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ทรงอวยพร ให้คนไทยมีความสุข

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพรปีใหม่ 2561 แก่ปวงชนชาวไทย
ให้มีความสุข ความเจริญ มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง
ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมตรัสว่าในรอบปีที่แล้ว
บ้านเมืองมีเหตุการณ์ส�ำคัญหลายอย่าง แต่เราคนไทยฝ่าฟันไปด้วยกันได้
อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยท�ำอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่น ด้วย
สติด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทรงขอ
พระบารมีแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจงปกป้อง
คุ้มครองรักษาและให้ขวัญก�ำลังใจแก่ทุกคนในการเป็นพลังที่เข้มแข็ง
ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป ในโอกาสนี้พระราชทานบัตรอวยพร
ภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์สื่อถึงความสุขสันต์ทุกฤดูกาล พร้อมพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.9, พระฉายาลักษณ์ ร.10 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
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พรปีใหม่ 2561
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ส่งความรักวันวาเลนไทน์
					 สิบสี่เดือนกุมภา		
			 ทุกปีมิเว้นวาย			
					 ฤทัยใจส่งถึง		
			 กุหลาบสื่อแทนรัก			
					 มอบปรารถนาดี		
			 รักจริงที่ยิ่งใหญ่			

ขานเรียกว่าวาเลนไทน์
นิยมใช้ให้ความรัก
จิตคะนึงถึงด้วยรัก
สัญลักษณ์รักห่วงใย
ให้ท่านมีรักดั่งใจ
รักห่วงใยให้ถึงกัน
ชมรมผู้สูงอายุ มศว
รศ. ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ต�ำบลหนองหมาก
ฝ้าย ในชื่อ โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
จังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบต�ำบลหนอง
หมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดย รศ. ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ น�ำคณะ
ผู้บริหาร ลงพื้นที่ต�ำบลหนองหมากฝ้าย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
ได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอ�ำเภอวัฒนานคร เป็น
ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปี
2561 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคม ผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบ คือ
จะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย
โดยประชาชนจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ส�ำหรับตัวผู้สูงอายุเอง
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ก็จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทุกด้าน และเพื่อสนับสนุนสร้างความพร้อมให้เหล่า สว. ทั้งหลาย มศว
เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงจัดท�ำโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของ
มศว ทั้งนี้ได้ด�ำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหมากฝ้าย
จังหวัดสระแก้ว จัดตัง้ “โรงเรียนผูส้ งู อายุตน้ แบบ” ขึน้ ในต�ำบลหนองหมาก
ฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนหมากฝ้าย
วัยเก๋า” เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้
พวกเขาช่วยเหลือตนเอง สังคม มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวเอง และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ชุมชนให้ด�ำรงอยู่สืบไป โดยในปีแรกนี้ ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหมากฝ้าย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม
ในปีแรกนี้จ�ำนวน 50 คน โดยใช้วิทยากรจาก มศว และวิทยากรจาก
หน่วยงานรวมถึงบุคคลในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ในการเป็นต้นแบบ
ในการขยายไปยังพื้นที่โดยรอบต่อไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากร
รักษ์ 081-489-5501
วันที่ 2-6 มกราคม 2561 ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา “PEAK
SEASON ไปกับเส้นทางหัวใจสีชมพู” จังหวัดเชียงใหม่ : ชมดอกไม้สชี มพู
พญาเสือโคร่ง ซากุระ มีผู้ร่วมเดินทาง 46 คน ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกันทั่วหน้า ขอบคุณ ผศ. ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ ช่างภาพ
ผู้เข้มแข็ง และ รศ. ดร. อรลักษณา แพรัตกุล ที่ช่วยเขียนบรรยายความ
สนุกสนานและประทับใจร่วมกัน
วันที่ 16 มกราคม 2561 ประธานชมรมผู้สูงอายุ มศว
ทูลเกล้ า ทู ลกระหม่อ ม ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ใช้ในโครงการบัณฑิตคืนถิน่ ทีจ่ งั หวัดน่าน เป็นเงิน
15,000 บาท ณ พระต�ำหนักภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
วันที่ 21-25 มกราคม 2561 ชมรมฯ ได้รบั เชิญจากรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็น
วิทยากร จัดกิจกรรมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาการ
ศึกษาในโรงเรียน ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก โดย แบ่งฐานการเรียนรู้
6
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ออกเป็น 4 ฐาน แล้วให้นักเรียนจ�ำนวน 57 คน และมีนิสิตวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 29 คน นักเรียนหมุนเวียน
เข้าฐานละ 14-15 คน
ฐานที่ 1 : เรียนรู้การท�ำ ซูชิ จากหนังสือ สาธิต ลงมือท�ำ และชิม
ซูชิฝีมือเราเอง วิทยากร คุณกัญญา จันทร์ดี
ฐานที่ 2 : Que Sera Sera ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษจากเพลง
โดย คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ
ฐานที่ 3 : เล่านิทานกระดาษและนิทานเชือก โดย ผศ.เกษร เจริญรักษ์
ฐานที่ 4 : ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยและอ่านท�ำนองเสนาะ
