่ งั อยูใ่ นสภาพดี ขอให้
น�ำมามอบให้ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยแจ้งให้ชัดเจนว่า
บริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อคัดแยก และด�ำเนินการ
ชมรมฯ ขอเชิญชวน ลูกศิษย์ มิตร สหาย และผู้รู้จักเคารพนับถือ
ผศ. มาเรีย เหล่าสุนทร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต อายุครบ 90 ปี ใน
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 (เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์
มาเรีย) ณ ห้อง ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ส�ำนักหอสมุดกลาง ระหว่าง
เวลา 09.00-13.00 น ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ค่าอาหารและสมทบ
ทุน ศ.ดร สุดใจ เหล่าสุนทร)
ชมรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญ 100 วัน ให้ ศ. เกียรติคุณสุไร
พงษ์ทองเจริญ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30
- 11.30 น. โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญลูกศิษย์ ญาติ เพื่อน ๆ มาร่วม
ท�ำบุญในวันเวลาดังกล่าว
ศูนย์แพทย์พัฒนา ก�ำหนดการบรรยายพิเศษ ทุกวันอังคารที่ 2
ของเดือน ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 บริรักษ์
อาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-308-7800 กด
9 ต่อ 2164-2166 ดังมีก�ำหนดการ ดังนี้
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 : โรคเบาหวาน และอาหารเบาหวาน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 : โรคระบบทางเดินหายใจ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 : ท่ากายบริหารแบบมณีเวช
วันที่ 8 กันยายน 2558 : ข้อเสื่อมตามวัยป้องกันได้
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 : ลดพุงลดโรค
6
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. รศ. สุภา ปานเจริญ
					
2. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ 						
3. คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ
						
4. คุณทัศนา ทองภักดี 						
5. คุณอัครเดช อุดมชัชวาล 						
6. คุณทิพยวรรณ ณ นคร 						
7. คุณกฤษณา สุนันทเกษม 						
8. รศ. ดาภรณ์ วีรสาร 						
9. ผศ. สุเทพ บรรลือสินธุ์ 						
10. รศ. ชวลี ดวงแก้ว 						
11. ผศ. วัลลีย์พันธุ์ สถิตยุทธการ 			

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมิถุนายน

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย
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. คุณรัตนาพร สงวนประสาทพร
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�ำ		 22. รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง
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23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

คุณกฤษณา สุนันทเกษม		
อ. พิทักษ์ เสงี่ยมสิน		
รศ. บรรจบ เนียมมณี		
รศ. ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี		
อ. นวลผจง เศวตเวช		
อ. วินัย ภู่ระหงษ์			
ผศ. สุพิน ทองธานี			
อ. อนงค์ สินสิริ				
คุณสุนัย ต้นโพธิ์			
คุณชวนพิศ อภิชัย			
ผศ. นิรดา จันทรรัตน์		
รศ. ทรรศนียา ศักดิ์ดี		
รศ. ดร.ธวัช บุรีรักษ์ 		
รศ. ชวลี ดวงแก้ว			
รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์		
รศ. ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์
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24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.

ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ
ผศ. สุขุมาลย์ สิทธิมงคล
รศ. สุนันทา โสรัจจ์
อ. วิภารัช จินนิกร
อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์
อ. วิชิต วิสิทธวงศ์
คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ
อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า
รศ. ปราณี ธนะชานันท์
ผศ. เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์
รศ. ชม ภูมิภาค
รศ. ไตรฤต กรีทอง
อ. สุภาภรณ์ วงศ์สุคนธ์
ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ์
รศ. ผกาศรี เย็นบุตร
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พระนิพนธ์ที่ 6
1
สมเด็จพระญาณสังวร

มงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญนั้น มี 2 อย่าง คือ มงคลภายนอก
อย่างหนึ่ง มงคลภายในอย่างหนึ่ง
มงคลภายนอกนั้น ได้แก่ สิ่งที่ตามองเห็น เรื่องที่หูได้ยิน และ
สิ่งต่างๆ ที่ประสบทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตลอดจนถึงที่ปรากฏแก่
ใจ ซึ่งสมมติกัน ถือว่าเป็นมงคล คือ เหตุที่ให้ถึงความเจริญ
ส่วนมงคลภายในนั้น ทางพระพุทธศาสนามุ่งถึงความประพฤติดี
ประพฤติชอบของตนเอง ที่เป็นส่วนเหตุอันจะให้เกิดผล คือ ความสุข
ความเจริญ
1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : หญ้าฝรั่น

