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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 ส่วนบริหารงานกลาง
ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-2584007

ปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
16 กันยายน 2560
ศาสตราจารย์สาโรชไซร้
คงศักดิ์ศรีเกียรตินับ
สมค่ายิ่งพร้อมสรรพ
หน้าที่งามถี่ถ้วน
16 กันยาศิษย์น้อม
ร�ำลึกพระคุณมี
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งามประดับโลกมี
ศิษย์รักบูชิตแล้ว

ยกระดับ  ครูเอย
เลิศล้วน
งานหนัก  ครูเอย
โลกล้วนสรรเสริญ
อัญชลี
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ร่วมสร้างชาติไทย
สังขาร
มากพ้น
ดุจเทพ  เสกเอย
ศิษย์น้อมบูชา
หมื่นปี
เพริศแพร้ว
ค่ายิ่ง  ใจเอย
เก็บไว้ใจถนอม

ด้วยอาลัยใจรักเคารพยิ่ง
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

คณะศึกษาศาสตราจารย์ ก�ำหนดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี” ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์
มีก�ำหนดการดังนี้

06.30 - 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ณ
ห้องประชุม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2
08.00 - 08.40 น. คณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และแขกผู ้ มี เ กี ย รติ ลง
ทะเบียนเข้าร่วมพิธี พร้อมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 68 ปี คณะศึกษาศาสตร์
09.00 - 09.30 น. พิธีกล่าวสดุดีศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
09.30 - 10.00 น. พิธปี ระกาศตนเป็นศิษย์มคี รู “สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์
ผู้ทรงศีล”
10.00 - 10.30 น. พิธสี กั การะและวางพวงมาลาหน้าลานอนุสาวรีย์ ศ. ดร.
สาโรช บัวศรี
10.30 - 11.00 น. พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องประชุม ศ. ดร.สาโรช
บัวศรี ชั้น 2
11.00 - 11.30 น. พิธีเชิดชูคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ
พิธีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการ
11.30 - 12.00 น. พิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตาจิตแด่พฤฒาจารย์อาวุโส
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. การปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวัน ศ. ดร. สาโรช บัวศรี
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.00 น. กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การเป็นครูเพื่อศิษย์
15.00 - 15.15 น. พิธีปิดโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2560

