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สังคมในแวดวง มศว

มศว จัดงานวันวิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม ณ
อาคาร ศ. ดร. สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ท�ำบุญเลี้ยง
พระเช้า 9 รูป เดินทักษิณาวัตร เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และ
ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะกับการใช้โซเชียลมีเดีย
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกล่าวถึงเหตุและปัจจัยที่ก่อให้
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 สรุปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิด
ว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ? โดย ว่าที่ ร.ต. อ. มนัส บุญประกอบ
รศ.ธวัช บุรรี กั ษ์ รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ท�ำให้ผเู้ ข้าฟังได้รบั ความ
รู้และติดตามสถานการณ์โลกได้อย่างเข้าใจได้มากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทีมวิทยากรของชมรมฯ น�ำโดย
ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์ เปิดสอนการท�ำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
สมาชิกตั้งใจท�ำกันอย่างจริงจัง และจะเปิดสอนในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมสภา 1 ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจเข้ารับ
การอบรม และแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 เพื่อ
เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ
เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560 มศว จัดงานครบรอบวันเกิด 68 ปี
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียง
ในช่วงเช้าท�ำบุญ ตักบาตร เปิดนิทรรศการ 68 ปี มศว และวางพาน
พุ่ม ณ อนุสาวรีย์ ศ. มล. ปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ
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ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ชมรมฯ จัด
ทัศนศึกษา หรรษา Unseen ปักษ์ใต้ เจาะลึกแหล่งธรรมชาติสตูล มี
สมาชิกร่วมเดินทาง 38 คน
วันแรก ของการเดินทาง ทุกคนพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
ตามเวลานัดหมาย ถึงสนามบินหาดใหญ่ตามเวลา แยกย้ายกันขึ้นรถตู้
4 คัน ตามที่ระบุรายชื่อไว้แต่ละคัน ทานข้าวมันไก่เป็นอาหารเช้าบนรถ
หาดใหญ่ - สตูล อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ
ลงไปเดินเล่น ถ่ายรูปในอุทยานทะเลบันที่ยังเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
ฝนตกปรอยๆ และมีเวลาไม่มาก ก็ต้องอ�ำลาอุทยานแห่งชาติทะเลบันที่
ได้สัมผัสเพียงเบาๆ ทานอาหารกลางวันที่ร้าน D Andaman อร่อยถูกใจ
ปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วง เดินทางไปยังคฤหาสน์กูเด็นที่สร้างขึ้นโดย
พระยาภูมนิ ารถภักดี หรือ ตนกูบาฮารุดดิน บินต�ำมะหงง เจ้าเมืองในสมัย
รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ เมื่อคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จปักษ์
ใต้ แต่พระองค์มิได้ประทับแรม เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล
จึงใช้เป็นสถานทีร่ าชการ ต่อมากรมศิลปากรประกาศขึน้ ทะเบียนคฤหสาน์
กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นพิพธิ ภัฑณ์สถานแห่งชาติ
ประจ�ำเมือง เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถชี วี ติ ชาวสตูลทีน่ า่ สนใจ ผูน้ ำ� ชมพิพธิ ภัณฑ์มคี วามตัง้ ใจอธิบาย
สิง่ ของทีน่ ำ� มาแสดง ยิม้ แย้มแจ่มใส รูส้ กึ ประทับใจกันมาก ทีน่ คี่ ณ
ุ เศรษฐา
วิทติ วงศ์ คุน้ เคยกันมากเมือ่ สมัยทีเ่ รียนปริญญาโทอยูท่ ี่ มศว ประสานมิตร
เมื่อหลายปีก่อน เป็นชาวสตูล มาให้การต้อนอย่างดี น�ำขนมท้องถิ่นสตูล
แปลกและอร่อย เป็นแผ่นแป้งเล็กๆ คล้ายโรตีกรอบจืด ทานกับสังขยา
ชื่อโรตีกาป๊าย มาให้ทาน ต่อจากนั้นก็ชมร้านผ้าปาเต๊ะ เลือกแล้วก็ชวน
http://seniorclub.swu.ac.th
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กันซื้อถ้อยทีถ้อยชม ชวนกันไปร้านที่ถูกใจ แล้วจึงเข้าที่พัก โรงแรมขนาด
เล็กที่เรียกตัวเองว่า Boutique hotel สะดวกสบาย กะทัดรัด ให้การดูแล
ด้วยอัธยาศัยไมตรี หลังอาหารเย็นไปเลือกซื้อผ้ากันต่ออีกรอบ ก่อนกลับ
ไปพักผ่อน
วันที่สอง ทานอาหารเช้าข้าวย�ำปักษ์ใต้อร่อยอย่างที่เชิญชวน แต่ง
ชุดเปียกน�ำ้ กันเต็มที่ นัง่ รถตูไ้ ปท่าเรือบากันเคย ชือ่ ดูแปลกน่าจดจ�ำ ฟังค�ำ
ชีแ้ จงการนัง่ เรือไปสันหลังมังกร รับเสือ้ ชูชพี ทีต่ อ้ งสวมใส่ทกุ คน สีสนั สดใส
ตื่นเต้นกันมาก เตรียมตัวขึ้นสันหลังมังกร การไปสันหลังมังกรต้องดูเวลา
น�้ำขึ้นน�้ำลงก่อนออกเดินทาง และไปตามเวลาที่ก�ำหนด นั่งเรือไป 4 ล�ำ ผู้
ดูแลล�ำละ 3 คน เอาใจใส่พวกเราอย่างดีทุกคน ให้ความช่วยเหลือเวลา
ขึ้นลงเรือ ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ก็เห็นสันหลังมังกรยาวเหยียด
สุดสายตา ก่อนลงจากเรือ คนเรือแนะน�ำให้เราไหว้พื้นที่ๆ ที่จะลงไปให้
เราปลอดภัย ทุกคนท�ำตามอย่างเต็มใจ แล้วลงไปเดินเล่น ลุยน�้ำ ถ่ายรูป
กันอย่างสนุกสนาน ลืมความร้อน เห็นแต่ธรรมชาติที่สวยงามรอบ ๆ ตัว
นิ่งสงบ นึกภาคภูมิใจที่นี่สตูลประเทศไทย เราไปดูที่สวยงามต่างประเทศ
กันมาแล้ว แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก (ใครหนอช่างเปรียบเทียบว่านี่
คือสันหลังมังกร ใช่เลย เวลาน�้ำขึ้นกระทบเข้าหากันเหมือนสันหลังมังกร