2

หญ้าฝรั่น [ฝะ-หฺรั่น] หรือ สรั่น [สะ-หฺรั่น] จัดเป็นเครื่องเทศและ
เครื่องยาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง มีการน�ำเข้าในประเทศไทยจากประเทศแถบ
อาหรับ (เช่น เปอร์เซีย) หรือชาวตะวันตก มาช้านาน หญ้าฝรั่นในภาษา
อาหรับเรียก ซะฟะรัน เป็นไม้ดอกสีม่วง เพาะพันธุ์ด้วยหัว อยู่ในตระกูล
เดียวกับไอริส จึงมีเกสรข้างในสีเหลืองทอง เมื่อแห้ง ใช้เติมรสและกลิ่น
ในอาหาร และใช้เป็นสีย้อมได้ด้วย หญ้าฝรั่นมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวและมี
รสค่อนข้างขม ชาวตะวันออกและผู้คนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนิยมใช้
ในการปรุงรสและแต่งสีแต่งกลิ่นอาหารมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยเฉพาะ
ในข้าวและอาหารจ�ำพวกปลา ส่วนชาวอังกฤษ สแกนดิเนเวียน และผู้คน
แถบทะเลบอลข่านใช้ผสมกับขนมปัง นับว่าเป็นส่วนผสมที่ส�ำคัญในต�ำรับ
อาหารฝรั่งเศสด้วย
สี เ หลื อ งทองส� ำ หรั บ ย้ อ มผ้ า ละลายน�้ ำ ได้ นั้ น กลั่ น มาจากเกสร
หญ้าฝรั่นในอินเดียสมัยโบราณ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไม่นาน
นัก เหล่าสงฆ์ทั้งหลายก็ใช้หญ้าฝรั่นเป็นสีย้อมจีวรอย่างกว้างขวาง สีย้อม
ดังกล่าวยังใช้ส�ำหรับภูษาอาภรณ์ของกษัตริย์ ในหลายวัฒนธรรม
มีการหว่านเครื่องเทศหญ้าฝรั่นนี้ภายในอาคารต่างๆ เช่น ภายใน
ราชส�ำนัก หอประชุม โรงละคร และโรงอาบน�้ำของกรีกและโรมัน เพื่อ
เป็นเครือ่ งหอม ภายหลังมีความผูกพันเป็นพิเศษกับเฮไตไร หรือนางคณิกา
ของกรีก บรรดาถนนสายต่างๆ ของโรมก็ล้วนโปรยปรายไปด้วยหญ้าฝรั่น
เมื่อจักรพรรดิเนโรเสด็จเข้ามายังพระนคร
2 http://th.wikipedia.org/wiki/หญ้าฝรั่น
http://seniorclub.swu.ac.th
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หญ้าฝรั่นนี้เชื่อกันว่าเป็นพืชพื้นเมืองแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เอเชียไมเนอร์ และอิหร่าน โดยมีการปลูกมาช้านานแล้วในอิหร่าน และ
แคว้นแคชเมียร์ของอินเดีย และเข้าใจว่ามีการน�ำเข้าไปยังแผ่นดินจีนเมื่อ
ครั้งพวกมองโกลบุกรุก
ในต�ำราแพทย์แผนโบราณของจีน สมัยยุคศตวรรษที่ 16 นั้นก็ยัง
มีกล่าวถึงหญ้าฝรั่นโดยแพทย์จีนเรียกหญ้าฝรั่นนี้ว่า ซีหงฮวา ซึ่งแปลว่า
ดอกไม้สีแดงจากตะวันตก ส่วนชาวอาหรับและพวกแขกมัวร์ในประเทศ
สเปนก็รจู้ กั การปลูกหญ้าฝรัน่ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 1504 และยังมีการกล่าว
ไว้ในต�ำราทางการแพทย์ของอังกฤษ เมือ่ คริสต์ศตวรรษที่ 10 (พ.ศ. 14441543) แต่อาจสูญหายไปจากยุโรป กระทั่งพวกครูเสดน�ำเข้าไปอีกครั้ง
ในช่วงสมัยต่างๆ หญ้าฝรั่นมีค่ามากกว่าทองค�ำเมื่อเทียบน�้ำหนักกัน และ
ยังคงเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกจนปัจจุบัน
ส่วนต�ำราการแพทย์แผนโบราณของไทยนั้น หญ้าฝรั่นถือได้ว่าเป็น
ของที่สูงค่ามีราคาแพงมาก จัดเป็นตัวยาที่ช่วยในการแก้ลมวิงเวียน บ�ำรุง
หัวใจ เป็นตัวยาหลักที่ใช้ในต�ำรับยาหอมต่างๆ และยังใช้บดเป็นผงให้
ละเอียดแล้วละลายในน�้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกินเป็นน�้ำกระสายยา
คู่กับการกินยาต�ำรับต่างๆอีกด้วย
ปัจจุบันนี้มีการปลูกหญ้าฝรั่นกันมากในสเปน ฝรั่งเศส ซิซิลี อิตาลี
อิหร่าน และแคชเมียร์ จะมีการเก็บเกสรตัวเมียดอกละสามอัน น�ำไปวาง
แผ่ไว้ในถาด ย่างไฟที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง น�ำมาแต่งรสชาติและกลิ่น
ของอาหาร หญ้าฝรั่นแห้งที่ได้ 1 กิโลกรัม เท่ากับผลผลิต 120,000 160,000 ดอก ดังนั้นจึงต้องเก็บเกสรตัวเมียจากดอกของหญ้าฝรั่นด้วยมือ
จ�ำนวนมากถึงจะได้ปริมาณตามที่ต้องการ ท�ำให้หญ้าฝรั่นจัดเป็นเครื่อง
12
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เทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกโดยน�้ำหนักในบรรดาเครื่องเทศทั้งหลาย ซึ่ง
โดยเฉลี่ยขายปลีกกันประมาณกิโลกรัมละ 77,700 บาท ท�ำให้ในปัจจุบัน
มีการเอาดอกค�ำฝอย ซึง่ มีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างคล้ายคลึงกันมากกับหญ้าฝรัน่