ปฐม ก กา โดย ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ จะไปประชุมสรุปผลลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560
ณ เดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ ปัม๊ แทรค อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
และร่วมชมการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ทีป่ ราสาทสด๊กก๊อกธม
ในคืนวันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังก�ำหนดการต่อไปนี้
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00-09.45 น. ประธานชมรมฯ สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2560
10.00-12.00 น. ฟังการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาร่างกาย
ด้วย SKT” โดย รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมศรีชัย
12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลงร่วมกัน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 20-23
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ. จันทบุรี กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม
ผู้สนใจ แจ้งชื่อที่ ดร. อุมาพร นาคะวัจนะ โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 015-1-51428-3 ธนาคารไทยพาณิช 032-4-00924-9 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ชือ่ ทัศนศึกษา สว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 6251-6
ค่าใช้จา่ ยคนละ 3,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าน�ำ้ -ค่าไฟ ค่าแม่ครัว ค่าเดินทาง
เมือ่ หักค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ แล้วจะถวายเงินแก่ศนู ย์ปฏิบตั ธิ รรมฯ ) รับจ�ำนวน
30 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกตั้งแต่วันที่ 29
มกราคม 2561 เป็นต้นไป และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำดังต่อไปนี้
เงินฝากตั้งแต่ 100 บาท		 ร้อยละ 1.90 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท		 ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ดอกเบี้ยร้อย
ละ 1.00 ต่อปี ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก ก�ำลังก่อสร้างโรงพยาบาล
พระราชสิทธิวราจารย์ เพือ่ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นโรงพยาบาล 70 เตียง งบประมาณ 160 ล้านบาท ขณะนี้
ก่อสร้างไปบางส่วนด้วยเงิน 30 ล้านบาท ผู้สนใจร่วมท�ำบุญ โอนเงินเข้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาองครักษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 605-224288-2 ส่งส�ำเนาใบโอนเงินไปที่ คุณบุญช่วย โทร. 093-964-4741
8
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เพื่อส่งใบอนุโมทนาให้
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา 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 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สุขารมณ์ ในการ
ถึงแก่กรรมของ รศ.อัจฉรา สุขารมณ์ และได้พระราชทานเพลิงศพ เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วัดโพธิ์ทอง ศาลา 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 26
กรุงเทพฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชด�ำเนินไปในงานพระราชทาน
เพลิงศพ ศ. ดร. พจน์ สะเพียรชัย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
						 1. คุณสุปาณี ผิวข�ำ
						 2. คุณคนธา พฤกษมาศน์
						 3. รศ. ศศิธร วรรณพงษ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. อ. อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม						
2. อ. นิยะดา จิตต์จรัส							
3. รศ. สายทิพย์ นุกูลกิจ						
4. ผศ. วาสนา เกตุภาค							
5. ผศ. จันทิมา พรหมโชติกุล						
6. รศ. สีอุไร จิปิภพ 							
7. ผศ. บุญสม ก้านสังวร						
8. รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา				
9. ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช						
10. รศ. สนอง โลหิตวิเศษ						
11. อ. สุภณิดา สุวณิชย์							
12. อ. อัธยา ภาดานุพงศ์						
13. ผศ. วัลลดา สุขมาก							
14. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง						
15. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา			
16. ผศ. เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ						
17. ผศ. องอาจ จิยะจันทน์						
18. อ. สุนีย์ ลี่ไพบูลย์							
19. รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ						
20. ผศ. ประไพพรรณ เอมชู						
21. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม						
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี
พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. รศ. ดร. สกล พงศกร			 2. คุณศรียา สุดสาย
3. คุณทรงศรี เฮงสุนทร			 4. อ. ประยูร สะสม
5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์		 6. อ. วรดี สิรพิทูร
7. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล		 8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช
9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน
11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข			 12. อ. มารศรี ตันติวงศ์
13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ		 14. คุณวงจันทร์เพ็ญ วิรุฬห์สิงห์
15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้ำทิพย์ มากชู
17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล		 18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์		 20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร
21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล
23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์		 24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ		 26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย
27. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ			 28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ		
30. คุณนงคราญ หงษ์ทอง
31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ		 32. คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่		 34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์
35. อ. สมบัติ เทศน้อย			 36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
http://seniorclub.swu.ac.th
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช		 38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง		 40. อ. ชมภร กมลสุทธิ
คุณมานิต ศรยุทธเสนี		 42. คุณบรรจง แสงทอง
รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ		 44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ
ศ. ดร. ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์
46. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์
48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ผศ. องอาจ จิยะจันทน์		 50. ผศ. วิรัช วิหครัตน์
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี		 52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย
รศ. ประณต เค้าฉิม			 54. ผศ. วัลลดา สุขมาก
ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง			 56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ
คุณภรณี วาจาสัตย์ 			 58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์
อ. จ�ำลอง ช่างต่อ			
60. คุณสังเวียน รอดกร

61. คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร		
63. คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ		

62. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล
64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ

65. คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล		 66. อ. กัญญา พานิชสกุล
67. อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์		
68. ผศ. ดร. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง
69. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
ถ้าจิตใจแข็งแกร่ง แม้พบอุปสรรคก็มแี ต่ทำ� ให้จติ ใจแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น
“... ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ท�ำให้แข็งแกร่ง
จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่น
หมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะท�ำให้สามารถที่
จะให้มีอ�ำนาจจิตดีขึ้น มีก�ำลังใจมากขึ้น”
“สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค สิง่ ทีท่ ำ� ให้ขนุ่ เคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา กลับ
ท�ำให้ใจเราแข็งแกร่ง แข็งแรง ...”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : มะตูม
สรรพคุณมะตูมผลสุก
ช่วยในการท�ำงานของล�ำไส้
ลดอาการหดเกร็งของล�ำไส้
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ช่วยระบบขับถ่าย ใช้เป็นยาระบาย
แก้จุกเสียดแน่นท้อง
เพิ่มระดับอินซูลิน(insulin)
ลดระดับไขมันในเส้นเลือด
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ลดอาการท้องร่วงท้องเสีย
ช่วยบ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงหัวใจ
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวสดใส
ป้องกันมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งล�ำไส้ และกระเพาะอาหาร
ป้องกันโรคความจ�ำเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์
ป้องกันอันตรายของเซลล์ตับจากสารพิษต่างๆ
ช่วยขับพยาธิ

ที่มา: เว็ปเพื่อพืชเกษตรกรไทย
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โครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น”
หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราโชวาท แก่ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษา ตชด.
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 ดังนี้
“... อย่างเรานัน้ มีโอกาสทีด่ มี าก มีอาหารการกินทีด่ ที กุ อย่าง
อยากได้อะไรก็ได้ และยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่ง
นักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดับที่เราได้
ส่วนที่เราได้รับก็เป็นการศึกษาพิเศษ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็น
http://seniorclub.swu.ac.th
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บุคคลพิเศษ ได้โอกาสดีกว่าคนอื่นก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติ
สนับสนุนให้ทนุ มาให้ศกึ ษาได้ถงึ ระดับอุดมศึกษา ก็จะต้องมีหน้าที่
ที่จะต้องท�ำอะไรตอบแทน เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติสนับสนุนเราได้
มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้ ...”
จากพระราโชวาทดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยที่ควรอยู่ใน
วัยศึกษาเล่าเรียนอีกเป็นจ�ำนวนมาก ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพื่อน�ำความรู้
ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตน ดังพระราชด�ำรัสที่ทรงให้ไว้ เมื่อ 27 เมษายน
2531
“... จึงอยากจะตัง้ กองทุนแล้วก็สนับสนุนให้นกั เรียนเหล่านัน้
เลือกเอาจากโรงเรียนในเขตทีจ่ ะหาโอกาสในการศึกษาต่อได้ยาก
ให้ได้รับการศึกษาต่อ พอเป็นตัวอย่าง อาจจะมีกฎข้อบังคับบาง
ประการให้ต้องกลับมาเป็นผู้ช่วยท�ำความเจริญให้หมู่บ้านหรือ
อะไร?...การที่นักเรียนได้เรียนต่อก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
เอง คือ เมือ่ มีความรูม้ ากขึน้ ควรจะมีโอกาสได้เลือกงาน มีอาชีพ
เลีย้ งตัวเอง ทีจ่ ะท�ำประโยชน์แก่ตนเองและท�ำประโยชน์ให้กบั คน
อื่นได้มากขึ้น ...”