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรม ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ตุลาคม ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ ที่บรรยาย เรื่อง
“เทคนิคการถ่ายภาพ” ให้สมาชิกฟังในวันประชุมเมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ชมรมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ( หน้า 30 )
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.30 - 13.00 น.
รศ. ดร. วิจิตร วรุฒบางกูร อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า อ. สุภณิดา สุ
วณิชย์ และ ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดตั้ง
สถาบันประชากรสูงวัย (มศว) สิรินธร (SWU Creative Aging)
เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ชมรมฯ จัดทริป “เที่ยวเก๋ไก๋
หัวใจสีเขียว” ปัตตานี เบตง นราธิวาส นอกจากชมสถานทีน่ า่ สนใจต่าง ๆ
แล้ว ยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่และสร้างความมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีสมาชิกร่วมเดินทาง 27 คน
วันแรก ของการเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ถึงหาดใหญ่
นั่งรถตู้ที่จัดไว้ในขบวน 5 คัน คันที่ 1-3 เป็นของสมาชิกชมรมฯ คันที่ 4
และคันที่ 5 เป็นของ ททท ที่ติดตามไปดูแลและนักข่าว จากหาดใหญ่ถึง
ชุมชนหาดทรายขาว ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ชุมชนหาดทรายขาว ได้
รับรางวัลชุมชนดีเด่น ด้านการท่องเที่ยว ปี 2007 เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม อย่างมีความสุข รับประทานทานอาหารว่าง ขนม
ตาล และขนมเปียกปูน ผู้น�ำชุมชนกล่าวต้อนรับ และเล่าถึงการทอผ้าจวน
ตานี หรือผ้าล่องจวน เป็นผ้าทอดัง้ เดิมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่างของไทย ผ้า
จวนตานียังถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทย เช่น ขุนช้างขุนแผน และ อิเหนา
เป็นต้น ต่อด้วยการเยี่ยมชมการผลิต กล้วยเส้นที่ปรุงได้หลายรส แต่ที่
สมาชิกสนใจซือ้ กันมากคือ ส้มแขกตากแห้ง เพือ่ น�ำมาชงทาน สรรพคุณลด
ไขมันในเส้นเลือด และส้มแขกแช่อิ่ม ทุเรียนกวน รับประทานอาหารกลาง
วันพื้นบ้านโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนฯ ที่เคยทานกันเป็นครั้งแรกคือ ย�ำส้ม
แขก รสชาติกลมกล่อม จึงต้องขอให้พากันไปดูตน้ ส้มแขกทีก่ ำ� ลังออกลูกดก
เต็มต้น และผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากอีกอย่างหนึ่งของชุมชนหาดทรายขาวคือ
ทุเรียน ที่มีการคัดแยกขนาดไว้อย่างเป็นระเบียบ รสชาติอร่อยต่างไปจาก
ทุเรียนที่ป่าละอู หลังอาหารไปโรงเรียนบ้านทรายขาว น�ำของที่เตรียมไป
มอบให้โรงเรียนพร้อมเงิน 6,000 บาท ที่สมาชิกร่วมกันบริจาค (ชมรมฯ
560 บาท) ปลูกต้นไม้ และร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” ร่วมกันเป็นทีป่ ระทับใจ
พระอุโบสถวัดทรายขาวสร้างใหม่สวยงาม เลียนแบบวัดพระบาทสระบุรี
เยีย่ มชมมัสยิดโบราณทีค่ ล้ายศาลาวัดไทย เนือ่ งจากเจ้าอาวาสองค์แรกเคย
เป็นมุสลิมมาก่อน เป็นเรือนไม้ทงั้ หลังทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ซอ่ มแซม ช่วงนีฝ้ น
เริ่มลงเม็ด ขึ้นรถต่อไปยังน�้ำตกทรายขาว เดิมเรียกว่า น�้ำตกกระโถน ฝน
ตกทางลืน่ จึงเดินไปได้ไม่ไกล ต้นน�ำ้ เกิดจากยอดเขานางจันทร์ในบริเวณทิว
เขาทรายขาว เทือกเขาสันกาลาคีรี แล้วเดินทางต่อไปยัง วัดช้างให้ เพื่อ
กราบไหว้สักการะหลวงพ่อทวด และพระอาจารย์ทิม ผู้ที่นิมิตรเห็นหลวง
พ่อทวด และจัดท�ำหลวงพ่อทวดขึ้นเป็นรุ่นแรก จนเป็นที่นับถือบูชากัน
มากตลอดมา เข้าพักที่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี รับประทานอาหารเย็น
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แล้ว Happy Birthday เป่าเทียน ตัดเค้กให้สมาชิกที่เดินทางที่เกิดเดือน
สิงหาคม คือ คุณบญสม เล้าพูนพิทยะ อ.คนธา พฤกษมาศน์ และ
อ.ทิพยาภรณ์ มีพาณิชย์ แล้วจึงแยกย้ายเข้าห้องพักผ่อน
วันที่สอง ชวนกันแต่งผ้าปาเต๊ะแล้วเริ่ม walking Tour แวะไหว้
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเนี่ยว) เอาเงินท�ำบุญส่วนหนึ่ง แล้วแลก
ใส่ซองสีแดงซองละ 20 บาทอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ของศาลเจ้า
ท�ำพิธี เอาซองไปไหว้เจ้าแม่ฯ เอาผงธูปใส่ซอง น�ำมาวนรอบเทียนสวด
อะไรที่ฟังไม่เข้าใจ เอาซองไปที่หีบเก็บเงิน ให้เอากระเป๋ามารอไว้ที่ปาก
หีบเงิน ท�ำท่าดึงเงินจากหีบฯ พร้อมซองเข้ากระเป๋า เชื่อว่าจะท�ำให้มีเงิน
ในกระเป๋าไม่ขาดมือ ดูน่าเชื่อถือดีหลายคนจึงรีบไปแลกเงินเพื่อมาท�ำพิธี
แล้วเริ่มเดินถนนอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบ้าน
โบราณของตระกูลใหญ่ในชุมชน กือดาจินอ (ชุมชนชาวจีนหัวตลาด) บ้าน
ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซม ดูแล และยังอยู่หลายหลัง ดูร่มรื่น น่า
อยู่ ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารที่ชื่นชอบคือหน่อไม้อ่อนผัดหมู เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของประวัติศาสตร์จีน
มาลายา กว่าจะมาเป็นวันนี้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 ร่มรื่นด้วยพืชพรรณไม้
นานาชนิด ทั้งต้นทุเรียนสูงลิ่ว ลูกห้อยเต็มต้น นึกไม่ออกว่าจะเก็บอย่างไร
นอกจากปล่อยให้หล่นลงมาเอง ต้นเงาะที่ก�ำลังออกลูก เขียว เหลือง แดง
ต้นยางพารา หัวหน้าชุมชนพาขึน้ รถ แล้วเดินทางเท้าทีท่ ำ� เป็นทางไว้อย่าง
ดีประมาณ 800 เมตรไปยังต้น ต้นไม้ที่ใหญ่มาก ท�ำให้พวกเราดูตัวเล็ก
ลงไปมาก เมื่อยืนเทียบกับต้นไม้ใหญ่ เดินทางเข้าเมือง แวะถ่ายรูปผนัง
ศิลป์ในซอยทีร่ ถผ่านไปมาแต่กไ็ ม่เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายรูป ท�ำให้ซอยนีด้ ู
http://seniorclub.swu.ac.th
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มีชวี ติ ชีวาขึน้ มาก เข้าทีพ่ กั แกรนด์แมนดาริน เบตง รับประทานอาหารค�ำ่
แล้วออกไปเดินดูอุโมงค์มงคลฤทธิ์ที่อยู่ติดกับที่พัก ถ่ายรูปกันที่ตู้ไปรษณีย์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สบายใจแล้วจึงเข้าห้องพักผ่อน
วันที่สาม นัดกันตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปดูทะเลหมอกอัยเอยร์เวง ก่อน
ไปก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร เพราะเคยเห็นมาแล้ว และบางทีไปก็อาจไม่ได้
เห็น ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน เพราะรถต้องไต่ขึ้นเขาในบางช่วง ไป
ถึงประมาณหกโมงครึ่ง ดวงอาทิตย์ขึ้นมาพอสมควรแล้ว ทุกคนอุทานด้วย
ภาพที่เห็น ทะเลหมอกเต็มไปหมดแสนสวยงาม นุ่มนวล กว้างไกล อย่าง
ไม่เคยเห็นมาก่อน จึงทั้งถ่ายภาพกันสนุกสนาน ชี้ชวนกันมองซ้าย ทาง
ขวา มองออกไปไกล ๆ มองไปทางไหนก็มีแต่ความชื่นใจ ใช้เวลากันเต็ม
ที่นี่แล้วจึงขึ้นรถกลับไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไป
นราธิวาส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รับประทานอาหารกลาง
วันทีร่ า้ นมังกรทองทีอ่ ยูร่ มิ น�ำ้ บางนรา แม่นำ�้ กว้างใหญ่ มองเห็นปากแม่นำ�้
อยูล่ บิ ลิบ แล้วออกเดินทางไปวัดชลธาราสิงเห (วัดพิทกั ษ์แผ่นดินไทย) ชม
ผลิตภัณฑ์ผ้า ท�ำเป็นกระเป๋าราคาถูกน่าใช้ ปลาหมึกตากแห้งตัวใหญ่ใส
น่าทาน ปลากุเลาทอง ราคาแพง แต่อร่อย ชมพิพิธภัณฑ์ที่งดงาม กุฎิ
หลังแรกของเจ้าอาวาส มีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดลงบนแผ่นไม้ แม้จะทรุด
โทรมแต่กย็ งั คงเห็นภาพและเรือ่ งราวได้ ชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ
ทีม่ พี ระประธานอยูบ่ นฐานทีส่ งู มาก เสียดายทีฝ่ นเริม่ ตกท�ำให้เดินดูได้ไม่ทวั่
ถึง เป็นวัดที่น่าเดินดูโดยละเอียด และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แวะเอาของที่
เตรียมมาให้ทหารทีป่ ระจ�ำการอยูท่ บี่ ริเวณวัด และมอบเงินทีส่ มาชิกบริจาค