แต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก มาผสมปนอยู่ด้วยในเวลาที่ขายในร้านขายเครื่อง
เทศและสมุนไพรต่าง ๆ
สรรพคุณของหญ้าฝรั่น
1. ใช้เป็นยาบ�ำบัดรักษาโรคมะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็ง และต่อต้าน
สารก่อกลายพันธุ์ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับร่างกาย
2. ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
3. ช่วยบ�ำรุงธาตุในร่างกาย ท�ำให้เจริญอาหาร บ�ำรุงโลหิต
4. ช่วยถนอมสายตาไม่ให้มืดมนเมื่ออายุมาก ถนอมเซลล์อันซับซ้อน
ในดวงตาให้สามารถใช้งานนานและทนทานกับโรคได้ดี ป้องกันเซลล์ไม่ให้
ตายเพราะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารต่อต้านอนุมลู อิสระทีเ่ ข้มแข็งอยู่ ช่วยป้องกัน
ดวงตาจากแสงแดด และช่วยขัดขวางไม่ให้เป็นโรคจอตาเสื่อมมีสารสีขึ้น
หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดที่จอตาน
อกเหนือจากจุดรับภาพเสื่อม และช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนได้[8]
5. ในประเทศเยอรมันมีการใช้เพื่อเป็นยาคลายกล้ามเนื้อประสาท
ช่วยผ่อนคลายความเครียดของระบบประสาท
ฯลฯ
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ท�ำความดีไม่เกี่ยวกับศาสนา มันคือหน้าที่ของมนุษย์
ท่ามกลางซากปรักหักพังของเมือง Sankhu ที่พังทั้งเมืองจริงๆ วัน
นี้ ผมมีโอกาสได้เข้าไปกับคณะของพระอาจารย์อนิล (พระศากยวงศ์วสิ ทุ ธิ์
: อนิลมาน ธมมสากิโย) ท่านได้เข้าไปพูดคุยถามไถ่ผู้ประสบภัยและน�ำ
หยูกยาเล็กๆน้อยๆเข้าไปแจก ตัวผมเองก็ได้รับความกรุณาจากท่านมาก
เพราะเวลาชาวเนปาลพูดอะไร พระอาจารย์ซึ่งเป็นชาวเนปาลจะเป็นผู้
แปลให้ฟังตลอด
เมืองนี้มีประชากรราวสองหมื่นกว่าคน บ้านพังราบเป็นหน้ากลอง
แทบจะทั้งหมด จากการประเมินด้วยตัวผมเอง คิดว่าที่พังมากขนาดนี้
สาเหตุมาจากแผ่นดินไหวก็ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีการ
สร้างบ้านของคนที่นี่ ที่จะใช้ก้อนอิฐมาเรียงๆแล้วใช้ดินเคลือบ พอจะขึ้น
ชั้นต่อไปก็ใช้ไม้มาวางเป็นคานแล้วก่ออิฐต่อไป ผมคิดว่าบ้านแบบนี้น่าจะ
พังง่ายกว่าแบบบ้านเราเพราะจากการสังเกตุ บ้านที่ปลูกด้วยเทคโนโลยี
แบบบ้านเรา คือ มีเสา มีเหล็กเส้น ใช้ปูนก่อ แทบจะไม่พังเลย หรือ ถ้า
พังก็พังน้อยมาก คิดว่า ระบบวิศวกรรมของเนปาล คงต้องถึงคราวปฏิรูป
เป็นการใหญ่
พระอาจารย์สัมภาษณ์ชาวบ้านว่า ต้องการอะไรบ้าง ชาวบ้านตอบ
ว่า ไม่ได้ต้องการอะไร ข้าวก็มีแล้ว เสื้อผ้าก็มีแล้ว หยูกยาก็พอใช้เท่าที่มี
ถ้าจะต้องการ ก็คือ ก�ำลังคิดว่าจะบูรณะบ้านกันยังไง รัฐคงไม่ท�ำให้ แต่
จะมีใครมาช่วยวางระบบ มาช่วยรือ้ บ้านเก่าและช่วยกันสร้างเมืองใหม่ คง
ต้องช่วยกันลุ้น ขอให้พวกเขาท�ำให้ได้ แต่ดูๆเหมือนพระอาจารย์ท่านก็มี
โครงการในใจอยู่เหมือนกัน
มาถึงภาพที่ผมประทับใจมากที่สุด...
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พระอาจารย์น�ำยามาแจกชาวบ้าน เป็นกลุ่มยาสามัญประจ�ำบ้าน
ยาฆ่าเชื้อ ไทลีนอล และยาอื่นๆ เราแจกกันให้พวกเขาอย่างละ 2-3 ชุด
ชาวบ้านพอได้แจกไปแล้วก็เดินกลับมา เอายามาคืน บอกว่าใช้แค่แผงเดียว
เอาไปท�ำอะไรเยอะๆ คือ เค้าเอาเท่าทีใ่ ช้ เอาเท่าทีพ่ อ ไม่เอาไว้เผือ่ คือ มี
ความพอเพียง เพราะอุปนิสยั เช่นนีก้ ระมังทีท่ ำ� ให้พวกเขาถึงเดินผ่านความ
เศร้าจากการสูญเสียครั้งนี้ไปได้ โดยยอมรับมันและเดินหน้าต่อไป ผมเอง
ก็ได้เรียนรู้จากพวกเขามากมายเช่นกัน
ผมเองเป็นชาวมุสลิม แต่ในวันนี้ได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับท่านพระ
อาจารย์อนิล รู้สึกปลื้มใจและศรัทธาในแนวคิดและความกรุณาของพระ
อาจารย์ต่อชาวบ้านที่นี่มากๆ
ค�ำพูดของพระอาจารย์ทที่ า่ นกล่าวกับผมและท�ำให้ผมประทับใจมาก
ก็คือ “ท�ำความดีไม่เกี่ยวกับศาสนา มันคือหน้าที่ของมนุษย์”
วิรุณ เวชศิริ
4 พฤษภาคม 2558
เมือง Sankhu ประเทศเนปาล
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หวิดไปแล้วไหมล่ะ...
ผศ.วิชญ์ ทับเที่ยง