ที่เลี้ยวลดไปมาขณะมังกรว่ายน�้ำ) สันทรายยาวเหยียดและน�้ำเริ่มขึ้นมา
เรื่อยๆ กว่าเราจะออกเรือน�้ำก็ท่วมสันหลังมังกรหมด (เคยไปทะเลแหวก
ที่กระบีม่ าแล้วลักษณะเหมือนกันแต่สนั ทรายไม่กว้างเท่านี้) นั่งเรือมาแวะ
ขึ้นเกาะหินเหล็ก ดื่มน�้ำ เดินดูพื้นที่หินเหล็กอาณาเขตกว้างขวาง ขึ้นเขา
ชมธรรมชาติโดยรอบหมู่เกาะหินเหล็ก กลับมาที่บากันเคย เอาน�้ำลูบตัว
พอสบาย ทานอาหารกลางวัน กุ้ง ปู ปลา หอย แกงเหลือง ฯลฯ ฝีมือ
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แม่บ้านชาวบากันเคย สู้ร้านอาหารได้สบาย ซื้อกะปิ ปลาตากแห้ง กุ้ง
เคยตากแห้งดูสะอาดน่าซื้อ นี่คือการท่องเที่ยวที่จัดท�ำโดยคนในท้องถิ่นที่
น่าชื่นชมมาก เดินทางต่อไปวัดดุลยาราม (วัดฉลุง) สักการะหลวงพ่อแก่
พระพุทธรูปองค์เล็กทีส่ วยงาม พระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองสตูล ลงจากศาลาไหว้พระ
ก็ปาร์ตี้ทุเรียนกันสนุกสนาน เนื่องจากบังบูรณ์ (รถตู้คันที่ 3) เห็นว่าพวก
เราอยากจะชิมทุเรียนสตูลกันมาก จึงไปตามรถขายทุเรียนมาให้พวกเรา
ได้เลือกซื้อกินกันอย่างสนุกสนาน อิ่มหน�ำกับทุเรียนกันแล้วก็ออกจากวัด
เข้าที่พัก Lake Terrance เก็บของเข้าห้องพักแล้ว ส่วนหนึ่งก็ออกไปเดิน
ออกก�ำลังกายชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ท้องฟ้า ทะเล
หมู่เกาะ ภูเขา สวยงาม แล้วจึงกลับมาทานอาหารเย็น
วันที่สาม เช้านี้ส่วนหนึ่งนัดกันออกก�ำลังกายด้วย เต้าเต๋อซินซี
แล้วไปเดินชมธรรมชาติบนเส้นทาง walkway “สะพานข้ามกาลเวลา”
สะพานเดินศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณเขาโต๊ะหงาย แนวรอยเลื่อน
ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งเป็นตัวแบ่งหินที่มีอายุแตกต่างกัน 2 ยุค เหมือน
เป็นเขตข้ามกาลเวลา คือ หินทรายสีแดงยุคแคมเบเรียน (อายุประมาณ
542-448 ล้านปี) และหินปูนยุคออร์โดวิเซียน (อายุประมาณ 488-444
ล้านปี) อากาศเช้าสดชื่น ทะเลสงบ กระทบกับแสงแดดเช้าสวยงาม ถ่าย
รูปกันสนุกสนาน กลับมาทานอาหารเช้า แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเปียก เดิน
ทางไปอ�ำเภอทุ่งหว้า แวะถ่ายภาพตึกเก่า ๆ เรียกกันว่า Little Penang
เดินทางต่อไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด�ำบรรพ์ทุ่งหว้า วิทยากรที่น�ำชม
บรรยายเป็นผู้มีความรู้ดีมาก ทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางไปถ�้ำเลสเต
โกดอน ลงเรือคายัคเข้าถ�้ำ ล�ำละ 3 คน พร้อมฝีพาย ล่องเรือชมฟอสซิล
หินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา เป็นถ�้ำที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย
http://seniorclub.swu.ac.th
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คือ 4 กิโลเมตร ค�ำว่า “สเตโกดอน” คือชือ่ ของช้างดึกด�ำบรรพ์ทพี่ บฟอสซิล
ของช้างในถ�้ำนี้ ใช้เวลาที่นี่ประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นถ�้ำใหญ่และสวยที่สุด
เท่าทีเ่ คยเทีย่ วถ�ำ้ ก่อนถึงทีพ่ กั แวะชิม cake จ�ำปาดะ มีกลิน่ จ�ำปาดะหอม
รสชาติดี กลับถึงที่พัก เปลี่ยนเสื้อผ้า ทานอาหารเย็น บริษัททัวร์เตรียม
cake วันเกิดของสมาชิกที่ร่วมเดินทางที่เกิดเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ร้องเพลง Happy Birthday ตัด cake ร้องเพลงกันต่อพักหนึ่งจึงแยกย้าย
กันกลับห้องพัก
วันที่สี่ ทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปลงเรือหางยาวที่หาดนุ้ย
ลงเรือไปทะเลแหวกบ้านบ่อเจ็ดลูก ลงเดินเล่นถ่ายรูป แล้วนั่งเรือต่อไปถึง
เกาะเขาใหญ่ ทางเข้าปราสาทหินพันยอด ลงเรือแคนู พายลอดเข้าไปใน
จะเป็นพืน้ ทีโ่ ล่ง ด้านบนโปร่งมองเห็นท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ ปราสาทหิน
พันยอด เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติทสี่ วยงาม มองไปโดยรอบเหมือน
ปราสาทหินทีเ่ รียงรายสลับไปมาเป็นโค้งวงกลม ทุกคนตืน่ ตาตืน่ ใจกับสิง่ ที่
ได้เห็น ถ่ายรูป ชวนกันชีช้ มความสวยงามของธรรมชาติกบั สิง่ ทีไ่ ด้เห็น เมือ่
ได้เวลาพอสมควรแล้วจึงนั่งเรือแคนูออกมาขึ้นเรือหางยาวไปทานอาหาร
กลางวันแบบปิคนิกกันที่อ่าวมะขามสอง อาหารง่ายๆ ฝีมือแม่บ้านอร่อย
ทุกอย่าง สับปะรดกับแตงโมทีจ่ ดั แต่งมาอย่างสวยงามน่าทาน ทานอาหาร
เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันท�ำกิจกรรม ว่ายน�้ำ เล่นน�้ำ พายเรือแคนู ทยอย
เดินขึ้นไปดูฟอสซิล นอติลุส นอติลอยด์ และหัวใจมรกต ซึ่งต้องเดินด้วย
ความระมัดระวังอย่างมากแล้วจึงนัง่ เรือดูหนิ ตา หินยาย กลับเข้าฝัง่ อาบน�ำ้
กันสบายใจ นั่งรถกลับเข้าหาดใหญ่ทานอาหารเย็นบะกุ๊ดเต๋ กับข้าวสวย
อร่อยจริงอย่างที่คุย ถึงสนามบินหาดใหญ่ และถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกัน
กลับบ้าน
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การท่องเทีย่ วครัง้ นีข้ อชืน่ ชมสมาชิกทุกคนทีเ่ ข้าร่วมทุกกิจกรรมอย่าง
ไม่เหน็ดเหนื่อยและสนุกสนาน ขอบคุณน้องทอย น้องอ้อ ที่ดูแลพวกเรา
อย่างดีมาก บังหมาน บังปะสุ บังบูรณ์ บังฝาด ที่ช่วยให้การเดินทางไปยัง
สถานทีต่ า่ งๆ ราบรืน่ ช่วยให้การท่องเทีย่ วครัง้ นีม้ คี วามประทับใจธรรมชาติ
และผู้คนที่น่ารักในทุกพื้นที่ที่เราไปเที่ยวอย่างมาก ขอบคุณ คุณเศรษฐา
วิทิตวงศ์ ศิษย์เก่า มศว ที่มาให้การต้อนรับในฐานะเป็นชาวสตูล และน�ำ
ขนมท้องถิน่ เช่น ขนมหม่อจี๋ จูเจาะบู ข้าวเหนียวหนีบ โรตีกาป๊าย ป่าวหล้าง
อร่อยทุกอย่างมาให้ทาน