ให้จ�ำนวน 7,000 บาท (ชมรมฯ 500 บาท) โดยมอบให้กับตัวแทนที่จะ
ช่วยจัดการซื้อของใช้ที่จ�ำเป็น(เนื่องจากมีระเบียบไม่ให้รับเงิน) เดินทาง
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ต่อไปที่สะพานคอยร้อยปี ฝนเริ่มตก ท�ำให้ไม่สามารถเดินไปที่เกาะยาวได้
และไม่สะดวกในการเดิน เนือ่ งจากมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป
มา ด้านข้างสะพานก�ำลังท�ำสะพานไม้ให้คนเดิน คงไม่ตอ้ งคอยไปอีกร้อยปี
ดูร่องรอยว่าท�ำไปมากพอสมควรแล้ว ไปซื้อผ้าบาติดร้าน ยาดา หมู่บ้าน
กูบู ลองเสือ้ กันสนุกสนาน แวะทานอาหารทีร่ า้ นนัดพบยูงทอง แล้วเข้าพัก
ที่โรงแรมกรีนวิว อ.สุไหงโกลก
วันที่สี่ เช้านี้ทานบะกุ๊ดเต๋กันหม้อใหญ่มาก กาแฟ ปาท่องโก๋ อิ่ม
สบายแล้วเดินทางไป อ.สุคิริน ทานอาหารว่าง เตรียมตัวไปล่องแก่งต้น
แม่น�้ำสายบุรี บ้างก็พายกันเอง บ้างก็มีคนพายให้ ล่องแม่น�้ำลงไปเรื่อยๆ
บางจุดจะเห็นผู้หญิงมากันเป็นกลุ่ม มีเครื่องมือร่อนทองเป็นคล้ายถาดไม้
มีก้นแหลมตรงกลาง ก่อนขึ้นได้ดูการสาธิตร่อนทอง และลองร่อนทองกัน
ดูเป็นประสบการณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วแวะสักการะ เจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ รับ
ประทานอาหารกลางวันกันในรถ ใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรเข้าสูส่ นาม
บินนราธิวาส เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ตามเวลาที่ก�ำหนด
ขอบคุณ ออเรียนทัล วอยาจ คือ หนูทอย น้องอ้อ อาจารย์หนึ่งที่
เล่าบรรยายได้ในทุกสถานทีท่ เี่ ราไปเยีย่ มชมให้ทราบทีม่ าของสถานทีน่ นั้ ๆ
สือ่ มวลชนมาขอสัมภาษณ์ในการเดินทางทริปนีว้ า่ เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจ
มาทริปนี้ เหตุผล หลัก คือ ต้องการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน สนใจ
ในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยโรงเรียน น�ำสิ่งของบริจาคให้ทหาร
มั่นใจในความปลอดภัย ผู้น�ำทัวร์ และ ททท ที่ให้การสนับสนุนการท่อง
เที่ยวนี้ และขอบคุณสมาชิกทั้ง 27 คน ที่ท�ำให้เรามีความสุขร่วมกันใน
การเดินทางครั้งนี้
วัดประสิทธิเวช ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล พระราชสิทธิวราจารย์
http://seniorclub.swu.ac.th
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(เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็น
โรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ160 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไปบาง
ส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ โอนเงินเข้าธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาองครักษ์ บัญชีออมทรัพย์ 605-224-288-2 ส่งส�ำเนา
ใบโอนเงินไปที่ คุณบุญช่วย 093-964-4741 เพื่อส่งใบอนุโมทนาให้
ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลางได้ท�ำบุญครบรอบ 1 ปี อุทิศส่วน
กุศลให้ ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00 น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดได้
ร่วมกันท�ำบุญ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีเงินคงเหลือ 8,930 โดยจัดแบ่ง
ออกเป็นดังนี้ 2,000 บาท ถวายวัดมักกะสันเป็นค่าน�้ำ-ค่าไฟ และน�ำเงิน
ที่เหลือเข้าสมทบทุน ศ.ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นเงิน 6,930 บาท
ชมรมฯ ร่วมบริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ปี่ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมทีจ่ งั หวัด
สกลนคร โดยเงินที่ได้รับบริจาคนี้ จะน�ำไปจัดซื้อสิ่งของที่ผู้ประสบภัย
น�้ำท่วม : คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมบริจาค เป็นเงินจ�ำนวน  
36,900 บาท กลุ่มเพื่อน รศ. สุภาพร ศรีบุรินทร์ จ�ำนวน  8,900  บาท
และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ยงอุดมการทอ จ�ำนวน 14,720 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,520  บาท
ชมรมฯ ร่วมบริจาคซือ้ ฟุตบอลกับ Serm Clutch Cing ให้นกั เรียน
วัดบึงทองหลาง เป็นเงิน 1,000  บาท
ส�ำนักหอสมุดกลาง ก�ำหนดจัดงานสัปดาห์ ศ.ดร.สุดใจเหล่าสุนทร
ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 เพื่อระดมทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
วันที่  4  กันยายน  2560 เวลา 12.00 - 13.30 น.  “DIY สมุด
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ท�ำมือ  ดีไซน์ง่ายๆ ด้วยฝีมือคุณ”
วันที่  5  กันยายน  2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. “DIY สมุด
ท�ำมือ  ดีไซน์ง่ายๆ ด้วยฝีมือคุณ” 13.30 - 15.30 น. “Cartoonnist  
อาชีพวาดฝัน  สร้างสรรค์จินตนาการ” :  พูดคุยกับ  มุนินฺ   นักวาด
การ์ตูน  แบ่งปันประสบการณ์ ด�ำเนินรายการโดย  อาจารย์อนุสรา  ดี
ไหว้ จากคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่  6  กันยายน  2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. บริจาคโลหิต
ให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 12.00 - 13.30 น. “DIY สมุดท�ำมือ  ดีไซน์ง่ายๆ ด้วยฝีมือคุณ”
วันที่  7  กันยายน  2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. บริจาคโลหิต
ให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 12.00 - 13.30 น. “ปั้นดิน  ครีเอทสบายๆ  สไตล์ครูจูล่ง”
วันที่   8  กันยายน  2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. “ปั้นดิน
ครีเอทสบายๆ  สไตล์ครูจูล่ง”
ตามที่ชมรมฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงาน
พระบรมศพมาตั้งแต่กรกฎาคม เป็นต้นมานั้น บัดนี้ได้ดอกไม้จันทน์
ประมาณ 1,000 ดอก และได้จัดใส่ถุงไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ถุง
ละ 5 ดอก โดยแยกเป็นดอกดารารัตน์ ดอกชบา และดอกกุหลาบ ท่าน
ใดทีต่ อ้ งการไปใช้ในงานพระบรมศพ ขอเชิญมาน�ำไปได้ตามความต้องการ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2560
ชมรมฯ ก�ำหนดงานวันรับน้องใหม่วยั เกษียณ ในวันพฤหัสบดีที่
5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแปดเหลีย่ ม อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น มีก�ำหนดการดังนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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08.30-09.30 น. ลงทะเบียน (300 บาท) น้องใหม่ไม่ตอ้ งช�ำระเงิน
รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
09.30-09.50 น. ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับน้องใหม่
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยายเรื่อง “แนวคิดการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ อายุการท�ำงาน” โดย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
12.00-13.30 น. รั บ ประทานอาหารกลางวั น และร้ อ งเพลง
คาราโอเกะ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ จ�ำหน่ายสิง่ ของ Rummage Sale ทีม่ ผี มู้ จี ติ ศรัทธา
น�ำมาบริจาค ได้เป็นเงินทั้งสิ้น 97,590 บาท หักจ่าใช้จ่าย
4,590 บาท รวมส่งเงินเข้า ทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นเงิน
93,000 บาท ชมรมฯ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคสิ่งของทุกๆ ท่าน
ผศ.เกษร เจริญรักษ์ คุณกัญญา จันทร์ดี อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
และทีมงานขายกิตติมศักดิ์มืออาชีพทุกท่าน ที่ช่วยกันขายอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งเชิญชวน ช่วยเลือก เป็นพรีเซ็นเตอร์ ขายเองซื้อ
กันเองและนิสิตที่ได้รับทุนที่มาช่วยขายด้วยความตั้งใจ รวมถึง
ผู้ที่เชียร์ทางไลน์ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
10

