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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. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5439 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 งานสารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-258-4007

อาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในศุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2560
โคลง 4 สุภาพ
		2 เมษาเสด็จจากฟ้า		
เป็นปิ่นในเมืองอินทร์
ทรง “วิศิษฎศิลปิน”
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ดาวเด่นเป็นขวัญใจ
ผูกพันรักห่วงใย
ถวายสดุดีแซ่ซ้อง

ลงดิน
เลิศหล้า
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มากพ้นพรรณนา
แดนใด
พี่น้อง
ดุจญาติ  กันนา
กราบเบื้องยุคลบาท

                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                     นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
มศว ก�ำหนดจัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจ�ำปี
2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 - 16.00 น.
เพือ่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และร�ำลึกถึงผูม้ คี ณ
ุ ปู การบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
07.00-07.20 น.
ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 68 รูป ณ
ห้องจัดเลี้ยงโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
08.00 น.
ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 68 รูป
08.30-09.00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ “ศรีนครินทรวิโรฒ”
ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2
09.00-10.30 น.
พิ ธี ว างพานพุ ่ ม ดอกไม้ ณ อนุ ส าวรี ย ์
ศ.มล.ปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ
13.00-16.00 น.
เสวนาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย
บุคคลประวัติศาสตร์ในยุคโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ยุควิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ณ หอนิทรรศการ g23 (หอใหญ่ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี)
หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดสีสุภาพ (เสื้อสีขาว ติดโบว์สีด�ำ
ไว้ทุกข์) ชุดผ้าไทยพื้นเมือง ผ้าซิ่น ชุดสากลนิยม
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรม ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม
สภา 1 และในภาคบ่ายจะมีการสอนท่าออกก�ำลังกาย เต้าเต๋อซินซี โดย
รศ.วรรณี โสมประยูร และคุณปวีณา วิหคาภิรมย์ สมาชิกท่านใดที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์
ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อน
สมัยใหม่ ส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา โครงการ
ชั่งหัวมัน โดยการน�ำของ ผศ.วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ และ รศ.ชวลี
ดวงแก้ว ชมรมฯ ขอขอบคุณอาจารย์ทงั้ สองท่านมา ณ โอกาสนี้ มีสมาชิก
ร่วมเดินทาง 35 คน ทุกคนสนุกสนาน ยิ้มแย้มเติมพลังความสุขกันเต็มที่
และซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ชมรมฯ ได้รับเชิญจากรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ไปสอน
โรงเรียนผูส้ งู อายุตน้ แบบ ณ ต�ำบลหนองแสง จ.นครนายก มีผรู้ ว่ มเดินทาง
ไปสอนการออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ย เต้ า เต๋ า ซิ น ซี ได้ แ ก่ รศ. วรรณี
โสมประยูร รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ. ณัฐยา วิสุทธิสิน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผศ. เกษร เจริญรักษ์ อ.พวงผกา คงอุทัยกุล อ.ละเอียด รักษ์เผ่า
คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร และ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ มีผู้มา
เข้าร่วมกิจกรรม 45+ คน ในกิจกรรมนี้ได้ขออนุมัติเงินชมรม ฯ เป็นค่า
เดินทาง ได้มอบเงินค่าตอบแทนเข้าชมรมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทาง
ไปสอนร่วมกันและรู้สึกดีมากที่ได้ท�ำกิจกรรมนี้ นอกจากนี้ยังได้น�ำขนมปัง
ลูกเกดและน�้ำกระเจี๊ยบไปเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
ชมรมฯ จัดประชุมสามัญประจ�ำปี เมือ่ วันอังคารที่ 21 มีนาคม
2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ สมาชิก 25 คน คณะกรรมการ 60 คน
บุคลากรของส�ำนักหอสมุดกลาง 5 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ในปีนี้มีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมมากกว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้คณะกรรมการฯ มีก�ำลังใจใน
การท�ำงานมากขึ้น บรรยากาศของงานคึกคัก พูดคุย ทักทายกันอย่างมี
ชีวิตชีวา ในงานนี้ประธานชมรมฯ ได้สรุปกิจกรรมตลอดปี 2559 จ�ำนวน
62 กิจกรรม รายรับ-รายจ่าย ซึ่งมียอดผู้บริจาคเป็นเงิน 200,100 บาท
(สองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว
ขอขอบคุณสมาชิก ทุกท่านที่มีกุศลจิตที่ช่วยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้
แก่ชมรมฯ ทุกเดือน ท�ำให้ชมรมฯ มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่สมาชิก และได้ท�ำบุญกุศลร่วมกันตลอดทั้ง
ปีในปี 2559 ชมรมฯ ได้ ร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
18,580 บาท สนับสนุนเพื่อซื้อที่ดินด้านข้างพิพิธภัณฑ์บางกอก 10,000
บาท ร่วมใช้เงินเพื่อกิจกรรมศาสนาและสังคม เป็นเงิน 28,580 บาท เมื่อ
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ชมรมฯเงินส่วนที่เหลือเข้าฝากเข้าบัญชีของชม
รมฯ สะสมไว้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ เพื่อให้มีความ
ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนของมวลสมาชิกในวันข้างหน้า
4
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ในนามของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ รู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจใน
ความเอือ้ อาทรของสมาชิก ชมรมฯ ขอขอบคุณในกุศลจิตอันดีงามของท่าน
และขอกุศลจิตจากการได้ท�ำบุญร่วมกันนี้จงส่งผลให้ท่านประสบความ
สุขกาย สุขใจ สุขภาพ แข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
ร้ายแรงทั้งปวง
ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย โดย รศ.นพ ปัญญา ไข่มุก เรื่อง กินอยู่
อย่างไรให้ปลอดภัยและแข็งแรง การบรรยาย ซักถาม เป็นบรรยากาศของ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ เี่ ป็นกันเองสามารถน�ำไปใช้ได้จริง และคุณหมอเน้น
เรือ่ ง การออกก�ำลังกายในผูส้ งู อายุในท่าทีเ่ หมาะสม ควรท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง การควบคุมน�้ำหนักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้
ความสนใจ รับประทานอาหารได้แต่ต้องลดปริมาณลง ทั้งวิทยากรและ
ผู้ฟังต่างประทับใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ ผศ.สุนันท์ เสนาขันธ์ ที่เป็น
แฟนคลับทางวิทยุมาก่อนปลาบปลื้มเป็นอันมาก ถึงขั้นนัดหมายที่จะเชิญ
มาบรรยายในโอกาสต่อไป สมาชิกทีส่ นใจสามารถติดตามจากสถานีวทิ ยุใน
รายการ “Healthy time” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น. คลื่น
FM 99.0 MHz “อุ่นใจใกล้คุณหมอ” วันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.00 น.
คลื่น FM 96.5 MHz และ “สามหมออารมณ์ดี” วันอาทิตย์ เวลา 13.0014.30 น. คลื่น FM 96.5 MHz
ในงานนี้ คุณสมบัติ จีนะวงค์ คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ รศ.มาลี
บานชื่น และ ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน ได้ซื้อกระเป๋าจากประเทศอินโดนีเซีย
มาให้ชมรมฯ จ�ำหน่ายเพื่อน�ำเงินเข้าชมรมฯ และจ�ำหน่ายได้เงิน 1,170
บาท ยังคงมีเหลืออยู่ 6 ใบ ซึ่งจะจ�ำหน่ายต่อไป ชมรมฯ ขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ น�ำสมาชิกไปไหว้รอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 22 -23 มีนาคม 2560 มีสมาชิกร่วมเดินทาง 18 คน อิ่มบุญ
กันทั่วหน้า ผู้ที่แข็งแรงก็ค่อยๆ เดินขึ้นชมธรรมชาติ อย่างสบายใจ เหนื่อย
นักก็หยุดพักท�ำบุญเอาเงินหยอดตู้ รับน�้ำมนต์กันเป็นระยะๆ ผู้ที่มีศรัทธา
แต่เดินขึน้ ไม่ไหวก็นงั่ เสลีย่ ง และได้รว่ มท�ำบุญ 1,000 บาท ในนามของชมรมฯ
วันรุง่ ขึน้ แวะซือ้ ผลิตภัณฑ์เสือ่ เป็นการกระจายรายได้กนั ทัว่ หน้า แวะชืน่ ชม
ธรรมชาติทุ่งโปรงทอง จ. ระยอง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์
ควรแก่การอนุรักษ์และไปเยี่ยมชม รายการนี้ รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง
เป็นผู้แนะน�ำ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วม บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
นิ่มเนติพันธ์ ในการสูญเสีย รศ.สุมนมาลย์ นิ่มเนตพันธ์ เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2560 และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ณ เมรุ วัดโสมนัสฯ
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณสุภา  อัศววัลลภ