3

ช่วงนี้ผมมีเวลามากขึ้น จึงเอารูปภาพตอนที่ไปประเทศอินเดีย เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2557 มานั่งดู เมื่อนึกทบทวนถึงเรื่อง
ราวต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง
อาจพูดได้วา่ ผมมีบญ
ุ หรือมีโอกาสได้ไปอินเดียอีกครัง้ หนึง่ หลังจากที่
เคยแวะเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินที่นิวเดลฮีเมื่อ 52 ปีที่แล้ว ความจริงก็อยาก
ไปแสวงบุญอย่างที่เขาไปๆ กันมานานแล้ว แต่ก็กลัวความล�ำบากในเรื่อง
การเดินทางอย่างที่ได้ยินเขาเล่าๆ กัน ประกอบกับผมเพิ่งผ่าตัดล�ำไส้มา
เมื่อไม่นานนี้ ท�ำให้การขับถ่ายของผมไม่ปกติ เป็นปัญหาอย่างยิ่งส�ำหรับ
การเดินทางไกลๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นทีเ่ ล่าลือกัน
มาก ผมคิดและตัดสินใจอยู่หลายวันกว่าจะตอบตกลง การเดินทางส่วน
ใหญ่ใช้รถไฟด่วนพิเศษ
เครือ่ งบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมเิ วลา 01 น. ถึงจุดหมายปลาย
ทาง คือ สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เวลาประมาณตี 4 กว่าจะผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ ต้องเสียเวลาพอสมควร เพราะพวกเราหอบเข้า
ของไปท�ำบุญกันมากไปหน่อย(เสบียงส่วนหนึง่ ) เจ้าหน้าทีแ่ ขกเลยถือโอกาส
เรียกค่าผ่านตาม(ไม่)ธรรมเมียม
จากสนามบิน ไก๊ด์แขกหนุ่มพาขึ้นรถบัสเข้าเมืองไปยังโรงแรม เพื่อ
ล้างหน้าล้างตา และทานอาหารเช้า เจ้าไก๊ด์คนนี้พูดภาษาอังกฤษคล่อง
เปรี๊ยะเชียว แต่เราฟังรู้เรื่องแค่ 20% เท่านั้น (ส�ำหรับผม) หลังอาหาร
3 ข้าราชการบำ�นาญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เจ้าไก๊ด์หนุ่มก็พาเรานั่งรถชมสถานที่ส�ำคัญๆ ในเมืองนิวเดลฮี
หลังอาหารกลางวัน ไปขึน้ บนรถไฟทีส่ ถานี (ตอนนีน้ กึ ชือ่ ไม่ออกแล้ว)
ตรงทางเข้าสถานี มีขบวนร้องร�ำท�ำเพลงต้อนรับและเจิมหน้าผาก คล้อง
พวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงโตให้เราทุกคน ทุกคนแต่งตัวด้วยสีฉดู ฉาด รถ
ด่วนขบวนพิเศษชือ่ ว่า “รถด่วนขบวนพิเศษปรินพิ าน” หรือ “Nivaranavana
express” ทราบว่ารถด่วนขบวนพิเศษนีเ้ ปิดเส้นทางน�ำเทีย่ วใหม่เป็นเทีย่ ว
แรก นอกจากพวกเราแล้วจึงยังมีข้าราชการและสื่อมวลชนร่วมเดินทางไป
ด้วยหลายสิบคน จึงใช้เวลาร้องร�ำท�ำเพลงนานหน่อยกว่ารถจะออกเดินทาง
เส้นทางใหม่ทเี่ พิง่ เปิดคือ น�ำเทีย่ วรัฐโอริสา พวกเราจึงได้ไปชมเมีองโอริสา
แถมเป็นพิเศษ แต่ไปมีผลต่อเวลาตามโปรแกรมหลายๆ แห่ง
รถนอนของเราคล้ายๆ รถไฟนอนชั้น 1ของเรา มีที่นอนห้องละ 2 ที่
มีทีเก็บสัมภาระเรียบร้อย ห้องน�้ำสะอาด พนักงานรถจะเข้าไปท�ำความ
สะอาดทุกครั้งหลังมีคนใช้ เรากินๆ นอนๆ คุยกันตามอัธยาศัย ในรถด่วน
นีเ้ กือบตลอดโปรแกรม จะเปลีย่ นเป็นรถบัสก็มกั เป็นช่วงสัน้ ๆหรือจุดทีร่ ถไฟ
ไม่ผา่ น ไกด์ใหม่ทไี่ ปกับเราเป็นแขกทีม่ ภี รรยาอยูเ่ มืองไทย เราออกเดินทาง
ประมาณบ่ายโมง มุง่ หน้าสูพ่ ทุ ธคยาเป็นจุดแรก และไปถึงเมืองคยาเอาเย็น
แล้ว ทีน่ เี่ ป็นจุดแรกของการสักการะ 4 สังเวชฯ เราได้สวดมนต์และเดินวน
รอบใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ไหว้พระพุทธเมตตา ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการฝ่า ฝูงชนทั้งเข้าและออก ผมจะเว้นไม่กล่าวถึงการเดินทางไป
ยังอีก 3 สังเวชฯ ที่เหลือเพราะท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วจากคนที่ไปมา
และเล่าสู่กันฟัง เพราะไม่ใช่ไฮไล้ต์ที่ผมจะเล่า
หลังจากทีเ่ ราได้ไปสักการะครบทัง้ 4 สังเวชฯ โดยไปจบเอาทีป่ ระสูติ
ของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีในเนปาลแล้วรถไฟด่วนก็พาเรากลับนิวเดลฮี