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2560

20 กันยายน : วันเยาชนแห่งชาติ
พ่อแม่หวังลูกเต้า
ยามชรา
ครูอยากเห็นศิษย์พา
ชื่อก้อง
เยาวชนจักรักษา
สร้างชาติ  ตนนา
หน้าที่เด็กควรต้อง
รักรู้  ศึกษา
วิวัฒน์  บูรทัต  ประพันธ์

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. วารุณี  วงษา
2. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
3. รศ. ชาดา  กลิ่นเจริญ
4. คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
5. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์  
6. รศ. ปราณี  วานิชเจริญธรรม
7. รศ. บังอร  พานทอง
8. ผศ. อลิศรา  เจริญวานิช
9. รศ. ไพศาล - รศ. ลัดดาวัลย์  หวังพานิช
10. คุณมาลี  สอนดา
11. อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
12. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์

2,000
1,000
500
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

ผศ. วรรณี พุทธาวุฒิไกร
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน  
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. พิชัย  ผดุงรัตน์
11. รศ. ศิรี  ศิริผันแก้ว
13. รศ. ดร. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา  พึ่งตน
17. ผศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา  สุวรรณทัต
21. รศ. มณฑา  โกเฮง
23. รศ. สมัย  เหล่าวานิชย์
25. คุณสุประภา  ศรีทอง
27. อ. ส่องสี  ภักดีผดุงแดน
29. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
31. รศ. ยุพา  ส่งศิริ
33. คุณนันทวรรณ  แก้วเอี่ยม
35. ผศ. ทองค�ำ  ธูปสุวรรณ
37. ผศ. กรรณิการ์  ยุกติรัตน

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์  สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์  ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์  ประสิทธิ์รัตน์
14. คุณกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์
16. ผศ. ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์
18. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
20. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
22. อ. สงวน  มีระหงษ์
24. รศ. งามตา  วนินทานนท์
26. อ. สุรเดช  วันทยา
28. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
30. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ
32. ผศ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
34. ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
36. ผศ. มณฑา  ไพบูลย์
38. ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
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39.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
53.

ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
41.
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 43.
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
45.
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
47.
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
49.
คุณผิว  ค�ำใหญ่
51.
รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
คุณกมลวรรณ  สุระประจิต

http://seniorclub.swu.ac.th

คุณวิลัย  ดวงศรี
คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
รศ. วนิดา  ข�ำเขียว
คุณเสถียร  อักษรชู
ผศ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ
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๗๐ พลังความดีที่พ่อให้
“...การที่ขอให้ท�ำเพื่อส่วนรวมนี้ ก็ไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะต้องสละทุก
อย่างให้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อน เพื่อสิ่งที่เรียกว่าส่วนรวม มิใช่อย่างนั้น แต่
หมายว่าสละสิง่ ใดทีส่ ละได้ เพือ่ ทีจ่ ะให้สว่ นรวมอยูไ่ ด้ โดยจุดประสงค์ทจี่ ะ
ส่วนบุคคลอยู่ได้เหมือนกัน เพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ ส่วนบุคคลก็อยู่
ล�ำบาก นอกจากจะเป็นผู้ที่เอาตัวรอดโดยแท้ และลงท้ายผู้ที่เอาตัวรอด
เหล่านั้นก็จะนับว่าเอาตัวไม่รอด เพราะว่าไม่มีเกียรติ ไม่มีความภูมิใจใน
ตัว ฉะนั้นก็ขอร้องให้สมาชิกทั้งหลายพยายามที่จะพินิจพิเคราะห์ในการ
กระท�ำในการเสนอข่าวเสนอบทความ ให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ เป็น
ไปในทางที่จะให้ส่วนรวมเป็นปึกแผ่น ให้ส่วนรวมมีความเจริญก้าวหน้า
มีสิ่งที่ดีงาม...”
พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ณ พระต�ำหนักจิตรดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕
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บอกเล่าเก้าสิบ : สว ปฏิบัติ 22 ข้อนี้ก็พอ
1. เข้านอนเร็วหน่อย
2. ท�ำอะไรช้าลงหน่อย
3. กินอาหารน้อยลงหน่อย
4. กินอาหารหลากหลายหน่อย
5. กินมื้อค�่ำเร็วขึ้นหน่อย
6. กินอาหารร้อนหน่อย
7. ดื่มน�้ำมากหน่อย
8. กินเกลือน้อยหน่อย
9. ออกก�ำลังมากหน่อย
10. ใจกว้างมากหน่อย
11. โรแมนติคมากหน่อย
12. เอ่ยถึงชื่อเสียง ผลประโยชน์ตัวเองน้อยหน่อย
13. รู้จักพอเพียงให้มากหน่อย
14. ลืมอายุสักหน่อย
15. ยุ่งกับเรื่องจุกจิกน้อยหน่อย
16. ไม่ว่าเรื่องอะไรต้องปล่อยวางหน่อย
17. คบเพื่อนมากหน่อย
18. ยิ้มมากหน่อย
19. มีงานอดิเรกหลากหลายหน่อย
20. แต่งตัวให้สวยหน่อย
21. เที่ยวให้มากหน่อย
22. ปล่อยตัวตามสบายหน่อย
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
ด้วยในปี พ.ศ. 2560 จะมีข้าราชการ จ�ำนวน 2 ราย ลูกจ้างประจ�ำ 
จ�ำนวน 5 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 48 ราย สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60
ปีบริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้
ข้าราชการ
1. อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์
2. รศ. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นางเก็จวลี เจริญพจน์  ส่วนทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงาน
อธิการบดี
2. นางอัมราทิพย์ คงน้อย  ส่วนทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงาน
อธิการบดี
3. นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต  ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมและ
บริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
4. นายศิลปชัย ธูปสุวรรณ  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
ส�ำนักงานอธิการบดี
5. นางพรรณี บางข่า  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
ส�ำนักงานอธิการบดี
6. นางนิธินันท์ ถาวร  ส�ำนักงานคณบดี คณะกายภาพบ�ำบัด
7. ผศ. ศิริวรรณ ส่งวัฒนา  ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์
ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
8. รศ. ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์  ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. ผศ. สืบสาย บุญวีรบุตร  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ
พลศึกษา
10. นางสุนิษา สุขศาลา  ส�ำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
11. อ. อ�ำนาจ แพรัตกุล  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์
12. นายกอบกิจ พร้อมประเสริฐ  ส�ำนักงานคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์
13. อ. สมบุญ ปิยะสันธ์ชาติ  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์
14. นางภรณี วาจาสัตย์  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์
15. อ. สาโรช เมาลานนท์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
16. อ. นิรันดร์ พงษ์พันธุ์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
17. ผศ. พินิจ เทพสาธร  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
18. อ. สมทรง ซิมาภรณ์  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
19. อ. รังสี เกษมสุข  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษา
ศาสตร์
20. อ. สุพัตรา พรหมเรนทร์  โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
21. อ. บุณฑริกา วิศวสมภพ  โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
22. อ. อมรพรรณ รังสีเทียนไชย  โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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23. นางรัตนา ภูสุวรรณ  โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
24. ผศ. อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร  โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
25. อ. จรัส คชกาสร  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม)
26. ผศ. สุจิตตรา สิงหการ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
27. ผศ. กมลภัทร์ พุทธสันติธรรม  โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
28. นางสาวจิตตทัต นิลด�ำ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)
29. นางวนิดา วงศ์วัฒนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง
30. นางสาวจรีรัตน์ เจริญรักษ์  ส�ำนักหอสมุดกลาง
31. นางจ�ำรูญ เลียบใย  ส�ำนักหอสมุดกลาง
32. นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
33. นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข  ส�ำนักคอมพิวเตอร์
34. นายสมจิตต์ พ่วงปิ่นเพชร  ส่วนพัฒนากายภาพ ส�ำนักงาน
อธิการบดี
35. นายอุทัย พูลศรี  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส�ำนักงาน
อธิการบดี
36. นางจงกล พรมพร  ศูนย์การแพทย์ฯ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คณะแพทยศาสตร์
18
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37. นายชัชวาล พรธาดาวิทย์  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
38. นางเจนีวา สุคพรชัย  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
39. นางชัยพร อุลิศ  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
40. นางเกศรินทร์ บุษพันธ์  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
41. นางอรวรรณ เพชรไทย  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
42. นางรินนา วุฒิกุล  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
43. นางสาวสุดสายใจ เขียวดี  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
44. นางพเยาว์ วิจัยรักษ์  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
45. นางจิราภรณ์ แสนแก้ว  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
46. นางทองเพียร แก้วชัยสูน  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
47. นางวารี โพเพ็ง  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
http://seniorclub.swu.ac.th
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48. นางปราชิตรา ด้วงทอง  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
ลูกจ้างประจ�ำ
1. นางสาวนิภา โตมา  ส่วนบริหารงานกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี
2. นายยงยุทธ ฤทธิ์ดอน  ส่วนพัฒนากายภาพ ส�ำนักงาน
อธิการบดี
3. นางจินตนา ศิลปไพราช  บัณฑิตวิทยาลัย
4. นางอุไรวรรณ แก้ววิทย์  โรงพยาบาลชลประทาน
5. นายอรุณ มูลทองชุน  โรงพยาบาลชลประทาน
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สิ่งที่ควรรู้และพึงปฏิบัติเพื่อความสุขของชีวิต