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร
2. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล
3. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
4. รศ. บุญทิวา  อภิสิงห์
5. อ. ดร. สมสุข  ธีระพิจิตร
6. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
7. อ. อุไร  สังขนันท์
8. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
9. อ. วิไลวรรณ  พรรณาภพ
10. ผศ. วินิจ  วงศ์รัตนะ
11. รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
12. ผศ. ดร. ไพโรจน์  เบาใจ
13. ศ. ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
14. ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์

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

8

เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์

1. ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล
3. คุณชวนชื่น  กาญจนภี
5. คุณจรินทร์  ยางจิต
7. คุณพรสนอง  แตงไทย
9. คุณวานิช  วาณิชยากรกุล
11. คุณวิไล  มาโนชญ์จิต
13. ผศ. ทรงกลด  อภิมณฑ์รักษา
15. ศ. ดร. ประเสริฐ  วิทยารัฐ
17. อ. อุไร  สังขนันท์
19. คุณติ๋ม  วินิจวงษ์
21. คุณเสถียร  โพธิ์สุวรรณ
23. รศ. สุรภี  อิงคากุล
25. อ. นฤมล  เกตุปมา
27. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์
29. อ. ทัศนีย์  เจตสันติ์
31. รศ. หทัย  ตันหยง

2. รศ. ปราณี  วานิชเจริญธรรม
4. อ. สมบูรณ์  ศิงฆมานนท์
6. คุณไพรัช  ชินะผา
8. รศ. เทเวศร์  พิริยะพฤนท์
10. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
12. อ. สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม
14. อ. วิวัฒน์  บุรทัต
16. อ. ดารา  ภาคสุชน
18. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต
20. อ. ดร. กาญจนา  รุ่งตรานนท์
22. ผศ. จันทร์พิมพ์  พละพงศ์
24. ผศ. สนั่น  วีระพงษ์
26. ผศ. ดร. สายสนม  ธรรมพิทักษ์
28. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร
30. ผศ. ศรีนวล  มั่นเปล่ง
32. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์

พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.