สันหลังมังกร						

ถ�้ำเลสเตโกดอน

ปราสาทหินพันยอด					 สะพานข้ามกาลเวลา

http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรม การบริหารชมรมฯ 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
ชมรมฯ จัดอบรม เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นในการถ่ายภาพ
2 กลุ่ม ในวันอังคารที่ 11 และ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มละ
10-15 คน ณ ห้องฝึกอบรม 102 ส�ำนักหอสมุดกลาง แจ้งความจ�ำนง
ได้ที่ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ โทร. 086-9833973
ชมรมฯ จะเปิดสอนไวโอลิน ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในวัน
อังคาร และพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น โดย อ. สมชาย
อัศวโกวิท สนใจติดต่อ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 ถ้า
มีผแู้ สดงความจ�ำนง 5 คน จะเริม่ สอนในเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 100 วัน รศ. วราพร สุรวดี ณ พิพิธภัณฑ์
บางกอก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 และได้น�ำค�ำไว้อาลัย รศ. วราพร
สุรวดี ที่ประพันธ์โดย รศ. จรีย์ สุวัตถี มาไว้ในฉบับนี้ (หน้า 31)
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิทราจารย์
(เพื่ อ ถวายสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ) เป็ น
โรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไปบาง
ส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผูส้ นใจร่วมท�ำบุญ โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาองครักษ์ ออมทรัพย์ 605-224-288-2 ส่งส�ำเนาใบโอนเงินไปที่
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คุณบุญช่วย 093-964-4741 เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาให้
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลาง จะท�ำบุญครบครอบ 1 ปี
อุทศิ ส่วนกุศลให้ ผศ. ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร ในวันที่ 16 สิงหาคม
2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
ขอเชิญลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดร่วมท�ำบุญตามวันเวลาดังกล่าว
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ. ดร. สุดใจ
เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 เพื่อระดมทุน ศ. ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร สมาชิกที่ต้องการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพที่
ดี ขอให้น�ำมามอบได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป ที่ส�ำนักหอสมุด
กลาง โดยแจ้งว่าบริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุ มศว เพื่อด�ำเนินการคัดแยก
เมื่อปี 2559 ชมรมฯ จ�ำหน่ายของที่น�ำมาบริจาคได้เงิน 47,500 บาท ขอ
อนุโมทนาบุญ ณ โอกาสนี้
รศ. นันทนา สิงหชาญ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
และอุทิศร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ญาติ
ได้น�ำร่างมาพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา
17.00 น. ณ เมรุวัดธาตุทอง
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จูฑะพันธุ์
ในอนิจกรรมของ พลโทโยธิน จูฑะพันธุ์ ท�ำพิธพี ระราชทานเพลิงศพ เมือ่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ เมรุวัดโสมนัสฯ
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณจริยา วิชัยพรหม
ผศ. ดร. ณัฐ อินทรปาน

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. สุพิน ทองธานี							
2. อ. ประพาฬ เฟื่องฟูสกุล						
3. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์						
4. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ						
5. คุณวราภรณ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์				
6. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ					
7. อ. ละเอียด รักษ์เผ่า							
8. คุณกฤษณา สุนันทเกษม						
9. คุณทัศนา ทองภักดี							
10. คุณลักขณา แซ่ลู้							
11. ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร						
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมิถุนายน
เชิญทวยเทพอวยชัยในวันเกิด
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
ใสสะอาดสู่ทางสว่างสงบ
อายุมั่นขวัญยืนรื่นฤดี

พรประเสริฐพึงประสบสมดังหวัง
จิตจงตั้งในทางธรรมน�ำชีวี
อีกครันครบด้วยปัญญาพาสุขศรี
ครอบครัวมีรักเชื่อมใจไปนิรันดร์
พรรณนิภา สันติพงษ์

ประพันธ์

1. คุณมณี ศิริชัยรัตน์			 2. รศ. ระวิ สงวนทรัพย์
3. ผศ. ดร. วาสนา เจริญลาภ
4. อ. มยุรี บุญอาจ
5. ศ. ดร. 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. รศ. ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์ 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
23. คุณกฤษณา สุนันทเกษม		 24. ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ
25. อ. พิทักษ์ เสงี่ยมสิน		 26. ผศ. สุขุมาลย์ สิทธิมงคล
27. รศ. บรรจบ เนียมมณี		 28. รศ. สุนันทา โสรัจจ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.