1

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจ�ำ  จะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายนนี้ จึงขอฝากสิ่งที่ควรรู้และพึงปฏิบตั เิ พื่อความสุข
แห่งชีวิตหลังเสร็จสิ้นภารกิจส�ำคัญใน 3 ประการ คือ 1) ความเหงาฆ่า
เราได้! 2) การเดินแต่ละนาทีดีอย่างไร? 3) 5 วิธีช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
ตัวเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความเหงาฆ่าเราได้
หากมีใครสักคนบอกกับคุณว่า “ความเหงาฆ่าเราได้” โปรดอย่าคิด
ว่าเป็นการเล่นค�ำเท่ๆ เพราะจากผลการวิจยั ล่าสุด พบว่าความเหงาท�ำให้
เราเสี่ยงกับความตายมากกว่าการเป็นโรคอ้วนเสียอีก
จากผลการวิจัยของ ม. ไบรท์แฮมยัง (BYU) เมืองโพรโว รัฐยูทาห์
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความเหงาและการถูกกีดกันจากสังคม มี
ส่วนเพิ่มความเสี่ยงให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 50 เปอร์เซ็นต์
งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ผลจากการส�ำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 640,000
ตัวอย่าง ในทวีปอเมรา เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป และต่อมาได้รับ
การน�ำเสนอในที่ประชุมสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ครั้งที่ 15 โดยระบุว่า
ขณะนี้หลายประเทศก�ำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การระบาด
ของความเหงา” อันเกิดจากแนวโน้มทีป่ ระชากรสูงวัยเพิม่ ขึน้ และลักษณะ
ครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ผคู้ นจ�ำนวนมากต้องอยูค่ นเดียว ถูกกีดกันจาก
สังคมภายนอก และเกิดความรู้สึกเดียวดายมากขึ้น
แนวโน้มดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
มากกว่าโรคภัยร้ายแรงถึงชีวิตอื่นๆรวมถึงโรคอ้วน และก่อนหน้านี้มีงาน
1

ด้วยความปราถนาดีจาก M-F วันที่ 7 สิ่งหาคม 2560. หน้า 2 และ 14.
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วิจัยบ่งชี้ว่า โรคอัลไซเมอร์ มีความเกี่ยวข้องกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยว
จูลีแอนน์ โฮลท์ –ลุนด์สตัด ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาหนึ่งในคณะ
ผู้ท�ำการวิจัยดังกล่าว เรียกร้องให้มีการสกัดกั้นภัยคุกคามด้านสาธารณสุข
อันเกิดจากความเหงาและการอยู่อย่างโดดเดี่ยว เช่น การวางแผนเตรียม
ตัวรับวัยเกษียณ ที่นอกเหนือไปจากการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
เช่น การทีบ่ ริษทั จะจัดโครงการสันทนาการระหว่างพนักงานเกษียณให้มา
พบปะกันเป็นประจ�ำ เพื่อลดแรงกดดันจากการต้องอยู่อย่างเดียวดายหลัง
วัยท�ำงาน
การเดินแต่ละก้าวดีอย่างไร
... ทุกการเคลื่อนไหวสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ ซึ่ง “การ
เดิน” ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ง่ายที่สุด มาเจาะลึกกันในแต่ละช่วงนาที
ของการเดินนั้นให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้าง
ข้อมูลจากกรมอนามัย ให้ความรู้แบบง่ายๆถึงประโยชน์และความ
มหัศจรรย์ของการเดิน โดยระบุว่า การเดินนาทีที่ 1 – 5 ในก้าวแรกๆของ
การเดินจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยสารบางชนิด ชีพจรจะเร่งขึ้นเป็น
70 - 100 ครัง้ ต่อนาที กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิต และให้ความอบอุน่
แก่กล้ามเนื้อ ไขข้อที่ฝืด และตึง จะคลายตัวลง เพื่อให้การเคลื่อนไหว
ท�ำได้ง่ายขึ้น เมื่อเคลื่อนที่ไปร่างกายจะเผาผลาญพลังงาน 5 แคลอรีต่อ
นาที
การเดินนาทีที่ 6 - 10 ชีพจรจะเต้นเร็ว ร่างกายจะเผาผลาญ
พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 6 แคลอรีต่อนาที เมื่อก้าวเท้าได้มากขึ้นความดัน
โลหิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จะช่วยขยายเส้นเลือด ท�ำให้เลือดและออกซิเจน
เข้าสู่กล้ามเนื้อที่ก�ำลังท�ำงานมากขึ้น
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การเดินนาทีที่ 11 - 20 อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เหงื่อ
เริ่มออก เมื่อเส้นเลือดส่วนที่ใกล้ผิวหนังขยายขึ้น เริ่มปลดปล่อยความร้อน
ออกมา เมื่อเดินมากขึ้นจะเผาผลาญได้มากไปถึง 7 แคลอรีต่อนาที และ
หายใจเร็วขึ้น สารฮอร์โมน เช่น เอฟพะเนฟฟริน และกลูคากอน จะถูก
ปล่อยออกมามากขึ้น เพื่อเพิ่มเชื้อให้กับกล้ามเนื้อที่ก�ำลังท�ำงานอยู่
การเดินนาทีที่ 46 - 60 กล้ามเนื้ออาจจะรู้สึกเมื่อยล้า เมื่อปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ลดลง เมื่อร่างกายเริ่มเย็นตัวลง ชีพจรจะเต้นช้า
และหายใจช้าลง อัตราการเผาผลาญพลังงานจะลดน้อยลง แต่กย็ งั สูงกว่า
ตอนทีเ่ ริม่ เดิน จ�ำนวนแคลอรีทเี่ ผาผลาญจะคงทีไ่ ปอีกราวหนึง่ ชัว่ โมง และ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
5 วิธีช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
ความมัน่ ใจของคนเรานัน้ ไม่ใช่คณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะคงอยูต่ ลอดเวลา ในทาง
กลับกัน ความมั่นใจ คือ ความเชื่อที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของเรา ซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเหมือนกับความสามารถด้านอื่นๆเช่นกัน ดังนั้น
5 วิธีที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
มีดังนี้
1. มีทา่ ทีพร้อม ภาษากายนีแ่ หละทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั ว่าเรามีความมัน่ ใจ
หรือหวาดหวัน่ เมือ่ เกิดสถานการณ์ควรท�ำให้เหมือนกับว่าพร้อมทีจ่ ะรับมือ
... เริ่มง่ายๆ คือ ยืดตัวตรง สบตาคู่สนทนาเวลาพูดคุย และจับมือทักทาย
อย่างให้เกียรติ
2. แต่งกายเหมาะสม เสื้อผ้า หน้า ผม เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยเสริม
ความมั่นใจได้เช่นกัน การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยท�ำให้เรารู้สึกไม่ด้อยกว่า
คนอื่น ต้องแต่งกายในแบบที่ตัวเองชื่นชอบ
http://seniorclub.swu.ac.th
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3. ค�ำพูดดี ต้องพูดด้วยความมั่นใจ ใช้โทนเสียงที่เป็นจังหวะ เว้น
วรรคบ้างเพื่อเน้นถึงสิ่งที่ส�ำคัญ ... พูดฉะฉาน แต่น�้ำเสียงไม่แข็งกร้าว ...
หลีกเลี่ยงการพูดพึมพ�ำ เสียงเบา จะดูไร้ความมั่นใจ ...
4. คิดบวก พลังงานบวกจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกเสมอ จึงควรคิด
ในแง่บวก ... หลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบจะบั่นทอนความมั่นใจ หมั่นพูด
คุยกับคนทีม่ ที ศั นคติเชิงบวก แล้วเราจะรูส้ กึ ดีขนึ้ มัน่ ใจขึน้ คนร่วมงานกับ
เราจะมีความสุขไปด้วย
5. ลงมือท�ำ นอกจากบุคลิกภาพ การวางตัว ค�ำพูด และความคิด
แล้ว ... สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การปฏิบัติจริง กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ควรท�ำให้เป็นนิสัย ลองหาจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง แล้วฝึกฝน
เพื่อชูจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย และพกพาความมั่นใจไปด้วยเสมอ