รศ. สมหวัง  คุรุรัตนะ
ผศ. บุญเกื้อ  ควรหาเวช
อ. นวธิตา  อติแพทย์
ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
อ. ปราณีต  เลิศไกร
อ. สมทรง  วิเชียร
ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล
ผศ. วันเพ็ญ  พงษ์ประยูร
ศ. ดร. เสาวนีย์  จักรพิทักษ์
อ. ดร. พัฒนา  ชัชพงศ์
ผศ. เพ็ญณี  ดิสกะประกาย
ผศ. จ�ำรัส  น้อยแสงศรี
อ. อรพินท์  แก้วลาย
คุณพรนิภา  โชติกเสถียร
คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
อ. ชุลีพร  สุภธีระ
ผศ. ประเสริฐ  เชษฐพันธ์

รศ. นฤมล  กาญจนทัต
อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร
อ. ทิพมาศ  แก้วซิม
คุณชลีนาถ  สิงหเรศร์
คุณวิจิตร  อักษรชู
ผศ. ศรีจันทร์  พันธุพานิช
คุณกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ
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34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

คุณชูศรี  บุญยฤทธิ์
ผศ. มาลี  โทณานนท์
ผศ. สุวณิช  พรหมสุทธิรักษ์
อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
อ. ธนพรรณ  สิทธิสุนทร
รศ. พวา  พันธุ์เมฆา
ผศ. ชื่นจิตต์  ศรีรัตน์
ผศ. วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา
ผศ. จิตต์  หมวดสง
ผศ. อุษณา  กาญจนทัต
รศ. ผกา  แสงสุวรรณ
คุณช�ำนาญ  แสงแก้ว
อ. ดร. สุวรรณา  พันธุรัตน์
ผศ. สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม
รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี
ผศ. พัชรินทร์  ขวัญชัย  

ผศ. สุดใจ  พงศ์กล�่ำ
68. คุณดวงดาว  พันธิตพงษ์
70. ผศ. บรรจง  สัพพะเลข
72. ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต
74. คุณสมศรี  ส่งวัฒนา
76. รศ. มาลี  โอวกุสุมสิริกุล
78. คุณณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ
9
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
...การที่ท�ำประโยชน์ส่วนรวมนั้น ได้ประโยชน์มากกว่าท�ำเฉพาะ
ประโยชน์ส่วนตัว และบอกได้ว่า คนไหนท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ
ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว  
แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึง่ ก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนือ่ ย แต่ถา้ ผูใ้ ดท�ำเพือ่ ส่วน
รวม ยิ่งมาก ยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข...
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๒๓
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บอกเล่าเก้าสิบ : 7 วิธี แก้อารมณ์ลบ
เมื่อเกิดอารมณ์ลบ หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน ร�ำคาญใจ ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้
1. หันความสนใจ หรือเปลี่ยนโฟกัส ไปคิดถึงเรื่องอื่นที่ท�ำให้มีความ
สุขแทน
2. ไปออกก�ำลังกายที่ใช้พลังงานท�ำให้ให้เหงื่อออกมากๆ หรือท�ำให้
เหนื่อยมากๆ
3. ท�ำกิจกรรมทีเ่ บีย่ งเบนความสนใจไปทีเ่ รือ่ งอืน่ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง
สนุกๆ
4. ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือที่ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีอากาศ
ปลอดโปร่งเย็นสบาย
5. สนทนากับคนที่อารมณ์ดีและคิดบวก เขาจะช่วยปรับเปลี่ยน
มุมมองเราได้เป็นอย่างดี
6. อ่านหนังสือทีใ่ ห้แนวคิดดีๆ เกีย่ วกับการคิดบวกท�ำให้ชวี ติ มีความสุข
7. หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ อยูน่ งิ่ ๆสงบๆ ดูอารมณ์และความ
ฟุง้ ซ่านของความคิดเหมือนเป็นผูส้ งั เกตการณ์ แล้วความคิดนัน้ มันจะค่อยๆ
สงบลงไปเอง
จะท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท�ำหลายๆ วิธีรวมกันก็ได้
ลองดู แล้วจะพบว่า อารมณ์ลบสามารถคลายตัวลงได้อย่างรวดเร็ว
ขอให้มีความคิดที่เป็นบวก มีจิตแจ่มใสและใจชื่นบานกันทุกคน