12

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. สุวิทย์ โอวกุสุมสิริกุล		
คุณวันดี พ่วงความสุข		

30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.

อ. วิภารัช จินนิกร
รศ. รัชนี อัศวรุ่งนิรันดร์
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
ผศ. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
คุณกัญญา จันทร์ดี
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
...ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มี
จิตใจที่จะเห็นความเดือดร้อน เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้ก็จะเป็นจิตใจ
ทีม่ กี ำ� ลังมากทัง้ อ่อนโยนมาก จิตใจนีเ้ ป็นปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้การงานทุกอย่าง
ก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
หมายความว่าผู้นั้นเป็นคนฉลาด...
พระราชด�ำรัส ในโอกาสที่สมาคมพ่อค้าทราย เฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๔

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : อายุมากแล้วนะ
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

1

อายุมาก อย่าคิดมาก ให้มากเรื่อง
คิดให้เปลือง เวลา ยิ่งมีน้อย
อายุมาก ต้องเริงร่า อย่าเหม่อลอย
ต้องหมั่นคอย ปล่อยวาง บ้างจะดี
อายุมาก ต้องคิดบวก อยู่เสมอ
คงได้เจอ ความสงบ ความสุขศรี
อายุมาก ไม่ต้องหวัง ความมั่งมี
เป็นเศรษฐี ดีไม่ดี จะตายไว
อายุมาก มีเมตตา เป็นที่ตั้ง
อยู่ยืนยั้ง ให้ผู้คน ได้กราบไหว้
อายุมาก ถูกเบื่อบ้าง ไม่เป็นไร
ถึงยังไง เขาเบื่อได้ ไม่กี่ปี
อายุมาก อยากอะไร หากินได้
ดื่มกินไป กับเพื่อน ให้สุขี
ร้องเพลงบ้าง เต้นร�ำบ้าง เพลิดเพลินดี
ชุบชีวี ให้สดใส วัยชรา..

1 พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวัน100ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บนหนทางแห่งอริยมรรค

2

เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในกรุงสาวัตถี เมือง
หลวงของแคว้นโกศล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ได้มีผู้มา
ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่นี้เป็นจ�ำนวนมาก ทุกๆ วันในตอนเย็นจะมีการ
แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีคนจ�ำนวนมากจากในเมืองพากันมาฟังด้วย
ในจ�ำนวนนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มาฟังธรรมอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลา
หลายปี แต่ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมเลย วันหนึง่ เขามาเร็วกว่าปกติเล็กน้อย และ
พบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียว เขาดีใจมากจึงรีบเข้าไปเฝ้า
อย่างใกล้ชิด เขาก้มลงกราบแล้วทูลว่า
“ข้าพระพุทธเจ้ามีปญ
ั หาข้อหนึง่ ทีต่ ดิ อยูใ่ นใจมาตลอดเวลาแต่ไม่กล้า
ทูลถามในขณะทีม่ คี นมาเฝ้าอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ขณะนีเ้ ป็นโอกาสอันดีแล้ว
ขอได้โปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “หนุ่มน้อยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ
อย่างไรก็ขอให้ถามมา” ชายผู้นั้นจึงกราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้มาที่
อารามแห่งนีต้ อ่ เนือ่ งกันหลายปีแล้ว ตลอดเวลาก็ได้เฝ้าสังเกตดูผคู้ นทีน่ ซี่ งึ่
มีทงั้ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และพบว่ามีบางคนทีไ่ ด้บรรลุธรรมขัน้
สูงแล้ว พฤติกรรมของเขาก็ดี วิถีการด�ำเนินชีวิตของเขาก็ดี ล้วนบ่งบอกว่า
เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้ว และก็มีบางคนที่มีการพัฒนาทางธรรมดีขึ้นกว่า
เก่า แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ก็มีบางคน
ซึ่งรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วย ที่ยังคงมีสภาพเช่นเดิม คือไม่มีความ
ก้าวหน้าเลย
ค�ำถามทีใ่ คร่ขอทูลถามพระองค์กค็ อื การทีผ่ คู้ นทัง้ หลายต่างพากันมา
2 ที่มา https://papatsro.wordpress.com/2014/01/22/บนหนทางแห่งอริยมรรค
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เฝ้าพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาคุณ ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
อย่างล้นพ้น
แต่คนที่มาเฝ้าพระองค์ก็ยังมีผู้ที่บรรลุธรรมเพียงครึ่งเดียว และที่ยัง
ไม่บรรลุธรรมเลยก็มี เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าพระเจ้าข้า
เหตุใดจึงไม่ทรงใช้พระบารมีของพระองค์ช่วยให้ทุกคนที่มาเฝ้าได้
บรรลุธรรมโดยทั่วหน้ากัน”
พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ และตรัสถามชายผูน้ นั้ ว่า “หนุม่ น้อย
ท่านมาจากไหน ถิ่นก�ำเนิดของท่านอยู่ที่แคว้นใด”
ชายหนุม่ ทูล ตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้ามาจากกรุงสาวัตถี เมืองหลวง
ของแคว้นโกศล พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ได้ฟงั ดังนัน้ จึงตรัสว่า “อ้อ แต่รปู หน้าของท่านบ่งบอก
ว่า ท่านไม่ใช่ชาวสาวัตถี ท่านจะต้องเป็นคนทีม่ าจากแคว้นอืน่ เป็นแน่ ท่าน
จะต้องมาจากที่อื่น แล้วมาตั้งรกรากที่นี่”
ชายหนุม่ ยอมรับ “ถูกแล้วพระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าได้มาตัง้ รกราก
ที่สาวัตถี เมื่อหลายปีก่อน ความจริงนั้นข้าพระพุทธเจ้าเกิดที่กรุงราชคฤห์
เมืองหลวงของแคว้นมคธ อยูห่ า่ งจากทีน่ ไี่ ปทางทิศตะวันออก ไกลมากอยู”่
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “ถ้าเช่นนัน้ จงบอกซิวา่ เมือ่ ท่านมาตัง้ รกราก
อยู่ที่นี่ ท่านได้ตัดขาดการติดต่อกับทางราชคฤห์หรืออย่างไร และท่านไม่
ได้ไปราชคฤห์อีกแล้วหรือ”
ชายหนุม่ ทูลตอบว่า “มิได้พระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้ายังคงมีญาติอยู่
ที่นั่นและยังมีธุรกิจอยู่ที่นั่น ข้าพระพุทธเจ้ายังคงไปที่ราชคฤห์อยู่ทุกปี”
พระพุทธองค์จึงทรงถามอีก ว่า “ถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเส้น
ทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีใช่หรือไม่” ชายหนุ่มทูลตอบว่า “รู้จัก
16
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ดีพระเจ้าข้า แม้จะปิดตาข้าพระพุทธเจ้าก็สามารถคล�ำทางไปราชคฤห์ได้
พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ จึงตรัสถามต่อไปว่า “ถ้าเช่นนัน้ เพือ่ นๆ ทีส่ นิทของท่าน
ที่นี่ ก็ย่อมทราบสิว่าท่านเป็นชาวราชคฤห์ และท่านเดินทางไปเยี่ยมเยียน
ราชคฤห์อยู่บ่อยๆ ใช่หรือไม่”
ชายหนุ่มทูลตอบว่า “ถูกแล้วพระเจ้าข้า เพื่อนๆ ที่สนิทของข้า
พระพุทธเจ้าล้วนทราบความจริงข้อนี้ดี”
พระพุทธองค์ ทรงรับสัง่ ว่า “ถ้าเช่นนัน้ จงบอกซิวา่ มีคนเคยถามเส้น
ทางไปราชคฤห์จากท่านบ้างหรือไม่ แล้วท่านได้บอกเส้นทางให้เขาไป หรือ
ว่าท่านเก็บไว้เป็นความลับ”
ชายหนุ่มทูลตอบว่า “ความลับอะไรได้พระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า
อธิบายทุกอย่างให้รายละเอียดทัง้ หมดว่า ถ้าเดินทาง มุง่ หน้าไปทางตะวัน
ออก โดยใช้เส้นทางสายนี้ เลี้ยวตรงทางนี้ จากนั้น เดินทางต่อไป ก็จะถึง
เมืองพาราณสี เมื่อเดินทางต่อไปอีก ก็จะถึงเมืองคยา แล้วเดินตามทางนี้
ต่อไป ก็จะถึงเมืองราชคฤห์ ข้าพระพุทธเจ้า อธิบายเส้นทางทั้งหมดให้
พวกเขาฟังอย่างละเอียด”
พระพุทธองค์จึง ตรัสถามต่อไปอีกว่า “ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฟังท่าน
อธิบายเส้นทางนี้แล้ว ก็จะต้องไปถึงราชคฤห์ทุกคนใช่หรือไม่”
ชายหนุ่มทูลตอบว่า “จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าพระเจ้าข้า ถ้า
เขาเพียงแต่รับฟัง แต่ไม่ออกเดินไปตามทางนี้ แล้วเขาจะไปถึงราชคฤห์
ได้อย่างไร”
พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า “นี่คือสิ่งที่ตถาคตจะบอกกับท่านละ พ่อ
หนุ่ม มีคนมากมายที่มาหาตถาคต เพราะรู้ว่าตถาคตได้เดินทาง ไปบน
http://seniorclub.swu.ac.th