ข�ำขัน
A :  ขอปรึกษาหน่อยครับ
     -  ยามที่ท้อแท้
     -  ยามที่อ่อนล้า
     -  ยามที่อ่อนแอ
     -  ยามที่มีแต่ปัญหา
  เราจะท�ำยังงัยดีครับ..???
B : ง่ายมากครับ เลิกจ้างแล้วหายามใหม่..!!!
A :  !!!???
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ความเงียบที่น่ายกย่อง
“เบือ้ งหลังของความเงียบมันประกอบไปด้วยความอบอุน่ และความน่า
ยกย่อง จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสด้วยตัวเราเองในประเทศเยอรมันนี”
ในตอนเย็นวันหนึง่ ของฤดูหนาว เราก�ำลังเข้าแถวรอรถประจ�ำทาง มี
คนรออยู่ในแถวห้าหกคน ทุกคนล้วนยืนรอด้วยความสงบและเป็นระเบียบ
ในเวลาเดียวกัน มีคนจูงสุนัขเดินมาแต่ไกล พอทั้งคู่เดินใกล้เข้ามา
ภาพที่ได้เห็นคือ ชายหนุ่มสูงใหญ่ หลังตรงงามสง่า มีสุนัขที่เดินน�ำหน้า
เป็นสุนขั ทีถ่ กู ฝึกมาเป็นพิเศษ มันถูกฝึกมาส�ำหรับคนพิการทางสายตาโดย
เฉพาะ สังเกตเห็นได้จากสายรัดคอของสุนัข เป็นสายรัดที่มีสัญลักษณ์โดย
เฉพาะ
เขาเป็นชายหนุ่มที่พิการทางสายตา ชายหนุ่มค่อยๆ เดินตรงมายัง
ป้ายรถประจ�ำทาง แล้วก็หยุดยืนอยู่ห่างจากแถวพวกเราเล็กน้อย
ไม่มีใครทักทายให้เสียงกับชายหนุ่มคนนั้น เราก�ำลังคิดจะเดินไป
น�ำพาเขามาเข้าแถว แต่คณ
ุ ผูช้ ายวัยกลางคนทีอ่ ยูห่ วั แถว รีบเก็บพับหนังสือ
เล่มที่ก�ำลังอ่าน แล้วเดินตรงไปยืนอยู่หลังชายหนุ่ม คนอื่นๆ ที่อยู่ในแถว
ก็ทยอยเดินไปต่อแถวกันใหม่ ไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียว
หญิงสาวผมสั้นสีแเดงที่ยืนติดกับเรา มองหน้าสุนัขอย่างครุ่นคิด คง
เกรงว่ากลิ่นบุหรี่จะไปรบกวนโสดประสาทการดมกลิ่นของสุนัข เธอลังเล
อยู่แป๊บหนึ่ง ก่อนจะดับบุหรี่ที่เพิ่งจุด แล้วก็เดินตามกันไปต่อแถวใหม่
แถวใหม่เกิดขึน้ อย่างเรียบร้อย เป็นแถวทีช่ ายหนุม่ กับสุนขั ของเขาอยู่
หัวแถว เป็นการร่วมกันกระท�ำของกลุม่ คนแปลกหน้า เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่
ได้นัดแนะ เป็นการกระท�ำที่ไม่ต้องใช้เสียงทุกคนท�ำเหมือนเป็นหน้าที่ เรา
รู้สึกทึ่งอย่างบอกไม่ถูก
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทุกคนยังคงรอคอยด้วยความเงียบสงบ แล้วรถประจ�ำทางก็มาถึง “รอ
สักครู่ ผมจะลงไปรับ......” พนักงานขับรถก�ำลังขยับตัวจะลุกจากที่นั่งคน
ขับ “ขอบคุณครับ ไม่ต้องรบกวนหรอกครับ” ชายหนุ่มรีบปฏิเสธด้วยน�้ำ
เสียงสุภาพ ภายใต้การน�ำของสุนัขฝึกหัดตัวนั้น ทั้งสองค่อยๆก้าวขึ้นรถไป
เวลานั้นเป็นเวลาหลังเลิกงาน ผู้โดยสารก็เต็มคันรถอยู่แล้ว แต่พอ
ชายหนุ่มก�ำลังก้าวขึ้นรถ ทุกคนรีบขยับตัวถอยร่นไปข้างหลัง ท�ำให้มีพื้นที่
ว่างที่บริเวณทางขึ้นทันที
ที่นั่งหลังคนขับ มีเด็กผู้ชายอายุ 6-7 ขวบนั่งอยู่ คุณแม่รีบสะกิด
ลูกชายให้ลุกขึ้น เพื่อสละที่นั่งให้ชายหนุ่ม การกระท�ำที่ค่อนข้างกระทัน
หันของคุณแม่ ไม่ได้ทำ� ให้เด็กผูช้ ายงอแง หนูนอ้ ยรีบลุกขึน้ ด้วยความเต็มใจ
สุนขั เห็นมีทนี่ งั่ ว่างอยู่ จึงน�ำพาเจ้าของเดินไปยังทีน่ งั่ ส่วนตัวสุนขั เอง
ก็นั่งตัวตรงอยู่ข้างๆ บนทางเดิน เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ชาย
หนุ่มไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้ใดๆทั้งสิ้น
“สวัสดีครับ จะไปลงรถที่ไหนครับ” “สวัสดีครับ ผมจะไปถนนมอร์
ครับ”
แล้วรถประจ�ำทางก็นำ� พาผูค้ นเดินทางต่อไปด้วยบรรยากาศของความ
สดใส
ทุกคนบนรถเฝ้าสังเกตดูท่าทีอันสง่างามของสุนัข แม้เวลาเลี้ยวรถ
สุนัขก็จะพยายามเอี้ยวตัวเพื่อรักษาการทรงตัวของตน สายตาเพ่งมองไป
ข้างหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจ คงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสุนัขที่เลี้ยงดูกัน
ตามบ้าน
ไม่มีใครคิดจะยื่นมือไปลูบหัวสุนัข ไม่มีใครน�ำเอามือถือออกมาถ่าย
รูป เด็กน้อยที่คิดจะยื่นขนมปังครึ่งชิ้นที่เหลืออยู่ในมือไปป้อนเขา ก็ถูกคุณ
26