http://seniorclub.swu.ac.th
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สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเลือก “สมเด็จพระมหามุนวี งศ์”
(อัมพร อฺมพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม “พระสุปฏิปนั โน”
ผู้อร่ามในธรรมและศีลาจารวัตร เป็น “สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระสุปฏิปันโนรูปนี้ ครองตนด้วยความส�ำรวม สมถะ และเคร่งครัด
ในวัตรปฏิบตั ชิ นิดที่ “ชาวพุทธทัง้ แผ่นดิน” กราบไหว้ได้ดว้ ยความสบายใจ
ไร้มลทิน ข้อครหาทั้งหลาย
ผมเองได้เคยไปกราบท่านหลายครั้ง ทั้งปกติที่ไปท�ำบุญวัดนี้และ
ระดมปัจจัยจากผูม้ จี ติ ศรัทธา จัดพิมพ์และซือ้ หนังสือดี ไปถวายยังวัดต่างๆ
12
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วัดทีข่ าดมิได้เลยคือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนี้ ด้วยศรัทธาในท่านเจ้า
อาวาส “ผู้รู้ค่า” แห่ง “หนังสือ” ว่าเป็นสื่อในการปลูกสร้างปัญญา และ
น�ำส่งไปยัง “ที่ที่ควรไป-คนที่ควรรับ” ได้ด้วยดีเสมอมา นับเป็นพระคุณ
อันซาบซึ้งใจมิรู้ลืม
ท่านมีความเป็น “ครู” อยู่ในตน ในยามไปกราบท่านท่านสอนบาง
คนให้ “กราบให้ถูก” และ “กราบให้งาม” สมเป็นชาวพุทธด้วย ทั้งยัง
สนทนาวิสาสะในสิง่ อันประเทืองปัญญา หามีวแี่ ววของการ “หาความนิยม
ชมชอบ” หรือ “โน้มทรัพย์” แต่อย่างใด
เงินท�ำบุญที่ถวายท่าน มิเคยเข้าพกเข้าห่อ หากแต่น�ำเข้าบัญชีของ
“มูลนิธ”ิ ทีท่ างวัดตัง้ ขึน้ ไว้หลายมูลนิธิ และจัดสรรไปสร้างประโยชน์ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงอันสง่างามแห่งนี้ พร้อมไปกับการจัดสรร
เป็น ทุนการศึกษา” แก่นักเรียนที่เรียนดีและยากจนเสมอมาด้วย
ท่านไม่มีผ้ายันต์เลื่องชื่อ ไม่ปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุบูชาใดๆ ให้
คนหลงไปออกนอกเส้นทางแห่ง “การปฏิบัติ”
ธรรม ย่อมส�ำเร็จได้ด้วยการรู้แจ้ง การรู้แจ้งจะมิเกิดได้เลยหาก
ปราศจากการ “ปฏิบัติ”
ท่านจึงไม่มี “วัตถุมงคล” ใด เป็นอาชีพ เป็นรายได้ให้ผดิ ไปจากทาง
ที่พระพุทธองค์ทรงสอนและสรรเสริญ
มีไหม วัตถุมงคลของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีครับ แต่มี
ในคราวอันควร เช่น จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการส�ำคัญ เพื่อให้คน
“มีพระอยูก่ บั ตัว มีธรรมอยูก่ บั ใจ” หรือเพือ่ หารายได้มาประกอบกิจอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งก็มิได้ท�ำบ่อยเสียจนเสียสมณสารูป
ท่านและวัดมิเคยเลี่ยงบาลี ท�ำธงท�ำยันต์ เป็นล�่ำเป็นสัน ครั้นคนตั้ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำถามก็ท�ำทีเป็นตอบไปว่า คนมาหาก็สอนธรรมด้วย แต่คนไปติดยึดที่ธง
ที่ยันต์กันเอง
ท่านมิเคยมีรถหรูอยู่ในความครอบครอง แม้มีลูกศิษย์ลูกหาพร้อมที่
จะถวายอยู่เสมอมา
ไปไหนมาไหนด้วยรถแท็กซี่ หรือให้เจ้าภาพจัดรถรับส่งมาตามควร
แม้งานของส�ำนักพระราชวัง หากเดินทางไปเองได้ ท่านก็ไปของท่านเอง
เนื่องจากวัดอยู่ใกล้วัง มิสร้างภาระ มิยึดติดกับวัตถุแสดงเครื่องยศหรือ
ฐานะ
ครั้ ง หนึ่ ง ท่ า นไปงานฌาปนกิ จ พระเถระผู ้ ใ หญ่ ที่ วั ด อโศกราม
สมุทรปราการ ท่านเดินทางด้วยรถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่มิยอมให้รถเข้าข้าง
ในบริเวณพิธี ให้จอดข้างนอก เพื่อให้เดินเท้าเข้าไป ทั้งยังขอตรวจใบสุทธิ
เมือ่ ท่านแสดงด้วยดี ไม่มที ที า่ ว่าไม่พอใจใดๆ เจ้าหน้าทีถ่ งึ กับตกใจว่านีค่ อื
“สมเด็จพระมหามุนีวงศ์”
จึงเป็นมงคลแก่แผ่นดินยิ่งนัก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเลือกพระผูอ้ ร่ามในธรรมและศีลาจารวัตร
รูปนี้ เป็นสมเด็จพระสังฆราช
ก็ เ หลื อ แต่ เ พี ย งเราชาวพุ ท ธทั้ ง หลาย ที่ พึ ง ส� ำ นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ เรียนรู้ พินิจ และเดินตามพระสุปฏิปันโนที่พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงเลือกแล้วเป็นอย่างดี เพือ่ น�ำพาชาติบา้ นเมืองไปสูค่ วามสงบร่มเย็นเป็น
แผ่นดินธรรมกันให้ได้
เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 วิธีฝึก 8 อย่าง จะได้
ไม่ “ทุกข์”
1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่า
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เป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนส�ำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้น
กับเรา อย่าไปให้ความส�ำคัญกับตัวเองมากไป
2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า การสะสมอะไร
สักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี
นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย
3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความ
สมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มจี ริง มีแต่คนโง่เท่านัน้ ทีม่ อง
ว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง
4. ฝึกให้ตวั เองเป็นคนนิง่ ๆ หรือไม่กพ็ ดู ในสิง่ ทีด่ ๆี หมายความว่า ถ้า
อะไรไม่ดกี อ็ ย่าไปพูดมากไม่วา่ สิง่ นัน้ จะถูกหรือผิด แต่ถา้ มันไม่ดี เป็นไปได้
ก็ไม่ตอ้ งพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียหายนัน้ มีแต่ทำ� ให้จติ ใจ
ตนเองตกต�่ำ และขุ่นมัว
5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า
เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็
ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทัน
ว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย
6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่อง ของการนินทา หมายความว่า เราเกิดมา
ก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรา
มาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา
กับค�ำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คน
เป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้
นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา
7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า
http://seniorclub.swu.ac.th
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เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน
นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน
การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อ
รู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสท�ำ
อะไรที่มากกว่าการหาเงิน
8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การที่
คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจ�ำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความ
ถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็น
บ้าสติแตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับ
คนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
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สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น
ประจ�ำปี 2560