17

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2560

หนทางแห่งความหลุดพ้นจนถึงจุดหมายปลายทาง คือ สภาวะ นิพพาน
แล้ว และรู้จักหนทางนั้นเป็นอย่างดี
คนเหล่านั้นจึงมาหาตถาคตเพื่อซักถามเกี่ยวกับหนทางสายนี้ ซึ่ง
ตถาคตก็บอกให้รู้ว่า นี่คือหนทางที่จะน�ำไปสู่สภาวะนิพพาน นี่คือวิธีที่จะ
เดินไปบนหนทาง สายนี้ และนี่เป็นสถานีที่จะต้องได้พบ
แต่ถ้าคนบางคนฟังแล้ว ก้มลง กราบสามครั้งและพูดว่า สาธุ สาธุ
สาธุ โดยไม่ก้าวเดินออกไปเลย แม้แต่ก้าวเดียวบนหนทางนี้ แล้วเขาจะไป
ถึงจุดหมายปลายทางได้ อย่างไร”
พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า “คนทุกคนจะต้องก้าวเดินไปบนหนทาง
สายนีด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง ไม่มผี ใู้ ดจะสามารถแบก
ใครขึ้นบ่า เพื่อพาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ แม้ ตถาคตจะชี้ทางให้
ด้วยความรัก ความกรุณา และอธิบายว่าตถาคตได้เดินบนหนทางนีอ้ ย่างไร
แต่ท่านทั้งหลายต้องท�ำความเพียร และ ก้าวเดินไปด้วยตนเองจน
บรรลุถึงจุดหมาย แต่ละคนจะต้องก้าวเดินไปบนหนทางสายนี้ด้วยตนเอง
ผู้ที่ก้าวเดินหนึ่งก้าวไปบนหนทางนี้ ก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทาง
เข้าไปแล้วหนึ่งก้าว
ผู้ที่ก้าวเดินไปหนึ่งร้อยก้าว ก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปอีก
หนึ่งร้อยก้าว และผู้ที่ก้าวเดินไปจนสุดทางสายนี้ ก็ย่อมจะต้องถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างแน่นอน จงก้าวเดินไปบนหนทางแห่งอริยมรรคด้วยตนเอง
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โกโก้กับประโยชน์ที่คาดไม่ถึง