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2560

แม่ดึงมือกลับ กระซิบข้างหูเด็กน้อยแบบเบาๆ “เขาก�ำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
มีงานต้องรับผิดชอบ อย่าไปรบกวน” พอได้ยินค�ำว่า “ปฏิบัติหน้าที่” เด็ก
น้อยพยักหน้าด้วยความเข้าใจ
เมื่ออ�ำลากับคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มก็ก้าวลงจากรถไป
ภายใต้การน�ำทางของสุนัขฝึกของเขา
รถประจ�ำทางเดินทางต่อไป แต่ความเงียบสงบยังคงครอบครองอยู่
เต็มคันรถ เราได้รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยที่เกิดขึ้นภายใต้ความ
เงียบ เป็นความน่ายกย่องที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึก ภายนอกรถ ลมหนาว
เย็นยะเยือก แต่ภายในใจ เต็มไปด้วยความอบอุ่น
เรือ่ งราวทีน่ า่ ประทับใจนี้ คงไม่ใช่เพียงเพราะผูค้ นเดินไปต่อแถวใหม่
หลังชายหนุ่ม คงไม่ใช่เพียงเพราะผู้คนรีบขยับถอยร่นให้มีพื้นที่ว่างเกิดขึ้น
และก็ไม่ใช่เพียงเพราะเด็กน้อยสละที่นั่งให้ แต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ
เบือ้ งหลังเหตุการณ์ทง้ั หมดทีเ่ กิดขึน้ เป็นการกระท�ำทีไ่ ร้เสียงแบบน่ายกย่อง
ที่สุด
ความรัก ความห่วงใย ความเอือ้ อาทรทีม่ ใี ห้กบั ผูอ้ นื่ ไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องไปป่าวประกาศ ไปเที่ยวบอกให้ผู้คนรับรู้ว่า “พวกเรารักคุณ ห่วงใย
คุณ” บางเวลา รักหรือห่วงใย ก็เป็นเรือ่ งเรียบๆง่ายๆ แต่เป็นสิง่ ทีเ่ ราสัมผัส
ได้ด้วยด้วยใจ ด้วยความรู้สึก
ความก้าวหน้าของประเทศ คงไม่ได้วัดกันด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีวฒ
ั นธรรมของสังคม ทีจ่ ะช่วยชีว้ ดั ความน่ายกย่อง
ด้านจิตวิญญาณ....... จิตวิญญาณอันสูงส่งของมวลมนุษยชาตินั้นๆ
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มุมมองของความสุข
พระไพศาล วิสาโล

มีผหู้ ญิงคนหนึง่ เล่าว่า บ่ายวันหนึง่ มีรถแท๊กซีม่ าจอดอยูห่ น้าบ้านของ
เธอ ซึง่ อยูใ่ นซอย พอเห็นรถแท็กซีม่ าจอดหน้าบ้าน เธอรูส้ กึ ไม่พอใจขึน้ มา
ทันที รูส้ กึ ว่าหากมีรถในบ้านจะเข้าจะออกจะท�ำอย่างไร พอมองไปทีร่ ม่ ไม้
ก็ยิ่งไม่พอใจว่า นั่นเป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงาหน้าบ้าน ไม่ใช่ที่ที่
จะให้ใครมาจอดเพื่ออาศัยร่มเงา
แต่สักพักเธอก็ได้สติ เพราะมาคิดทบทวนใหม่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มี
ธุระจะออกจากบ้าน ถนนหรือซอยนัน้ ก็เป็นของสาธารณะมี ขนาดกว้างพอ
สมควร ถ้าจะเข้า-ออก ก็คงจะไม่ล�ำบาก เธอคิดด้วยว่าคนขับคงเหนื่อย
อากาศร้อน พอเห็นร่มเงาจึงมาจอดพัก พอเธอนึกถึงคนขับแท็กซี่คนนั้น
ที่คงจะร้อนเพราะอากาศอบอ้าว และได้มาอาศัยร่มเงาหน้าบ้านของเธอ
เป็นที่ดับร้อน เธอก็รู้สึกดีขึ้น
และยิ่งรู้สึกดีขึ้นอีกเมื่อเห็นคนขับแท๊กซี่เอาข้าวมากิน เธอดีใจว่า
ต้นไม้ที่พ่อปลูกได้ให้ร่มเงาแก่คนที่ร้อน คนขับแท๊กซี่อาจจะเหนื่อย ยังไม่
ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้า ได้มาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ที่พ่อเธอปลูกไว้ ได้ใช้
ประโยชน์ ดับทุกข์ เธอจึงดีใจความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปจากทีแรกที่เธอ
รู้สึกไม่พอใจเพราะรู้สึกว่านี่เป็นบ้าน “ของฉัน” หน้าบ้านของฉันซึ่งที่จริง
เป็นถนนสาธารณะ แต่พอไปนึกเองว่าถนนหน้าบ้านนี้เป็นของฉันก็เลย
เกิดความไม่พอใจทันทีทมี่ รี ถแท๊กซีม่ าจอด และยิง่ ไม่พอใจเมือ่ นึกว่าต้นไม้
“ของพ่อฉัน” ปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงากับลูกๆ
แต่พอเธอกลับมาคิดอีกมุมหนึ่งมองถึงความรู้สึกของคนขับแท็กซี่
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ว่า เขาคงร้อน เหนื่อย หิวความรู้สึกของเธอก็เปลี่ยนไป เกิดความเห็นใจ
ความเมตตาขึ้นมาและสิ่งที่ตามมาคือความสุข ความดีใจที่เขาได้ดับทุกข์
โดยอาศัยร่มเงาหน้าบ้านของเธอ
คนบางคนเมือ่ เจอเหตุการณ์นี้ จะโมโหไม่พอใจ อาจจะเดินไปต่อว่า
คนขับแท๊กซีแ่ ต่คนบางคนกลับรูส้ กึ ดีใจ อันนีเ้ ป็นเพราะ “คุณภาพจิต” หรือ
“มุมมอง”
เธอดูอยู่สักพัก คนขับแท๊กซี่กินข้าวเสร็จและขับรถออกไปโดยไม่มี
อะไรเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของเธอ รถจะเข้าจะออกก็ไม่มีปัญหา เธอจึงคิด
ได้ว่าเมื่อสักครู่เรากังวลไปเองว่าหากรถจะเข้าจะออกจะท�ำอย่างไร ที่จริง
เป็นการกังวลไปล่วงหน้า เพราะแท๊กซีอ่ ยูป่ ระเดีย๋ วเดียวก็ไปแล้ว เธอกังวล
เพราะไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น คนเราก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เหมือนกัน อะไร
บางอย่างยังไม่เกิดขึน้ เลยแต่กงั วลไปล่วงหน้าแล้ว เป็นเพราะว่าใจไปอยูก่ บั
อนาคต มองข้ามปัจจุบันไป
คนเราจะทุกข์หรือสุขอยู่ที่มุมมอง ซึ่งมีส่วนท�ำให้ใจเราเล็กหรือแคบ
หรือท�ำให้ใจเรากว้างใหญ่ ถ้าเราคิดถึงแต่ตวั เอง ท�ำให้ใจเราคับแคบ เช่น
คิดว่าบ้านของฉัน ถนนของฉัน ต้นไม้ของพ่อฉัน แต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่น ก็
ท�ำให้ใจเรากว้างขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าใจเราก็แคบ เราก็คิดถึงตัวเองอยู่
เสมอ แต่ถ้าใจเรากว้างเราจะคิดถึงคนอื่นๆ ได้ง่าย เวลาเจอเหตุการณ์
อะไรแล้วทุกข์ ลองนึกดูว่าเป็นเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่า หรือ
เอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง
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อันความกรุณาปราณี
รศ. ดร. วิจิตร วรุตบางกูร