มูลนิธิมีปณิธานที่จะสืบสานพระราชด�ำรินี้ ด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มวี ชิ าชีพขึน้ ในระดับอุดมศึกษา ให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จึงเห็นควร
สนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเอื้ออ�ำนวยให้เยาวชน
ซึง่ อยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ได้เข้าเรียนหลักสูตรทีป่ ลูกฝังความรู้ ความคิด ความ
สามารถ ตลอดจนเจตคติที่น�ำมาสู่ความสามารถกลับไปสร้างสรรค์ความ
เจริญให้แก่ ท้องถิ่นของตนเอง เป็นหลักการส�ำคัญ
16
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ทุนการศึกษาส�ำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น”
นิสิตนักศึกษา “บัณฑิตคืนถิ่น” ซึ่งมาจากครอบครับในถิ่นทุรกันดาร
จะได้รบั ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คนละ 60,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับไปท�ำงานหรือประกอบอาชีพที่
ท้องถิ่นของตน หรือท้องถิ่นทุรกันดารอื่นเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา เพื่อ
พระราชทานผ่านมูลนิธิฯ ให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อให้
เขาได้มีโอกาสศึกษาระดับอุดมศึกษาและน�ำไปพัฒนาท้องถิ่นของเขาใน
โอกาสต่อไป
สถานที่ติดต่อ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 20
อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) ถนนบรมราช
ชนนี เขตตลิ่งชัน กทม 10170 หรือ โทรศัพท์ 02-434-6255

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ ประธานชมรมผูส้ งู อายุมศว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวน 15,000
บาท เพื่อทรงใช้ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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17

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เส้นทางสีชมพูตามรอยเสือโคร่ง ชื่นชมศิลปะล้านนา :
เชียงใหม่
รศ. ดร. อรลักษณา แพรัตกุล

1

วันแรก (2 ม.ค. 61) สมาชิกจ�ำนวน 46 คน พร้อมกัน ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 5.30 น. ออกเดินทางด้วยสายการบิน Thai
Smile สู่สนามบินเชียงใหม่ ถึงเวลาประมาณ 08.00 น. แบ่งสมาชิกออก
เป็น 5 กลุ่ม ออกเดินทางด้วยรถตู้ 5 คัน จุดแรกคือวัดต้นเกว๋น (วัดอิน
ทราวาส) ตั้งอยู่ใน อ.หางดง วัดนี้มีวิหารไม้โบราณ ศาลาจตุรมุขซึ่งถือว่า
เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมล้านนาและเป็นต้นแบบของหอค�ำหลวง กลาง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในบริเวณวัดมีต้นมะเกว๋น (ชื่อต้นไม้ภาษาพื้น
เมืองล้านนา) อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดต้นเกว๋น” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
วัดอินทราวาส ซึ่งมาจากชื่อท่านเจ้าอาวาส (อินทร์) ผู้สร้างวัด รวมกับ
ค�ำว่า อาวาส พวกเราได้ถ่ายภาพหมู่และเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย
จากนั้นจึงออกเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์ อ. แม่ริม ซึ่งเป็นพระ
อารามหลวงชัน้ ตรี ตัง้ อยูด่ า้ นหลังทีว่ า่ การ อ. แม่รมิ และค่ายดารารัศมี ชือ่
วัดนี้ตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในหลวงรัชกาลที่
5 ตามประวัติของวัด หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาค
เหนือ และได้พ�ำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระต�ำหนักดารา
ภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี ซึง่ เป็นสถานทีส่ งบ เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญกรรมฐาน
ชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วเกิดศรัทธา จึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆ
ถวาย ต่อมาเจ้าลดาค�ำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมีได้ถวาย
ที่ดินในเขตพระราชฐานพระต�ำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัด สถาปัตยกรรม
18

1 อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระธาตุเจดีย์ พระพุทธบาท
สี่รอย มณฑปพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นศิลปะล้านนาแบบเชียงตุง หอกิตติคุณ
พระวิหารหลวง หอพระแก้ว หอพระกรรมฐาน
ในช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์กันที่ Bai orchid
& butterfly farm อิ่มแล้วได้เดินชมกล้วยไม้แวนด้าหลากสี ซึ่งเลี้ยงได้
งามมากๆ กล้วยไม้ดอกใหญ่สีสวยงามดูละลานตา และมีฟาร์มผีเสื้อซึ่ง
มีสมาชิกแซวว่ามีผีเสื้ออยู่ไม่กี่ครอบครัว เพราะผีเสื้อหน้าตาคล้ายๆ กัน
ชืน่ ชมกันพอสมควรแล้ว จึงออกเดินทางต่อไปยังสะพานแขวนเขือ่ นแม่กวง
อุดมธารา อ. ดอยสะเก็ด เขื่อนนี้เป็นเขื่อนดิน ปิดกั้นล�ำน�้ำแม่กวงซึ่ง
เป็นล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำปิง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และได้พระราชทานพระราชด�ำริให้กรมชลประทาน
ท�ำการส�ำรวจและศึกษาการพัฒนาล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำกวงแห่งนี้ ตัว
เขื่อนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย
ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน�้ำทะเล 390 เมตร ได้เดินชื่นชมธรรมชาติ
ถ่ายรูปกันเพลิดเพลิน
เดินทางไปรับประทานอาหารค�ำ่ ที่ ล�ำดี ตี้ ขัวแดง (ขัวแปลว่าสะพาน
เพราะร้านนี้มีสะพานสีแดงเป็นมุมซิกเนเจอร์) ชิมเมนูอาหารเมืองแต๊ๆ
เช่น น�้ำพริกหนุ่ม น�้ำพริกอ่อง ผัดเห็ดถอบ ผักปราบผัดไข่ หลังจากอิ่ม
มื้อเย็นก็เข้าพักที่โรงแรม Ibis Style Chiangmai เป็นวันที่พวกเราค่อน
ข้างเหน็ดเหนื่อย กันพอสมควร เพราะต้องตื่นตีสี่มาสนามบินแต่เช้าและ
ออนทัวร์กันทั้งวัน
วั นที่สอง (3 ม.ค. 61) รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วออกเดินทางไปวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง เดิมวัดนี้ชื่อ
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วัดสหรีศรีบุญเรือง สร้างเมื่อปี 2437 วัดตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ
ภายใต้เนินเขามีถ�้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ต่อมาชาวบ้าน
ผู้มีจิตศรัทธาได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวดง
อ. สารภี มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานทัง้ หมดภายในวัด รูปแบบ
การก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์ทผี่ สมผสานกับแนวคิดของท่านครูบา
สถาปัตยกรรมภายในวัดประกอบด้วย วิหารพระเจ้าทันใจ พระอุโบสถ
ศาลายาว หอกลองหอระฆัง ศาลาพระอรหันต์ กู่อัฐิพระครูบา เจดีย์
พระธาตุจ�ำลองประจ�ำปีเกิด พระนอนซึ่งเป็นพุทธศิลป์ที่งดงามมาก เสร็จ
จากเยี่ยมชมวัด คราวนี้เรานั่งรถยาวๆ ขึ้นดอยอ่างขาง ทางขึ้นดอยมีความ
ลดเลี้ยวหักศอกจนต้องขอชื่นชมทีมกัปตันรถตู้ทั้ง 5 คันที่มีฝีมือการขับรถ
และการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมโดยใช้วอสื่อสารกันตลอดเวลาที่เดิน
ทาง โดยคันหน้าจะคอยส่งข้อมูลบอกคันหลัง และคันสุดท้ายจะคอยรับ
ข้อมูล พร้อมรายงานตามทีค่ นั หน้าแนะน�ำ รถของคณะเราทุกคันจึงขับตาม