การประกวดหนังสือดีเด่นประจ�ำปี 2560 มีหนังสือได้รับรางวัล 51
เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 40 เรื่อง ดังนี้
รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี เรือ่ ง บ้านเรือน ตัวตน คนไท
ในอินเดีย โดย ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และคณะ
ประเภทหนังสือนวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�ำของทรง
จ�ำของแมวกุหลาบด�ำ โดย วีรพร นิติประภา
ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานต์ ปทุมสูติ
ประเภทหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ เรือ่ ง อาคเนย์คะนึง (Southeast Wind
of Love) โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์
ประเภทหนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี ไม่มีหนังสือเรื่องใด
สมควรได้รับรางวัล
http://seniorclub.swu.ac.th
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ประเภทหนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี แบ่งเป็น
		
บันเทิงคดี เรื่อง อยู่วังสระปทุม โดย สุมาลี
		
สารคดี เรื่อง กราบพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 โดย เด็กหญิงติณณา
แดนเขตต์
ประเภทหนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น
บันเทิงคดี สารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
ประเภทบทร้อยกรอง
เรื่อง ค�ำสารภาพถึงพ่อขุนรามค�ำแหง โดย แมน คล้ายสุวรรณ
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ การ์ตูน และ หรือนิยาย
ภาพทั่วไป เรื่อง มุม - มอง - หมา DOG EYE VIEW โดย PUCK
ไตรภัค สุภวัฒนา
หนังสือการ์ตนู และ หรือนิยายภาพส�ำหรับเด็ก เรือ่ ง จ�ำปาและมา
กะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage
โดย กวิน ศิริ (Kavin Z. Siri)
ประเภทหนังสือสวยงาม แบ่งเป็น
		
ประเภททั่วไป เรื่อง ราชผาติกานุสรณ์ โดย ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
		
ประเภทส�ำหรับเด็ก เรื่อง ก�ำเนิดวานร 18 มงกุฎ โดย ปิติพร
วทาทิยาภรณ์
รางวัลชมเชย
		
หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง คือ
1. มันยากที่จะเป็นมลายู โดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
2. ลายสลักอักษรา โดย กฤษณา อโศกสิน
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3. วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ โดย ประพนธ์ เรืองณรงค์
		
หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง คือ
1. ชีวิตของประเทศ โดย วิษณุ เครืองาม
2.ทางบุญ โดย ชมัยพร มาลัยทัต
3. บ้านในโคลน โดย กิตติศักดิ์ คเชนทร
		
หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง คือ
1. ธรรมชาติของหัวใจ โดย “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล
2. บางคนอาจเดินสวนทางเราไป โดย บัญชา อ่อนดี
3. หลากถ้อยในรอยทาง โดย โชคชัย บัณฑิต / แพรวส�ำนัก
พิมพ์
		
หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง คือ
1. กลับสู่โลกสมมุติ โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ ฃ
2. เมือง บ้าน ผม โดย จ�ำลอง ฝั่งชลวิจิตร
3. สองอย่างห้า โดย ดมิตรี สุธมี นต์ / ส�ำนักพิมพ์ศริ าภรณ์บคุ๊ ส์
		
หนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง คือ
1. ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์
2. นกน้อยไม่ยอมบิน โดย ตะเกียงดาว
3. แมวแต้มห้าจุด โดย วิเชียร ไชยบัง / ส�ำนักพิมพ์เรียน
นอกกะลา
		
หนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ได้แก่
			ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ
1. ความในใจ โดย เด็กหญิงในใจ เม็ทซกะ
2. งานส�ำคัญของหนูจี๊ด โดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
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3. อีเล้งเค้งโค้งเยือนอยุธยา โดย ชีวัน วิสาสะ
			ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ
1. ช้างบุญ BOON โดย แสงเดือน “เล็ก” ชัยเลิศ
2. บัว โดย ประพันธ์ ชานนท์
3. อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ โดย น.อ. เสริมสกุล
โทณะวณิก
		
หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี
			ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ
1. กระต่ายในพระจันทร์ โดย แพน พงศ์พนรัตน์
2. ลูกนกจากคอน โดย คามิน คมมินย์
3. สี่ธาตุผงาดธรรม โดย จิตประภัสสร
			ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง
1. ท�ำไมไทเป โดย น�้ำส้ม
2. โมร็อกโก โมเมนต์ Morocco Moment โดย วันฉัตรฅ
ชินสุวาเทย์
3. หอมกลิน่ แผ่นดินเก่า ผูค้ น สายน�ำ 
้ และแผ่นดินพระร่วง
โดย สัญญา พานิชยเวช
		ประเภทบทร้อยกรอง ได้แก่ เรือ่ ง ก ไก่เดินทาง นิทานระบาย
สี โดย สโรชา กิตติสิริพันธุ์
			หนังสือการ์ตนู และ หรือนิยายภาพ ประเภททัว่ ไป มี 3 เรือ่ ง
1. ฝันสลายรายวัน โดย ไตรรงค์ ประสิทธิผล
2. พระสีวลี โดย โอม รัชเวทย์
3. “มากกว่าความข�ำ ล�ำ้ กว่าความฮา” LAUGH IS MORE
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โดย ต่าย ขายหัวเราะ
			ประเภทส�ำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ
1. ในหลวงของเรา โดย กองบรรณาธิการ
2. ล่าขุมทรัพย์อาเซียน อินโดนีเซีย โดย ป๋าสนิท
3. อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 4 ตอน ผู้พิทักษ์หุ้มเกราะ
โดย อินกับทราย
			ประเภทหนังสือสวยงาม
				ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ
1. ปฐมบทแห่งสยาม - ไทย ณ ห้วงกาล โดย เกรียงไกร
ไวยกิจ
2. ศิลปะจินตทัศน์...เพือ่ สังคม โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
3. สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 โดย ปรีดี
พิศภูมิวิถี
				ประเภทส�ำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ
1. ง่ายนิดเดียว หนูท�ำได้ โดย เกวลิน ชุ่มช่างทอง
2. พระอัจฉริยภาพของพ่อ (ชุด 9 ตามรอยพ่อ) โดย
ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
3. ลอย ลอย...ลอยกระทง โดย รัตนา คชนาท