3

ผงโกโก้ ที่เรานิยมน�ำมาดัดแปลงเป็นขนมหรือเครื่องดื่มร้อนๆ สุด
อร่อย เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์มากมาย ช็อกโกแลตรสชาติหวานลิ้นคง
เป็นของโปรดใครหลายๆ คน แต่ก็มีหลายคนไม่กล้ารับประทาน เพราะ
กลัวอ้วน !!! ซึ่งขอบอกเลยว่าเราสามารถเลือกทานดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่
ท�ำให้อ้วนได้ และยังได้รับประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อสีด�ำๆ นั้นด้วย เพราะ
โกโก้ซงึ่ เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของช็อกโกแลต แฝงด้วยสารเคมีธรรมชาติ
ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
สร้างเสริมหัวใจให้แข็งแรง
Suzanne Steinbaum ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันผูห้ ญิงและโรคหัวใจของ
โรงพยาบาล Lenox Hill ในเมืองนิวยอร์ก ระบุว่า สารฟลาโวนอยด์ที่อยู่
ในโกโก้มีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อระบบหัวใจ ซึ่งเจ้าสารชนิดนี้สามารถ
ช่วยลดความดันโลหิต รวมทั้งช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีที่
3 ที่มา https://health.kapook.com/view106004.html
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เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย นอกจากนี้เจ้าสารชนิดนี้ยัง
ลดความเสี่ยงโดยรวมของโรคหัวใจได้ แค่เพียงคุณรับประทานโกโก้เป็น
ประจ�ำ อย่างน้อยวันละ 1 ช้อนโต๊ะ โดยคุณอาจจะชงเป็นเครือ่ งดืม่ ในยาม
เช้า หรือโรยผงโกโก้บนอาหารเช้าอย่างเช่นข้าวโอ๊ตก็จะท�ำให้ได้ประโยชน์
จากโกโก้แล้ว
ช่วยลดความเครียด
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทานของหวานเวลาที่เครียด เจ้าโกโก้ช่วย
ได้ เพราะนายแพทย์ Alan Hirsch ผู้ก่อตั้งองค์กรการวิจัยและการรักษา
ด้วยกลิ่นและรสชาติได้เปิดเผยว่า ผงโกโก้นั้นมีกลิ่นหอมซึ่งช่วยท�ำให้คุณ
เกิดความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่ได้กลิ่น เพราะกลิ่นโกโก้จะไปกระตุ้นสาร
สื่อประสาทที่อยู่ในสมองซึ่งถูกจ�ำลองให้เหมือนกับการที่เรารับประทาน
ช็อกโกแลต ท�ำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนั่นเอง
บ�ำรุงผิวพรรณ
เชื่อหรือไม่ว่าผงโกโก้สามารถช่วยบ�ำรุงผิวพรรณได้ ไม่น่าเชื่อก็ต้อง
เชื่อแล้ว เพราะผงโกโก้ถูกใช้ในการบ�ำรุงรักษาผิวมาตั้งแต่โบราณ โดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างแพทย์หญิง Ava Shamban กล่าวว่า
สารในผงโกโก้มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบ�ำรุงเซลล์ผิวหนังและ
ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายได้ ซึ่งสูตรบ�ำรุงผิวด้วยผงโกโก้
มีดังนี้
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ส่วนผสม
1. ผงโกโก้ 1 ช้อนโต๊ะ
2. น�้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ
3. ข้าวโอ๊ตป่น 1 ช้อนชา
4. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
1. น�ำผงโกโก้ น�้ำผึ้ง ข้าวโอ๊ต และโยเกิร์ตผสมเข้าด้วยกัน
2. ล้างหน้าให้สะอาดแล้วน�ำมาพอกให้ทั่วทั้งหน้า
3. ทิ้งเอาไว้ 10 -15 นาทีแล้วล้างออก ท�ำซ�้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น
โกโก้ไม่เพียงแต่มรี สชาติที่ใครๆ ต่างชื่นชอบเท่านั้น แต่ยังช่วยท�ำให้
คนที่รับประทานเข้าไปมีความสุขอีกด้วย ซึ่ง Elizabeth Somer นักโภชน
บ�ำบัดและผู้เขียนหนังสือ Eat Your Way to Happiness ได้อธิบายว่า
ในโกโก้มีสารประกอบมากกว่า 300 ชนิดที่ส่งผลกระทบในแง่บวกแก่สาร
เคมีที่อยู่ในสมอง ซึ่งสารบางชนิดก็ช่วยเพิ่มระดับของเอ็นดอร์ฟินและเซโร
โทนินในสมอง ซึ่งสารทั้งสองชนิดเป็นสารที่ท�ำให้อารมณ์ดี แต่ถ้าหากคุณ
ไม่ชอบทานช็อกโกแลตแท่งละก็ ลองเปลี่ยนมาจิบเครื่องดื่มโกโก้ร้อนๆ ก็
จะช่วยท�ำให้อารมณ์ดีได้เช่นกัน
สรุปว่า โกโก้ มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายของเรามาก เพราะไม่ใช่แค่ชว่ ย
บ�ำรุงรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อสมองท�ำให้เรา
มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสได้อีกด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th