กันเป็นขบวน และสามารถแซงตามจังหวะได้อย่างปลอดภัย จากการได้ฟงั
ก็ได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิคข�ำๆ ที่กัปตันรถตู้ใช้ในการสื่อสาร เช่น แม่ลูกอ่อน
(รถพ่วง) ลิ้นห้อย (หมา) พลพล (คน) มด/มดตะนอย (มอเตอร์ไซค์)
ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่ท�ำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัย และผู้ขับมีสมาธิที่ดี
ตลอดทาง ไม่ง่วงเพราะได้โต้ตอบสื่อสารกันตลอดเวลา ในระหว่างทาง
ขึ้นดอย เห็นสวนส้มมีผลเต็มต้น น่าเสียดายที่เรามีเวลาจ�ำกัดไม่ได้ลงไป
ชื่นชมเก็บส้มใส่ตะกร้าด้วยกัน ระหว่างทางเริ่มเห็นต้นนางพญาเสือโคร่ง
ดอกสีชมพูบานเต็มต้นอยู่เป็นระยะๆ ท่ามกลางสายหมอก จนในที่สุดเรา
ก็ขึ้นมาถึงที่พักคือ Angkhang Nature Resort อากาศภายนอกหนาว
เย็นมาก 10 องศา ทุกคนต้องน�ำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่อย่างเต็มที่
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ไม่นา่ เชือ่ เลยว่า อุณหภูมพิ นื้ ล่างและบนดอยจะต่างกันได้ขนาดนี้ ด้านหน้า
รีสอร์ทมีสวนดอกไม้สวย ทัง้ บีโกเนีย ซากุระญีป่ นุ่ ซากุระไต้หวัน แมกโนเลีย
กะหล�่ำประดับสีเขียวสีม่วง อาหารมื้อกลางวันเป็นข้าวซอยสไตล์จีนยูนาน
และไอศกรีม พอตกบ่ายสังเกตว่าหมอกลงจัดมากขึน้ เรือ่ ยๆ และมีฝนปรอย
ชวนให้ไม่สบายอย่างมาก แต่สมาชิกทุกคนก็ยังแข็งแรงสู้ได้สบายมาก เรา
ออกเดินทางไปหมู่บ้านนอแลซึ่งเป็นบริเวณชายแดนไทย-พม่าท่ามกลาง
อากาศหนาวเย็นและหมอกจัดจนมองไม่เห็นด้านล่างเลย สุดทางเป็นฐาน
ปฏิบัติการบ้านนอแลซึ่งยังคงมีกองทหารประจ�ำการ และมีจุดสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาตั้งแต่
ครัง้ ทีย่ งั มีการสูร้ บในเขตนี้ แต่ปจั จุบนั มีความสงบร่มเย็น ขากลับแวะชมไร่
สตรอเบอรี่ และหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน�้ำทะเล 1,350 เมตร
ที่โรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นเวลาที่นักเรียนก�ำลังจะกลับบ้านพอดี จึงเห็น
เด็กๆ วิ่งขวักไขว่ขึ้นรถกระบะที่มารับนักเรียน ในโอกาสนี้พวกเราได้ซื้อ
ของที่ระลึกที่โรงเรียนจัดท�ำเป็นร้านค้าเล็กๆ นักเรียนเป็นผู้ประดิษฐ์และ
เป็นผูข้ าย และรวบรวมเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านขอบด้ง เพือ่ จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้นักเรียน ร่วมกับเงินสมทบจากชมรมฯ รวมเป็นเงิน 18,800
บาท รับประทานอาหารค�่ำบุฟเฟ่ต์ที่สโมสรอ่างขาง ซึ่งอากาศหนาวมาก
ฝนตกปรอยๆ ในสโมสรต้องจุดเตาผิง เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อย
ประธานชมรมฯ แนะน�ำสมาชิกทุกคน ต่อด้วยเซอร์ไพรส์เป่าเค้กวันเกิด
ให้แก่สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อ.พวงผกา
คงอุทัยกุล รศ.สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร
คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ และอ.สุปราณี ผิวข�ำ ร่วมกันตัดเค้กที่ทาง
ออเรียนทัล วอยาล จัดเตรียมไว้ให้ ดื่มชาร้อนๆ ท�ำให้ช่วยคลายหนาว
http://seniorclub.swu.ac.th

21

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ได้ แล้วจึงกลับเข้าที่พัก อากาศยิ่งหนาวมากและฝนปรอยๆ ท�ำให้ทุกคน
ต้องเปิดผ้านวมไฟฟ้าเพิ่มความอบอุ่นในเตียงนอน ที่แน่ๆ คงมีหลายท่าน
ที่ซักแห้งไม่ยอมอาบน�้ำเพราะอุณหภูมิกลางคืนน่าจะอยู่ที่ 9 -10 องศา
และห้องพักไม่มีเครื่องท�ำความร้อน