2

เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ชมรมผู้สูง
อายุ มศว. ได้น�ำมิตรสหาย และบุคลากรของส�ำนักหอสมุดกลาง รวม 17
คน ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อในห้องสมุด ที่
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธมั โมทัย) ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง
โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปิดสอนเมือ่ ปี 2529
ปัจจุบันมีสามเณร 149 รูป และครูประจ�ำการ 15 คน รับสามเณรตั้งแต่
ชั้น ม.1 - ม.6 สามเณรทั้งหมดประจ�ำอยู่ที่วัดตลอดหลักสูตรโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ
ในปี 2547 ส�ำนักหอสมุดกลาง และศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมกันพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
ปรับปรุงห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ระยะหลังมีความจ�ำกัดเรื่อง
งบประมาณ ท�ำให้ต้องขอรับการสนับสนุนจากเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดกิจกรรมฯ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพิ่มเติม ในปีนี้ ชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากคุณนงนุช (โนริโกะ) โร
จนเสนา เจ้าของห้องเสื้อโนริโกะเป็นจ�ำนวนเงิน 40,000 บาท
กิจกรรมทีท่ มี งานของเราเตรียมไป นอกจากจะเกีย่ วกับการสอนวิธใี ช้
หนังสือเพื่อการค้นคว้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล้ว ยังมีกิจกรรม
เสริมปัญญาพัฒนาสมอง อารมณ์ และสุขภาพอีกด้วย โดยจัดแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 5 ฐาน ในวันเสาร์ สามเณรชั้น ม.1- ม. 2 จะหมุนเวียนเปลี่ยน
2
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เข้าร่วมกิจกรรมทุกฐาน ฐานละ 17-20 รูป ใช้เวลาฐานละประมาณ 40
นาที ฐานต่างๆ มีดังนี้
ฐานที่ 1 เล่าไปเล่นไป (นิทานเชือก) โดย ผศ.เกษร เจริญรักษ์
ฐานที่ 2 English is fun โดย คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ และ
คุณฉันทนา ไชยวัฒน์
ฐานที่ 3 Sudoku โดย คุณอุมาพร นาคะวัจนะ และ ผศ.สุชาดา
สุธรรมรักษ์
ฐานที่ 4 ศิลปะกับคณิตศาสตร์ โดย รศ.วรรณี โสมประยูร และ
คุณสุทัชชา ชายะพันธ์
ฐานที่ 5 หน้าต่างหัวใจใสแจ๋ว โดยอาจารย์ ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า
ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง และ อาจารย์สุภณิดา สุวณิชย์
กิจกรรมทั้ง 5 ฐาน จัดที่บริเวณพระอุโบสถ ซึ่งมีพระประธานอยู่ใน
เรือนไม้เล็กๆ บริเวณพระอุโบสถเป็นลานโล่ง ร่มรืน่ ด้วยไม้ใหญ่ พืน้ อุโบสถ
ยกเหนือระดับทางเดินเข้า-ออก
สามเณรชัน้ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้รว่ มกิจกรรมในฐานต่างๆ ก็จะหมุนเวียนเข้า
มาฝึกท�ำดอกไม้จันทน์โดยมี รศ.สุภาพร สุกสีเหลือง คุณกัญญา จันทร์ดี
รศ.กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ รศ.วิจิตร วรุตบางกูร มาช่วยสอน และเตรียม
วัสดุ เช่น ผูกเกสร ตัดกลีบ ปรับแก้ผลงานให้สวยงามขึ้น ไม่นานดอกไม้
จันทน์ก็เต็มพานพุ่ม เป็นที่ปลาบปลื้มของอาจารย์ผู้สอน ที่น่าภูมิใจกว่า
นัน้ คือ ชาวบ้านใกล้เคียงได้จดั กลุม่ มาเข้าฝึกท�ำดอกไม้จนั ทน์ดว้ ยกลุม่ ใหญ่
ผลงานทั้งหมดถวายให้วัดไว้ใช้ในวาระส�ำคัญที่จะมาถึง
ระหว่างที่พวกเราท�ำกิจกรรมต่างๆ บุคลากรของโรงเรียนได้มาดูแล
และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี ท่านเจ้าอาวาสได้มานัง่ คุย และปรับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทุกข์เรื่องนักเรียนที่จบไปสองคน สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ต้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปก่อน ต่อไปจะเป็นอย่างไร
ก็ยังไม่เห็นทาง เพราะสามเณรเล่านี้มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ได้รับ
ทราบความกังวลของท่านด้วยความเห็นใจยิ่ง ท่านใดที่พอจะให้การช่วย
เหลือ หรือบอกบุญต่อได้ ก็คงจะเป็นบุญวาสนาของนิสิตใหม่ท้ังสองคน
อย่างยิ่ง
เสร็จภารกิจในตอนบ่าย พวกเราเดินทางกลับด้วยความสุขใจ ความ
ปรารถนาดีของเรานี้ ... จะมีใครบังคับก็หาไม่
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