http://seniorclub.swu.ac.th

21

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2560

ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หลายท่านคงผ่านหู
ผ่านตาค�ำว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” มาบ้างแล้ว แต่
ก็เชื่อว่า หลายท่านยังไม่รู้จัก “ประเทศไทย 4.0” บทความนี้สรุปมาจาก
ข้อเขียน บทบรรยาย ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่ก�ำหนดแนวคิด วางระบบเพื่อด�ำเนินการตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรือ่ งนีโ้ ดยตรง มาเล่าต่อโดยเป็นประเด็น ดังนี้
ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน�ำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�ำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
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เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0”
เพือ่ ให้เห็นภาพประเทศไทยในอดีตทีผ่ า่ นมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็น
ไปอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ ยุคแรก เรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตร
เป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง
เรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น
การผลิตและขายรองเท้า เครือ่ งหนัง เครือ่ งดืม่ เครือ่ งประดับ เครือ่ งเขียน
กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (2559) จัดอยู่ในยุคที่สาม
เรียกว่า “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น
การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลัน่ น�ำ้ มัน แยกก๊าซธรรมชาติ
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศ
ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้าง
ประเทศ จึงเป็นเหตุให้น�ำไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0”
ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวาง
เป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทาง
เศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of
Makers ” อังกฤษ “ Design of Innovation” อินเดีย “Made in India”
หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”
ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร?
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
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การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการ
ขับเคลือ่ นประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนัน้ “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลีย่ นวิธกี ารท�ำทีม่ ลี กั ษณะ
ส�ำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต้องร�่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และ
รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises
และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำ  ไปสู่ High Value Services
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูง
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง?
เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทาง
ธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น
พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
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3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้าน
การเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา
อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร?
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส�ำเร็จ ใช้
แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลือ่ น โดยมุง่ เน้นการมีสว่ น
ร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน
การศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึก
ก�ำลังกันขับเคลือ่ น ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจยั
ต่าง ๆ โดยการด�ำเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุม่ ต่างๆ อันได้แก่ กลุม่ ที่ 1
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาค
รัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัย
ใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่ง
เสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภาครัฐ กลุม่ ที่ 4 การศึกษาพืน้ ฐานและพัฒนาผูน้ ำ 
� (โรงเรียนประชารัฐ)
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่ง
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ออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก�ำลังวางระบบและก�ำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น
โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย
4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด “ประชารัฐ” ทีผ่ นึกก�ำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจยั
พัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก
นี่ เ ป็ น แนวคิ ด ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ โ มเดล
“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน จะเป็นได้จริงแค่ไหนไม่ใช่คอย
ติดตามอย่างเดียว แต่ต้องช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจ
โดยเฉพาะคนในวงการศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 น่าจะเป็นแสงสว่าง ที่จะท�ำให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จาก “ประเทศก�ำลังพัฒนา” กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” อย่างแท้จริง
Dr.borworn
แหล่งข้อมูล “ประยุทธ์” ลุยพัฒนาประเทศสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี
“ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่
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ออกจากโลกที่คุ้นเคย
ณ โรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ การผ่าตัดหัวใจของ
เด็กน้อยอายุ 3 ขวบ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดยังคงด�ำเนินไป
ภายนอกห้องผ่าตัด มีคณ
ุ พ่อ คุณแม่ และ ญาติพนี่ อ้ ง ทีเ่ ฝ้ารออย่าง
กระสับกระส่าย ด้วยความกังวล ชีวิตของ “ลูกน้อย” ที่ไม่รู้ว่าจะ “เป็น”
หรือ “ตาย” แขวนไว้อยูก่ บั การท�ำงานร่วมกันของ “คนไม่กสี่ บิ คน” ภายใน
ห้องสนธยาที่เรียกว่า “ห้องผ่าตัด”
เวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี จนกระทั่ง เริ่ม
เคลื่อนย้ายเด็กน้อยที่อ่อนแอไปยังห้องพักฟื้นของคนไข้หลังผ่าตัด
การถอดสายช่วยชีวิตกว่าสิบสายที่ตัวเด็ก การสื่อสารกับห้องพักฟื้น
ให้เตรียมพร้อม การเคลื่อนย้ายเด็กจากเตียงผ่าตัดไปสู่เตียงรถเข็น ไปสู่
ห้องพักฟื้น ระหว่างนั้น ก็มี “เสียงสั่งการ” จากคุณหมอหลายคน เสียง
ขานรับของพยาบาลที่ “อือ้ อึง” ทีแ่ สดงความตระหนกในการท�ำงาน ทีเ่ ดิม
พันคือ “ชีวิต” ของคนไข้
เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เป็น “รอยรั่วเล็กๆ” ที่คุณ
หมอและพยาบาล มองว่าเป็นเรื่องปกติ
คุณหมอโกลด์แมน ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล เฝ้าดูปัญหาที่
เกิดขึ้น ผ่านไปวันแล้ววันเล่า และคิดไม่ตกว่า จะท�ำอย่างไรดี
จนกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างที่ก�ำลังนั่งดูรายการทางทีวี “การแข่งรถ
ฟอร์มูล่าวัน” หลังจากวิ่งวนในสนามกว่าสิบรอบ รถแข่งของทีมเฟอร์รารี่
ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ “พิตสต๊อป” บริเวณขอบสนามแคบๆ ความยาวไม่เกิน
สิบเมตร มีทีมงานกว่าสิบชีวิต ยืนรออย่างใจจดใจจ่อ พร้อมเครื่องมือครบ
ครัน ในมือของตน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รถเคลื่อนเข้ามาแล้วช้าลง ช้าลง จนจอดสนิท “ฟืด ฟาด ช้ง เช้ง
เรดี้ โก” ถอดล้อ ใส่ล้อ ขันน็อต เติมลม เติมน�้ำมัน เช็ดกระจก ทุกอย่าง
เกิดขึ้น ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที และที่ส�ำคัญ ไม่มีการคุยกันระหว่างทีม
งานแม้แต่น้อย
ด้วยความทึ่ง ในประสิทธิภาพการท�ำงาน และสายตาที่ไม่ติดกรอบ
คุณหมอโกลด์แมน รีบติดต่อทีมเฟอร์รารี่ เชิญให้มาดูงานที่ โรงพยาบาล
ทันที
จุดนี้ ทีมเฟอร์รารีไ่ ด้แย้งว่า งานของฉัน มันเกีย่ วอะไรกับโรงพยาบาล
คุณหมอขอทีมเฟอร์รารี่ เพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้น คือ เฝ้าดู การท�ำงาน
ของทีมงานในห้องผ่าตัด รวมถึงช่วงการขนย้ายคนไข้ไปที่ห้องพักฟื้น แล้ว
บอกว่า พวกเขาคิดว่าอย่างไร
หลายชั่วโมงผ่านไป การผ่าตัดและการเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นลง
“ห่วยอย่างไม่น่าเชื่อ” คือ ความเห็นตรงกันของทีมเฟอร์รารี่
ไม่น่าเชื่อว่า “การช่วยชีวิตคน” จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าการ
เปลี่ยนล้อรถ ได้มากเพียงนี้
ที่น่าสนใจคือ ด้วยค�ำแนะน�ำของ ทีมเฟอร์รารี่ที่ใช้เวลาไม่กี่เดือน
ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มคนหน้างาน การแตกหน้าที่ให้ละเอียดที่สุด เพื่อ
กระจายงานอย่างชัดเจน
การท�ำเช็กลิสต์ การมอบหมายให้ผู้น�ำกระบวนการหนึ่งคน เพื่อลด
ความสับสนในการสื่อสารเหมือน “คอนดักเตอร์” ของวงออร์เคสตรา
ทีม “เฟอร์รารี่” ท�ำให้คุณหมอถึงบางอ้อว่า...
การรูห้ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ กุ คน เพือ่ ลดการสือ่ สารเป็นหัวใจของการ
ท�ำงานทีแ่ ข่งกับเวลา เป็นความเหมือนทีไ่ ม่มใี ครเคยคิด ระหว่างสองสถานที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ที่ต่างกันอย่างสุดโต่ง นั่นคือ “ห้องผ่าตัด” กับ “สนามแข่งรถ”
สร้างผลลัพธ์คือ ความผิดพลาดในการขนย้ายคนไข้ ลดลงถึง 50%
ช่วยชีวิตเด็กน้อยให้รอดชีวิตได้นับสิบนับร้อย สร้าง “นวัตกรรม” ในการ
ท�ำงาน
เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า การออกจากโลกที่คุ้นเคย การมองโลกใบเดิม
ด้วยมุมกล้องที่ต่างไป อาจจะช่วยให้เราเห็นค�ำตอบที่ซ่อนอยู่
Cr : เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
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ไหวพริบกับการพูด
การเป็นผู้น�ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ความรอบรู้ ความ
อดทน เป็นคนดี มีศีลธรรม ฯลฯ แต่คุณสมบัติหนึ่งที่ผู้น�ำพึงมี ขาดเสียไม่
ได้ คือ ไหวพริบกับการพูด
ตอนทีม่ หาตมะ คานธีศกึ ษาวิชากฎหมายอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยลอนดอน
มีอาจารย์ผวิ ขาวชือ่ ปีเตอร์เกลียดคานธีมาก ทัง้ เหยียดผิวและแสดงอาการ
ไม่เป็นมิตรในทุกโอกาส การทีค่ านธีไม่กม้ ศีรษะในขณะทีอ่ าจารย์คยุ ด้วยก็
อาจมีส่วนท�ำให้เกิดการปะทะคารมกันบ่อยๆ
วันหนึ่ง ขณะที่อาจารย์ก�ำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในโรงอาหาร
ของมหาวิทยาลัย คานธีเดินถือถาดอาหารผ่านมาและนัง่ ลงข้างๆ อาจารย์
อาจารย์พูดว่า
“คุณคานธี คุณไม่เข้าใจเลยนะ หมูกับนกจะนั่งกินอาหารด้วยกันไม่
ได้หรอก”
http://seniorclub.swu.ac.th
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อื่น