วันที่สาม (4 ม.ค. 61) หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปสถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง ชมหมูม่ วลดอกไม้สวยงามทัว่ บริเวณ โดยแบ่งสมาชิก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีวิทยากรพาเดินชม อีกกลุ่มนั่งรถตู้ตามไปสบายๆ
แวะชมและถ่ายรูปตามจุดไฮไลต์ต่างๆ เช่น สวนบอนไซ สวนซากุระ
ไต้หวัน-ซากุระญีป่ นุ่ ซึง่ วิทยากรให้ความรูว้ า่ ถ้าเป็นดอกซากุระจะมีสชี มพู
เข้มกว่าดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งมีสีชมพูอ่อน และกลีบดอกมีลักษณะต่าง
กัน แต่ทั้งสองต้นอยู่ในสกุล Prunus เหมือนกัน ส�ำหรับซากุระญี่ปุ่น เจ้า
ชายประเทศญี่ปุ่นน�ำพันธุ์มอบให้ประเทศไทย และสถานีเกษตรหลวงได้
ท�ำการขยายพันธุ์พบว่าเติบโตได้ดีที่บ้านเรา ในทุกจุดไฮไลต์พวกเราต่าง
ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะสวนซากุระสีชมพูสดใส กลับมารับ
ประทานอาหารกลางวันขนมจีนน�ำ้ เงีย้ วทีร่ สี อร์ท เสร็จแล้วออกเดินทางไป
น�ำ้ พุรอ้ นฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก โป่งน�ำ้ ร้อนฝางเป็นบ่อน�ำ้ ร้อน
ธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิ
ของน�้ำประมาณ 40-88 องศา มีหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ บ่อ
ใหญ่สุดมีไอน�้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร ควันที่พวยพุ่งออกมาจาก
น�้ำพุร้อนท�ำให้คิดว่าใต้เปลือกโลกยังคงมีความร้อนสะสมอยู่มากทีเดียว
หลายท่านได้เปลี่ยนผ้าถุงลงอาบน�้ำแร่ ท�ำให้รู้สึกชื่นใจสบายตัว ท่านที่ไม่
ได้อาบก็นั่งแช่เท้าสบายๆ บางคนแอบไปพอกหน้าด้วยโคลนและนวดหน้า
อาบน�้ำพุร้อนเสร็จเราก็ออกเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะรับประทาน
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อาหารค�่ำที่ภูสันฟ้า ร้านอาหารที่จัดพื้นที่สวยงามแม้ยามค�่ำคืน เดินทาง
กลับมาที่พักโรงแรม Ibis Style Chiangmai อีกครั้ง โดยรอบนี้จะพักที่นี่
อีก 2 คืน คืนนี้รู้สึกหลับสบายเพราะอากาศไม่หนาวเหมือนที่อ่างขาง
วันที่สี่ (5 ม.ค. 61) รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออก
เดินทางขึ้นดอยสุเทพปุย เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านม้งดอยปุย พิพิธภัณฑ์ชาว
เขาบ้านม้งดอยปุย ซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวม้ง โดยมีวิทยากร
พ่อหลวงชาวม้งบรรยายให้ความรู้ จากนั้นเป็นกิจกรรมสนุกสนานกันมาก
คือการแต่งกายชุดม้ง ซึ่งสมาชิกสาวๆ ต่างไม่พลาดที่จะเลือกชุดที่แขวน
ไว้บริการ แต่งตัวเป็นสาวชาวม้งกระโปรงจีบบาน แอ๊คชั่นถ่ายรูปกันอย่าง
เพลิดเพลินในสวนดอกไม้สสี วยนานาพันธุข์ องหมูบ่ า้ น ในมุมหนึง่ มีดอกฝิน่
จัดแสดงไว้ เพือ่ เป็นตัวอย่างให้ยอ้ นนึกถึงในอดีตทีช่ าวเขาปลูกฝิน่ แต่ดว้ ย
พระบารมีของในหลวง ร. 9 ปัจจุบนั พวกเขาได้พลิกผันอาชีพมาปลูกผลไม้
เมืองหนาวแทน ภายใต้การดูแลและส่งเสริมโดยโครงการหลวง ทั้งขาขึ้น
และลงดอยมีสินค้าชาวเขาจ�ำหน่ายมากมาย สมาชิกนักช้อปจึงได้ข้าวของ
ติดมือมากมาย ทีม่ ากสุดน่าจะเป็นกระเป๋าผ้าทอลายนกฮูก จนมีเสียงแซว
ว่าพวกเราช้อปกันจนนกฮูกแทบหมดดอย
รั บ ประทานมื้ อ กลางวั น กั น ที่ ร ้ า นอาหารกาแล ซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ
ม. เชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่นติดบึงน�้ำ และมีสวนดอกไม้สวยงาม
โดยเฉพาะดอกลิลลี่หลากหลายสี มื้อนี้มีอาหารผักสลัดสดๆ หลายเมนู
หลังอาหารออกเดินทางต่อไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบน
พืน้ ที่สงู แหล่งเรียนรูช้ าติพนั ธุต์ ามรอยพระราชา ตัง้ อยูบ่ ริเวณสวนล้านนา