http://seniorclub.swu.ac.th
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พร้อมทัง้ แวะชมทัชมาฮัลไปด้วย เป็นอันสิน้ สุดของการแสวงบุญ 4 สังเวชฯ
ตามโปรแกรมทางทัวร์จะพาเราไปชมถ�้ำมหัศจรรย์อะชันต้า ที่
ออรังกาบัดซึ่งอยู่ใกล้เมืองมุมไบหรือที่เราเคยเรียกว่าบอมเบย์ พวกเรา
นั่งเครื่องบินจากเดลฮีไปบอมไบ เราทราบมาว่าถนนจากบอมไบที่จะไป
ออรังกาบัดนั้นไม่ดี และจะต้องนั่งหลับในรถบัสตลอดคืน จึงได้ต่อรองให้
เราไปเครื่องบินเพราะลูกทัวร์ส่วนใหญ่เป็น ส.ว. ทั้งนั้น แต่ทางทัวร์ไม่
ยอม เราจึงต้องนั่งทรมานไปกับรถบัส ที่นี่แหละเจ้าประคุณเอ๋ยไม่เคยทร
มาณอะไรมาก่อนในชีวิต ทั้งๆ ที่เป็นโทลเวย์ (เก็บค่าผ่านทาง)นี่แหละ
รถมันกระแทกปังๆไปตลอดทางเลย ใครนั่งรถสายนี้หลับได้คงเป็นยอดคน
เลย นอกจากจะเป็นคนไม่ปกติในการขับถ่าย (โดนหมอเขาตัดล�ำไส้ใหญ่
เสียประมาณคืบหนึ่ง)แล้วยังต้องอดนอนอีก หลังจากออกเดินทางได้สัก
2-3ชัว่ โมง รถก็จอดให้เราถ่ายเบาในความมืดทีใ่ ดสัง่ แห่งหนึง่ แล้วเดินทาง
ต่อ ประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆ ผมรู้สึกปวดท้องหนัก แต่ก็พยายามนั่งทนไป
สักพักใหญ่ๆ ประมาณสักราวๆ ตีหนึ่ง ผมทนต่อไปไม่ไหว ( ถ้าเป็นกลาง
วันก็คงเห็นหน้าเขียวหน้าด�ำแหละ) ผมจึงส่งสัญญาณมือ (ก�ำมือและชูนิ้ว
ก้อยและนิว้ หัวแม่มอื ออก เพราะถ้าปวดเบาเฉยๆ ก็แค่ชนู วิ้ ก้อย) พนักงาน
ขับรถก็อา่ นสัญญาณออกและจอดฉับเข้าข้างทางท่ามกลางความมืด ผมวิง่
ลงคนแรก เลือกท�ำเลที่คิดว่าห่างจากรถและคนอื่นๆ พอสมควร จัดการ
ปล่อยทุกข์ ในขณะที่เกือบจะเสร็จการช�ำระอยู่ ก็ได้ยินเสียงเอะอะมาใกล้
ตัว ผูช้ ายร่างกายก�ำย�ำสองคนถือไม้ตะบองและไฟฉายส่องมาทีผ่ ม เงือ้ มือ
เงือ้ ไม้ทำ� ท่าจะตีผม ผมรีบนุง่ กางเกงและร้องตะโกนไปทีร่ ถว่า “ช่วยผมด้วย
มันจะตีผม” ผมคิดในใจว่าเราคงเสร็จเจ้าแขกด�ำมันแน่ ได้แต่นิมนต์หลวง
พ่อทวดให้ชว่ ยปัดเป่าให้พน้ วิกฤติ ตอนนัน้ คนอืน่ ๆ วิง่ ไปทีร่ ถหมดแล้ว เพือ่
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บอกให้หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถรีบออกมาช่วยผมและให้ผมรีบขึ้น
รถ หลังจากเจรจากันพักหนึ่งเขาก็ยอมให้เราออกเดินทางต่อ เจ้าแขกมัน
บังคับให้คนรถจัดการท�ำความสะอาด มารู้ภายหลังว่าตรงที่รถจอดให้เรา
ปล่อยทุกข์นั้นเป็นที่ของเอกชน มีก�ำแพง 2 ข้าง ตัวบ้านอยู่ห่างจากถนน
เข้าไปมาก ช่วงนั้นถนนมืดมาก พนักงานขับรถไม่ทันสังเกต ถ้าไปจอดที่
โล่งๆ ก็คงไม่เกิดเรื่อง ความจริงพวกเราก็ได้รับรู้มาจากไกด์แล้วว่า ใน
อินเดียนั้นการปลดปล่อยทุกข์หนักทุกข์เบาในที่สาธารณะนั้นไม่ค่อยมีใคร
ว่าอะไร แต่หากไปปล่อยเพ่นพ่านหน้าบ้านใครแล้วละก็....จะเจอดีอย่าง
ผม ก็หวิดไปแล้วไหมล่ะ...
เมื่อผมประสบเหตุการณ์ที่เล่ามาแล้ว ท�ำให้ผมคิดถึงไก๊ดที่เล่าว่า
ประเทศอินเดียได้เข้าร่วมประชุม วันสุขาโลก ในสมัชชาสหประชาชาติ
และคุยว่าอินเดียมีสุขาอยู่ทั่วไปใช้ได้สะดวกสบายไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อินเดียก็เร่งที่จะสร้างห้องสุขา เพราะอยู่ในประเทศ
สมาชิกที่ยังต้องพัฒนาเรื่องนี้อยู่อีกมาก
สมัชชาสหประชาชาติได้ออกมติดงั กล่าว เพือ่ เรียกร้องให้สมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ ช่วยกันส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และออกนโยบายเพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบ
สุขาภิบาล และหยุดการถ่ายอุจจาระในทีเ่ ปิดโล่ง อันเป็นสาเหตุสำ� คัญของ
การเกิดโรคท้องร่วง ที่ท�ำให้มีเด็กอายุไม่ถึง 5 ขวบถึง 750,000 คนเสีย
ชีวิตในทุก ๆ ปี