คานธีมองอาจารย์แบบผู้ใหญ่มองเด็กดื้อแล้วตอบว่า
“ไม่มปี ญ
ั หา ผมบินไปให้พน้ ก็ได้ครับ” ว่าแล้วก็ยกถาดเดินไปนัง่ โตํะ

อาจารย์โกรธจนหน้าแดงและตั้งใจว่าสอบคราวหน้าจะหาทางเอา
คืนให้ได้ แต่ปรากฎว่าคานธีตอบถูกหมดทุกข้อ อาจารย์ไม่พอใจและ
หงุดหงิด จึงถามไปว่า
“คุณเจอกล่อง 2 ใบ ใบนึงมีความรู้ และอีกใบนึงมีเงินจ�ำนวนมาก
คุณจะเลือกใบไหน”
คานธีตอบโดยไม่ลังเลว่า จะเลือกใบที่มีเงิน อาจารย์ยิ้มเยาะและ
พูดประชดประชันว่า
“ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเลือกใบที่มีความรู้ น่าจะเหมาะสมมากกว่า
นะ”
คานธียักใหล่และตอบว่า “คนเรามักจะเลือกในสิ่งที่ตนเองไม่มี”
มาถึงตอนนีอ้ าจารย์หงุดหงิดเต็มทีแ่ ละอารมณ์เสียมาก จึงเขียนค�ำว่า
“ไอ้โง่” ลงบนกระดาษข้อสอบของคานธี คานธีน�ำกลับไปอ่านที่โต๊ะ และ
สงบสติอารมณ์คิดว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป....
ไม่กี่นาทีต่อมา คานธีลุกขึ้นและเดินไปที่โต๊ะอาจารย์ เขาพูดอย่างมี
ศักดิ์ศรีแต่แอบประชดอย่างสุภาพว่า..
”อาจารย์ครับ อาจารย์เซ็นซื่อแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้คะแนนผมครับ”
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