21

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2560

JAL ลูกพระอาทิตย์

Japan Airline หายหน้าไปนานเพราะล้มละลาย ...
ล้มแล้วลุก ลุกอย่างสง่างาม ต้องนี่เลย JAL ลูกพระอาทิตย์
ปี 2010 หนี้สิน 25,000 ล้านดอลล่าร์ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
และต้องถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์ ใครจะเป็นคนคืนชีวิตให้กับ
องค์กรนี้...
หันซ้ายแลขวาแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่น จึงได้ส่งเทียบไปเชิญ นายคาซูโอ
อินาโมริ (Mr. Kazuo Inamori) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัทยักษ์
ใหญ่ระดับโลก “Kyocera Corporation” ให้เขาเป็นผูน้ ำ� ในการฟืน้ ฟู JAL
แม้จะมีข้อด้อยว่า บุรุษผู้นี้ไม่เคยอยู่ในสังเวียน ธุรกิจการบินเลย....
จะท�ำได้เหรอ?
คุณจะเชื่อไหมถ้าบอกว่า.....
เพียงแค่ปีเดียว พลิกขาดทุน...เป็นก�ำไร
เพียงแค่ไม่ถึงสองปี ได้รับรางวัล เป็นสายการบินที่ ตรงเวลาที่สุด
ของโลก (2012)
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพียงแค่ไม่ถงึ สามปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้อกี ครัง้ ....
เป็นไปแล้วครับท่าน กลายเป็นกรณีศึกษาระดับโลก ถึงความส�ำเร็จ
อ้าว... ใครที่เคยบอกว่า ตัวเองแก่ ทั้งๆ ที่แค่ 30 ต้นๆ ปลายๆ หรือ
40, 50
ต่อไปนี้หยุดเลยน่ะ
คุณคาซูโอ ที่เข้ามาคืนชีพให้ JAL นั้น อายุ 78 ปี อายุขนาดนี้
ส�ำหรับคนทัว่ ไป คือ ไม้ใกล้ฝง่ั ทีอ่ ยากพักผ่อน ใกล้หมดพลังทางกาย หรือ
ทางปัญญาไปแล้ว แต่เหตุใด เขาจึงยังได้รบั ความไว้วางใจจากรัฐบาลและ
เขาจึงท�ำได้ส�ำเร็จ...ทุกคนรู้
... แต่จะกล้าบอกกับตัวเองไหม กล้ายอมรับไหมว่า ที่ผ่านมา “ใจ”
เรามันคอยถอยร่นท่าเดียว
คุณคาซูโอ เป็นทัง้ นักคิด นักเขียน นักพูด และ นักบวชเขามีปรัชญา
ในการบริหารงานที่น่าศึกษา
วันแรก ทีเ่ ขาเข้ารับต�ำแหน่งซีอโี อ ของ JAL นัน้ เขาบอกกับพนักงาน
ตรง ๆ ว่า “ผมเกลียด JAL มาก และไม่ใช้บริการ JAL มาเป็นเวลานาน
หลายปีแล้ว”
เขาให้สัมภาษณ์ว่า “พนักงาน JAL ท�ำหน้าที่ ตามหนังสือคู่มือ
เท่านั้น แต่.. ไม่ได้มีจิตใจ ในการให้บริการ อันอบอุ่น แก่ผู้โดยสาร ที่เกิด
จากหัวใจ”
แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการบริหารสายการบิน แต่นั่นก็ไม่ใช่
ปัญหาเขาบอกว่า ปรัชญาในการบริหาร ที่เขาใช้ได้เสมอ ก็คือ องค์กรไม่
จ�ำเป็นต้องมีเอกสาร หรือพิธีรีตองอะไรมากมาย
“ขอเพียงให้ฝ่ายบริหาร ตระหนักในปรัชญาเดียวกัน และตรงกัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ว่า....หน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือ การสร้างความสุขกาย สุขใจ ให้เกิดขึ้น
กับพนักงาน เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ที่เหลือก็คือ สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น ตามมา
เอง”
สิ่งที่คุณคาซูโอ พบหลังจากเข้ามารับต�ำแหน่ง 6 เดือน คือ “ผู้
บริหารและพนักงานแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชัดเจน องค์กรขาดข้อมูล ที่สะท้อน
ผลประกอบการ ที่เป็นปัจจุบัน ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน รวมทั้งความ
ไม่ใส่ใจอย่างจริงจังของผู้บริหาร ที่จะพลิกฟื้นองค์กร ถือว่า เป็นองค์กรที่
อุย้ อ้ายและผูบ้ ริหารขาดความรับผิดชอบ” และยังบอกว่า มีขา้ ราชการเก่า
หลายคน ทีใ่ ช้เส้นสาย ลาออกก่อนก�ำหนด เพือ่ รับเงินชดเชยก้อนโต แล้วก็
เบียดตัวเองเข้ามา เป็นผู้บริหาร JAL ในอัตราเงินเดือนสูง...ว่าแล้ว... คุณ
คาซูโอ ก็ลงมือบริหารความเปลีย่ นแปลงทันทีโดยก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับ
สูงสุด 50 คน ต้องเข้า “โครงการอบรมผู้น�ำ” สัปดาห์ละ 4 ครั้ง รวม
เวลาอบรม 17 ครั้งเพื่อให้ตระหนักว่า “ผู้น�ำที่ดีนั้นเป็นเช่นใด” โดยเขา
เป็นผู้ร่วมบรรยายด้วย ถึง 6 ครั้ง
ทั้งนี้... เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขาว่า “ผู้น�ำที่ดี จะต้องมีความ
รอบรู้ ในเรื่องข้อมูลทางการเงิน มีบุคลิกภาพที่ดี มีความลุ่มหลงในงานที่
ท�ำ และความทุ่มเท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”
หลังจากนั้น... เขาก็ฝึกอบรมผู้บริหาร ในระดับถัดไป จนครบ 200
คน...เขาให้ความเป็นกันเองกับทุกคน เพือ่ ให้เข้าใจความรูส้ กึ ของพนักงาน
นอกจากนั้น เขาพยายามลดต้นทุน และปลุกจิตส�ำนึก ด้วยการติดป้าย
ราคา สิ่งของและเครื่องใช้ ชนิดต่างๆ เช่นกล่องบรรจุกระดาษ ก็ติดป้าย
ว่า ราคาแผ่นละเท่าไหร่ เป็นต้น
...ทัง้ หมดทีเ่ ขาท�ำไม่รบั เงินเดือน ไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆ ขอชดใช้บญ
ุ
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คุณแผ่นดิน...
แฟ้มบุคคลขอกราบงามๆ ด้วยความชื่นชม และศรัทธาในความดี....
การรับใช้ชาติ นอกเหนือจากปรัชญา ในการท�ำงาน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ
“ใจ”
แค่คิดว่าแก่ ก็คงไม่กล้ารับงานแค่คิดว่ายาก ก็คงรีบปฏิเสธ อย่าลด
ทอนใจคุณ ด้วยตัวคุณเอง คนอื่นอาจจะลดทอนใจคุณได้ แต่คนที่จะซ�้ำ
เติม ให้เจ็บปวดยิ่งขึ้น คือ ตัวคุณเอง ที่คอยย�้ำคิดย�้ำท�ำในเรื่องแย่ ๆ...
พวกเราคนไทยเราอ่านแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ?????
เลิกนัง่ รอให้เวลาผ่านไป แล้วให้เกิดสิง่ ดีๆ หรือโชคลาภ รอให้มนั เกิด
ขึ้นเอง ลุกจากที่นอนมาท�ำหน้าที่และสิ่งที่ควรท�ำตอนนี้และเดี๋ยวนี้ จะได้
ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านไป

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

4

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถอยูเ่ สมอ เมือ่ ครัง้ ยังทรงศึกษา
และประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ดอกดารารัตน์นยิ มใช้มอบให้แก่บคุ คลอันเป็นทีร่ กั เพือ่ บอกว่าไม่เคย
หวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์
ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยค�ำว่า ดารา
หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด ค�ำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่
มีค่า
4 ที่มา http://www.posttoday.com/social/royal/493429
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ดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัยใน
การสู ญ เสี ย ของพสกนิ ก รทุ ก หมู ่ เ หล่ า เป็ น
สัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อม
ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
ดอกชบาทิพย์ เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์
ประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ สือ่ ถึงการดับสูญและความเป็น
ทิพย์และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นครัง้
สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุ ล ยเดชพระผู ้ ท รงสถิ ต ในดวงใจของ
ประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์

ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความ
มั่ น คง ความรั ก และความสง่ า งามสมดั ง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ใน การบ� ำ เพ็ ญ พระ
ราชกรณี ย กิ จ นานั ป การของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไป
ทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก
http://seniorclub.swu.ac.th

27

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2560

ดอกลิลลี่ แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่น
เดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาวยัง
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพ
แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
ความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ดอกพุดตาน เป็นสัญลักษณ์ของความมัน่ คงและ
ความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชือ่ ว่าเป็นไม้มงคลเพราะ
ดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกัน
ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นวั ฏ จั ก รของชี วิ ต มนุ ษ ย์ ที่ เ ริ่ ม ต้ น
เปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับ
สีสนั ทีแ่ ต่งแต้มขึน้ มาจนกระทัง่ สูงอายุมากขึน้ พร้อม
กับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ดอกกุหลาบ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอัน
บริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวย
ราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระ
ประมุขของชาติ เพือ่ ถวายความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้าย
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
28
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ประกาศทุน ศ.ดร สุดใจ เหล่าสุนทร
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
(ภาคเรียนที่ 2/2559)
1. นายพีรัชชัยย์ ช่วงสม ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ เป็นเงิน 22,000 บาท
2. นางสาวจันทร์จิรา สมมุ่ง ชั้นปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิ่ง
แวดล้อมและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่อง
เที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเงิน 22,000 บาท
3. นายโสภาคย์ สุพร ชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ เป็นเงิน 26,000 บาท
4. นายรังสิมันต์ ป้องกัน ชัน้ ปีที่ 2 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อม
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วิชาเอกเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร เป็นเงิน 20,000 บาท
5. นางสาวจรินทร์พร หนูแก้ว ชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา วิชา
เอกพลศึกษา เป็นเงิน 17,000 บาท
6. นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
7. นางสาวณัฐทริกา คุ่ยเสงี่ยม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกจุลชีววิทยา เป็นเงิน 20,000 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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8. นางสาวอลิสา ชัยบัง ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ วิชา
เอกสถิติ เป็นเงิน 20,000 บาท
9. นางสาวภัทราวรรณ ใยสุวงศ์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเงิน 18,000 บาท
10. นายชนพ ดอนนาสี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ วิชา
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 24,000 บาท
11. นายณัฐดนัย สาทสนิท ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง/ศิลปะการแสดง เป็นเงิน 16,000
บาท
12. นายปฐมพงศ์ ทองอินทร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 18,000 บาท
13. นางสาวกนิษฐา อาจหินกอง ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกภาษาไทย เป็นเงิน 17,000 บาท
14. นางสาวสโรชา พานสัมฤทธิ์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศศึกษา เป็นเงิน 16,000 บาท
15. นางสาวสุนทรีย์ เสนาะวาที ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
วิชาเอกสารสนเทศศึกษา เป็นเงิน 16,000 บาท
16. นางสาวบริมาส แมลงภู่ร่อน ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นเงิน 32,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท
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แด่... รศ.วราพร สุรวดี
				 วราพร ผู้มี		 พรสวรรค์
		 วราพร ผู้แข็งขัน		 งานสู้
		 วราพร เธอผู้นั้น		 แข็งแกร่ง
		 วราพร เธอรอบรู้		 กิจการงานจริง
			 น้องพี่ มศว			 ประสานมิตร
		 รู้จักประจักษ์จิต		 ความ แกร่ง กล้า
		 ยังอีกทั้งลูกศิษย์		 เธอสั่ง สอนมา
		 ยกย่อง น้อม วันทา		 ใจรัก นิยม
			 พิพิธภัณฑ์บางกอก เธอท�ำหลังเกษียณ
		 ลูกหลานไทยได้เรียน		 รู้คุณค่า
		 อดีตอยู่ ปัจจุบัน บ่ เพี้ยน ล�้ำราคา
		 คุณ ปู่ ย่า ยาย ตา		 ภาคภูมิ ฤทัย
			 โอ้ว่า! วราพร		 สุรวดี
		 น้องท�ำคุณมากมี		 ด้วยจิต
		 งานลุล่วง สมฤดี		 ดุจหวัง ตั้งใจ
		 เราพี่น้อง และศิษย์		 อวยชัย ให้พร
			 อันคุณค่าสารพัน		 เธอตั้ง ใจท�ำ
		 พี่ น้อง ศิษย์ส่งพลัง		 เธอสู่ แดนสวรรค์
		 สถิต ณ บัลลังก์		 สุขาวดี นะเอย
		 วราพรนามนี้เราอัญ-		 เชิญไว้ ในจิตเรา

รศ. จรีย์ สุวัตถี ประพันธ์

มศว ประสานมิตร 17 กุมภาพันธ์ 2560
http://seniorclub.swu.ac.th
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เรื่องชวนระทึก

5

ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ มีคนไข้ตายบนเตียงเดียวกันซ�้ำๆ หลายคน น่า
แปลกคือ...
ทุกศพตายตอน 11โมงเช้าของวันอาทิตย์ (ไม่เชือ่ อย่าลบหลู)่ บรรดา
หมอจึงตัดสินใจลงไปทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ยเพือ่ ตรวจสอบหาสาเหตุในวันอาทิตย์กอ่ น
11 โมงเช้าสัก 10 นาที
ทัง้ หมอและพยาบาลยืนรอคอยอย่างลุน้ ระทึกในห้องผูป้ ว่ ย ทุกคนเอา
มือกุมพระห้อยคอ ปากสวดมนต์อยูต่ ลอดเวลาด้วยความหวาดกลัวและลุน้
ว่าจะเห็นวิญญาณเฮี้ยนหรือไม่
จนเข็มนาฬิกาเดินมาที่เลข 11 บรรยากาศเย็นเฉียบขึ้นโดยฉับพลัน
ไร้เสียงรบกวนใด ๆ แม้เสียงลมหายใจก็แทบไม่ได้ยิน และแล้ว !!!
11: 00 น.
ทันใดนั้น พนักงานท�ำความสะอาดคนใหม่ที่มาท�ำงานเฉพาะวัน
อาทิตย์วนั เดียว ก็เดินเข้ามาในห้องผูป้ ว่ ยและได้ถอดปลัก๊ เครือ่ งช่วยหายใจ
ออก แล้วเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น แทน....
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