วันสุขาโลก (World Toilet Day) 19 พฤศจิกายน ของทุกปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำสั่งชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ 1/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 17
-------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของชมรมผู ้ สู ง อายุ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดัง
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 17 คือ
ที่ปรึกษา
		 1. อธิการบดี
		 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
		 3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง
		 4. อ. จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
		 5. รศ. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
		 6. ศ. พิเศษทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
		 7. อ. นงนวล พงษ์ไพบูลย์
		 8. รศ. บุญเอิญ มิลินทสูต
		 9. ผศ. มาลี โทณานนท์
		 10. ผศ. วชิรญา บัวศรี
		 11. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
		 12. รศ. สุชา ณ พัทลุง
		 13. รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
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ประธานกรรมการ
		 1. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์		
รองประธานกรรมการ
		 1. รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
		 2. ผศ. สุพิน ทองธานี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
		 1. อ. ละเอียด รักษ์เผ่า
		 2. รศ. เฉลียวศรี พิบูลชล
		 3. คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ
		 4. อ. พรรณี บุญประกอบ
		 5. ว่าที่ ร้อยตรี อ. มนัส บุญประกอบ
		 6. รศ. วรรณี โสมประยูร
		 7. ผศ. ศิรินนา บุณยสงวน
		 8. รศ. ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
		 9. อ. สุภณิดา สุวณิชย์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
		 1. รศ. โมรี ชื่นส�ำราญ
		 2. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์
		 3. รศ. บุญทิวา อภิสิงห์
		 4. รศ. ปราณี วานิชเจริญธรรม
		 5. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
		 6. รศ. วรรณี ศิริสุนทร
		 7. รศ. สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
		 1. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
		 2. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
		 3. ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน
		 4. รศ. บุษกร เพชรวิวรรธน์
		 5. คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ
		 6. ผศ. มยุรี กุลแพทย์
		 7. คุณสุเมธ รัตนนุสรณ์สกุล
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
		 1. รศ. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
		 2. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ
		 3. รศ. ชวลี ดวงแก้ว
		 4. รศ. ธวัช บุรีรักษ์
		 5. คุณทัศนา ทองภักดี
		 6. อ. บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า 		
		 7. คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร
		 8. ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์
		 9. ผศ. เรือโทไพบูลย์ อ่อนมั่ง
		 10. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ
		 11. รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
		 1. อ. พวงผกา คงอุทัยกุล
		 2. คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
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		 3. ผศ. ถวิลวงศ์ บุญหงษ์
		 4. ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์
		 5. คุณอัครเดช อุดมชัชวาล
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
		 1. ผศ. สุดา ทัพสุวรรณ
		 2. คุณจ�ำรูญ เลียบใย
		 3. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
		 4. ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช
		 5. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
		 1. คุณกฤษณา สุนันทเกษม
		 2. ผศ. เกษร เจริญรักษ์
		 3. อ. พัธนี โชติกเสถียร
		 4. คุณพิศมัย พนาเวศร์
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ
		 1. ผศ. เลิศ ชูนาค
		 2. คุณกานดา ไทรฟัก
		 3. คุณสุภัทรา โสทะกะพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว
		 1. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา
		 2. คุณกานดา ไทรฟัก
		 3. คุณทรงยศ ขันบุตรศรี
		 4. รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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		 5. ผศ. รัชนี ลาชโรจน์
		 6. ผศ. เลิศ ชูนาค
		 7. คุณสันติ เกษมพันธุ์
		 8. อ. สุจิตต์ รักษ์เผ่า
		 9. ผศ. สุชาดา สุธรรมรักษ์
		 10. อ. สุวพร เซ็มเฮง
		 11. อ. อัธยา ภาดานุพงศ์
		 12. คุณอรุณี สินสันธิเทศ
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
		 1. คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
		 2. รศ. บังอร พานทอง
		 3. คุณยุพิน องคานนท์
		 4. คุณลักขณา แซ่ลู้
		 5. อ. อุไร สังขนันท์
		 6. คุณอุมาพร นาคะวัจนะ
									 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
		 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
			
(ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์)
									
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
								
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทัวร์เส้นทางสายแพรไหม

ตามรอยอารยะธรรมพันปี บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์
วันที่ 12-21 กันยายน 2558
12 กันยายน 2558 กรุงเทพฯ - กวางเจา - ซีอาน
05.30 น. คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศขาออก สายการบิน China Southern Airlines (CZ)
08.40 น. เดินทางสู่ นครกวางเจา
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน นครกวางเจา รอเปลีย่ นเครือ่ ง
14.20 น. เดินทางต่อสู่เมืองซีอาน
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินเสียนหยาง เมืองซีอาน
13 กันยายน 2558 พิพธิ ภัณฑ์มณฑลส่านซี-ประตูไคหย่วน จุด
เริม่ ต้นของเส้นทางสายแพรไหม ก�ำแพงเมืองโบราณ - เจดียห์ า่ น
ป่าใหญ่ - จัตุรัสหอระฆัง
เช้า หลังอาหารเช้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี ที่จัด
แสดงมรดกทางวัฒนธรรมและอารยะธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและ
ต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกเรืองรองแห่ง
เมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจนี ” ถือเป็นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึง่ ของเมืองซีอาน ชมประตูไคหย่วน ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของเส้นทางสาย
แพรไหม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมก�ำแพงเมืองโบราณ สร้างเมือ่ สมัยราชวงศ์หมิงประมาณ 500
กว่าปีมาแล้ว เป็นก�ำแพงเมืองทีเ่ ก่าแก่และยาวสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ในโลก ซุม้
ประตูมกี ารเลียนแบบการจัดพิธเี ข้าเมืองสมัยราชวงศ์ถงั อย่างสมเกียรติ ชม
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เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณวัดฉือเอิน ประวัติกล่าวว่าเป็นสถานที่พระ
ถังซ�ำจัง๋ ใช้ในการแปลคัมภีรพ์ ระไตรปิฏกหลังจากกลับจากประเทศอินเดีย
โดยมีเรือ่ งเล่ากันว่ามีฝงู ห่านป่าบินผ่านบริเวณนีแ้ ล้วมีตวั หนึง่ ปีกหักพลัดฝูง
ตกลงมาตาย ผูบ้ ำ� เพ็ญบุญทีพ่ ำ� นักอยูข่ ณะนัน้ เกิดความประหลาดใจระคน
เข้าใจว่าห่านป่านี้ คือองค์พระโพธิสตั ว์ จึงได้สร้างเจดียส์ งู ถึง 64 เมตร รูป
ทรงคล้ายหอสูงตามศิลปะสถาปัตยกรรมแบบจีนและขนานนามว่า “เจดีย์
ห่านป่าใหญ่” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ชมจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ
ของเมืองซีอาน สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงที่มีความสูง 33 เมตร
14 กันยายน 2558 สุสานทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - บ่ออาบน�้ำพุ
ร้อนหยางกุ้ยเฟย เดินทางโดยเครื่องบินสู่เมืองหลันโจว
เช้า หลังอาหารเช้า ชมสุสานทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่มีความยิงใหญ่
และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อ
ปี ค.ศ.1974 ที่มาท�ำการขุดบ่อน�้ำในบริเวณนั้นโดยบังเอิญ หลังจากนั้น
นักโบราณคดีมาท�ำการขุดค้นขึ้นมาได้ประมาณ 7,000 ชิ้น แต่ทั้งหมด
นี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ของสุสาน จากการตรวจสอบเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์ทำ� ให้ทราบว่าสุสานแห่งนีไ้ ด้จำ� ลองพืน้ ดินของจีนทัง้ หมดย่อ
ส่วนลงมาไว้ใต้ดนิ ทีม่ คี วามสูงถึง 47 เมตร สุสานแห่งนีใ้ ช้เวลาในการสร้าง
นาน 36 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้างกว่า 700,000 คน รูปปั้นทหารดิน
เผาจะถูกจัดวางตามกระบวนทัพ แต่ละรูปปั้นมีความสูงประมาณ 1.8
เมตร และที่ส�ำคัญหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้สักตัวเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม บ่ออาบน�้ำพุร้อนหยางกุ้ยเฟย เป็นวังฤดูร้อนของก๊กฉิน
ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่จักรพรรดิ์เสวียนจง มีความรัก
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อันหวานซื่นกับนางสนมหยางกุ้ยเฟย สถานที่แห่งนี้ยังคงความงดงามและ
อลังการด้วยสถานทีป่ ระทับของฮ่องเต้ และด้านหน้าบริเวณสระน�ำ้ ยังมีรปู
ปั้นของ หยางกุ้ยเฟยประดับอยู่ด้วย จากนั้นน�ำคณะเดินทางสู่สนามบินซี
อาน
19.05 น. เดินทางสู่เมืองหลันโจวโดยสายการบินภายใน
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินหลันโจว
15 กันยายน 2558 หลันโจว - เขื่อนลิ่วเจียเสีย - วัดปิ่งหลิง
ซื่อ กังหันวิดน�้ำโบราณสุ่ยเฌอ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น�้ำเหลือง
เดินทางโดยรถไฟสู่เมืองเจียยวี่กวาน
เช้า ทานอาหารเช้าแบบกล่อง เดินทางสู่เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อน
ชลประทานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของภาคตะวันตก สร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1964-1974 เป็น
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน�้ำท่วม จัดสรรน�้ำเพื่อพื้นที่ท�ำกสิกรรม
ครอบคลุมบริเวณ 3 มณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วโดยสาร
เรือเร็ว เพื่อไปชม วัดปิ่งหลิงซื่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย ชม
พระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถ�้ำผาริมแม่น�้ำทั้งหมด
183 ถ�้ำ สลักจากหินทราย เป็นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็นเลิศใน
ช่วงศตวรรษที่ 5
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางกลับตัวเมืองหลันโจว ชมสวนกังหันวิดน�้ำโบราณ
สุย่ เฌอ กังหันวิดน�ำ้ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน สองฟากฝัง่ ของหวงเหอในเขตเมือง
หลานโจว ตัง้ เรียงรายอยูถ่ งึ 252 กังหัน จนหลานโจวได้สมญานาม “เมือง
หลวงแห่งกังหันน�ำ้ ของจีน” ชมอนุสาวรียม์ ารดาแม่นำ�้ เหลืองหวงเหอหมูช่ งิ
ผลงานของศิลปินหญิงชาวจีนชือ่ เหอเอ้อ ตัง้ อยูช่ ว่ งกลางถนนปินเหอลู่ สร้าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหินแกรนิต มีความยาว
6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน�้ำหนักกว่า 60 ตัน แกะ
สลักเป็นรูปผูห้ ญิงนอนมองลูกน้อยทีน่ อนอิงแอบอยูข่ า้ งๆด้วยแววตาทีส่ อื่ ถึง
ความรักความอบอุ่น รูปปั้นนี้เปรียบแม่น�้ำหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือน
มารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนา
นกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น�้ำหวงเหอเป็นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติ
จีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุคตอนต้น จากนั้นน�ำคณะเดิน
ทางสู่สถานีรถไฟหลันโจว
17.45 น. เดินทางโดยรถไฟด่วนสู่เมืองเจียยวี่กวาน
22.05 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเจียยวี่กวาน เดินทางเข้าสู่ที่พัก
16 กันยายน 2558 เจียยวี่กวาน - ก�ำแพงเมืองจีนด่านเจียย
วี่กวาน - ตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐท่องทะเลทราย สระน�้ำวงพระจันทร์
เช้า หลังอาหารเช้า ชมก�ำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวาน ที่สูง
ตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและส�ำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อม
ปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน�้ำทะเล เริ่มสร้างเมื่อปี
ค.ศ.1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของ
ป้อมปราการด้านในที่มีก�ำแพงรายล้อม ส่วนบนของก�ำแพงสูง 10 เมตร
และ ยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ด้านหนึ่งทอดไปทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซานและอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศ
เหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกสร้าง
ขึ้นในราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีค�ำจารึกว่า “ป้อมปราการที่
แข็งแรงที่สุดในโลก”
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เดินทางโดยรถโค้ชมุง่ หน้าสู่ เมืองตุนหวง โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม
เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เย็น เดินทางถึงเมืองตุนหวงแล้วน�ำคณะเทีย่ วชมเนินทรายหมิงซาซาน
เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวกว่า 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 เมตร
ทรายมีสสี นั ต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ด�ำ ตามต�ำนานเล่าว่า
เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน�่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้
ภูเขาทราย จากนัน้ ขีอ่ ฐู ท่องทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทราย
ที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสี
ครามใสที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ชมสระน�้ำวงพระจันทร์ บ่อน�้ำผุดที่ไม่
เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตรเท่านั้น
17 กันยายน 2558 ถ�ำ้ โม่เกา เดินทางโดยรถไฟสูเ่ มืองถูหลูฟ
่ าน
เช้า หลังอาหารเช้า ชมถ�ำ้ โม่เกา มรดกโลกทีย่ งิ่ ใหญ่อกี แห่งหนึง่ ของ
โลก เป็นถ�้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มี
พระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการ
บุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่
มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม
หรือจิตรกรรมทีท่ า่ นจะได้ชมทีถ่ ำ�้ โมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายาม
ของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัตศิ าสตร์ทนี่ บั เนือ่ ง
ยาวนานเกือบ 1,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.54 น. เดินทางโดยรถไฟด่วนสู่เมืองถูหลู่ฟาน
18.52 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟถูหลู่ฟาน เมืองโอเอซีสบนเส้นทาง
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สายไหม เป็นเมืองที่รวมความเป็นที่สุด 3 อย่างด้วยกันในเขตซินเกียง
18 กันยายน 2558 เมืองโบราณเกาชาง - มัสยิดเอ๋อหมิ่น ภูเขาเปลวไฟ - สวนองุ่นผู่เถาโกว - ถ�้ำพระพันองค์ - ข่านเอ๋อจิ่ง
เช้า หลังอาหารเช้า ชมซากเมืองโบราณเกาชาง มีความหมายว่า
เมืองกษัตริย์ เมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกท�ำลายยับเยินเพราะสงครามใน
ปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมือง
เก่า ก�ำแพงเมืองเก่า ทีย่ งั คงเหลือร่องรอยอารยะธรรมทีเ่ คยรุง่ เรืองมาก่อน
ชมมัสยิดเอ๋อหมิ่น สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ อีมินโฮจา ที่สามารถน�ำทัพ
ปราบกบฏที่น�ำโดยเผ่าจุงการ์ได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมสวนองุน่ ผูเ่ ถาโกว หนึง่ ในผลไม้ทข่ี นึ้ ชือ่ ของมณฑลซินเกียง ซึง่
เป็นผลไม้ทปี่ ลูกมากทีส่ ดุ ในพืน้ ที่ ส่งขายทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
องุน่ อบแห้งเป็นทีร่ จู้ กั ดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงทีม่ ผี ลไม้มากทีส่ ดุ คือใน
ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุน่ เป็นงานประจ�ำ
ปี ชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ�้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่
มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ�้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ�้ำ เจาะ
ตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจ�ำนวนมาก
เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร
ชมรูปปั้น 2,000 องค์ ชมภาพบนก�ำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่า
ตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา ชมข่านเอ๋อจิ่ง
ระบบชลประทานใต้ดินซึ่งใช้วิธีการขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินรองรับน�้ำแข็งที่
ละลายจากภูเขาหิมะมายังพื้นที่แถบโอเอซิส เพื่อป้องกันการระเหยของ
น�้ำเพราะทูรูฟานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย
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19 กันยายน 2558 ถูหลู่ฟาน - ภูเขาเปลวไฟ - โรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากพลังลม - อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
เช้า หลังอาหารเช้า น�ำคณะชม ภูเขาเปลวไฟ (ฝอเยี่ยนซาน) ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์
จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือ่ ให้พระถังซ�ำจัง๋ ได้เดิน
ทางไปเชิญพระไตรปิฎกทีอ่ นิ เดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็นเขาหินสีอฐิ
แดงทัง้ ลูก ไม่มตี น้ ไม้ใบหญ้าขึน้ เลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟ
ก�ำลังลุกไหม และแวะชม โรงงานพลิตไฟฟ้าจากพลังลม
จากนั้นเดินทางสู่อูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้ง
อยู่แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล มี
ประชากร 2.8 ล้านคน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑล
ซินเจียง
20 กันยายน 2558 ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ - กระโจมชน
เผ่าพื้นเมือง - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - โชว์พื้นเมืองระบ�ำซินเจียง
เช้า หลังอาหารเช้า เดินทางโดยรถโคชสู่อุทยานเทียนซาน ตั้งอยู่ใน
เทือกเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเชีย มีความยาวจากทิศตะวันออกสู่
ทิศตะวันตกถึง 2,500 กิโลเมตร โดยอยู่ในประเทศจีน 1,800 กิโลเมตร
และในประเทศคาซัคสถานอีก 700 กิโลเมตร ลงเรือล่องชมความงามของ
ทะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรค์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองอูรูมูฉี ระหว่างทางแวะชมกระโจม
http://seniorclub.swu.ac.th
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ของชนเผ่าพื้นเมือง
เดินทางสูต่ ลาดพืน้ เมืองบาซาร์ เป็นตลาดพืน้ เมืองทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของ
อูลูมูฉี จ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่เมืองต่างๆ ในประเทศจีนไม่มีขาย รวม
ทั้งสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด
ฯลฯ รวมทั้งเครื่องทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นแจกัน, กาน�้ำชา ฯลฯ ให้ซื้อ
กันอย่างจุใจ
ค�่ำ รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมืองระบ�ำ
ซินเจียง
21 กันยายน 2558 อูรูมูฉี - กวางเจา - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาอันควรน�ำคณะเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี
12.55 น. เดินทางสู่ นครกวางเจา โดย China Southern Airlines
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน นครกวางเจา รอเปลีย่ นเครือ่ ง
19.50 น. เดินทางต่อสู่เมืองไทย โดย China Southern Airlines
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อม
ความประทับใจ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 69,900 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท และ วันที่ 10
สิงหาคม 2558 จ�ำนวนเงิน 49,900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ทัศนศึกษา สว เลขที่บัญชี 6251-6 พร้อมส�ำเนา
หน้าหนังสือเดินทาง สมาชิก ผู้สนใจร่วมเดินทาง โปรดติดต่อ ผศ.พนอ
อัศวรุจานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-855-3268
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