ร. 9 ต. ช้างเผือก อ. เมือง ในพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาบนพื้นที่สูง ชั้น 2 เป็นห้องเรียนรู้
http://seniorclub.swu.ac.th
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การด�ำรงชีวติ ของราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู 10 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรีย่ ง ม้ง เมีย่ น
ลาหู่ ลีซู อาข่า ลัวะ ถิ่น ขมุ และ มลาบรี โดยเป็นนิทรรศการที่จัดแสดง
หุ่นจ�ำลองเสมือนจริงของทั้ง 10 ชนเผ่า จัดแสดงลักษณะการแต่งกาย
อุปกรณ์เครื่องใช้ของแต่ละชนเผ่า ด้านล่างมีมุมขายของที่ระลึก สมาชิก
หลายท่านจึงได้ซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกันอีกเช่นเคย บางท่านก็ออกไปด้าน
นอกซื้อไอศกรีมรถเข็นชิมกันพลางๆ ได้ข่าวว่าเป็นไอศกรีมโฮมเมดที่อร่อย
มากและคนขายก็อัธยาศัยดี จากนั้นพวกเรากลับที่พัก พักผ่อนอิริยาบถ
ตอนเย็นออกไปรับประทานอาหารจีนทีภ่ ตั ตาคารเจีย่ ท้งเฮง ซึง่ อาหารมือ้ นี้
ค่อนข้างอร่อยถูกใจสมาชิก ก่อนกลับโรงแรม ทีมไกด์เชิญชวนสมาชิกกลุ่ม
หนึง่ ไปเดินเทีย่ วไนต์บาซาร์ กับเดินไปชิมทับทิมกรอบเจ้าอร่อยซึง่ อยูใ่ กล้ๆ
ร้านอาหาร เป็นที่พอใจของสมาชิก
วันที่ห้า (6 ม.ค. 61) ช่วงเช้าออกเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
จ๊างนัก อ.สันก�ำแพง ค�ำว่า ‘จ๊าง’ เป็นค�ำเมืองหมายถึงช้าง ส่วนค�ำว่า ‘นัก’
หมายถึง มาก จึงสื่อความหมายว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลป์เกี่ยวกับ
ช้าง เป็นบ้านทีร่ วบรวมเอาผลงานของสล่า (แปลว่า ช่าง ในภาษาล้านนา)
แกะสลักช้างทีม่ คี วามโดดเด่นในเชียงใหม่มาไว้ดว้ ยกัน ก่อตัง้ โดย นายสล่า
เพชร วิริยะ ที่ได้ชักชวนผองเพื่อนสล่าแกะสลักไม้แบบล้านนาฝีมือดี ร่วม
กันจัดตั้งกลุ่มเพื่อบุกเบิกงานแกะสลักช้างรูปแบบใหม่ โดยเน้นรูปเหมือน
จริงและมีหลากหลายอิรยิ าบถ ส�ำหรับชือ่ บ้าน คุณประยูร จรรยาวงษ์เป็นผู้
ตัง้ ชือ่ ว่า “บ้านจ๊างนัก” เดินชมรอบๆ บ้าน จะพบงานแกะสลักและงานปูน
ปั้น มีตั้งแต่ช้างไทยตัวเล็กๆ ช้างสามเศียร (ช้างเอราวัณ) จนถึงช้างแมม
มอธตัวใหญ่มากซึง่ เป็นจุดไฮไลต์ของที่นี่ พิพธิ ภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมฟรี แต่
ท่านเจ้าของเล่าว่าอาจต้องปิดตัวลงใน generation ของท่าน เพราะรายได้
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จากการขายผลงานลดลงอย่างมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย
การด�ำเนินงานที่ค่อนข้างสูง สมาชิกของเราจึงได้รวบรวมเงินกันบริจาคให้
แก่เจ้าของบ้าน เป็นเงิน 3,800 บาท เพื่อเป็นก�ำลังใจในการสืบสานงาน
ศิลปะไทยที่ส�ำคัญนี้ไว้
จากนั้นเราเดินทางต่อไปที่ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM) ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงงานศิลปะทั้งของไทยและต่างประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยคุณอิริค บุนนาค อาคารแบ่งเป็น 2
ชัน้ ชัน้ ล่างประกอบด้วยหอนิทรรศการหมุนเวียน ห้องฉายภาพยนตร์ และ
หอทางเดินสดุดีเจ้าจอมเอี่ยมและประวัติของตระกูลบุนนาค ชั้นบนเป็น
พื้นที่นิทรรศการถาวร บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นแผ่นกระจกสะท้อน
แสงสวยงามมาก
รับประทานมื้อกลางวันกันที่เฮือนใจ๋ยอง เป็นร้านอาหารเมืองที่ทีม
ไกด์เปิดโอกาสให้ลูกทัวร์เลือกเมนูกันเองไว้ตั้งแต่เมื่อวานโดยมีข้อแม้ว่า
สั่งเท่าใดก็ได้แต่ต้องรับประทานกันให้หมด จึงต้องร่วมใจกันทานอาหารที่
สั่งมาจนหมดทุกจาน จากนั้นเราใช้เวลาที่เหลือช่วงบ่ายที่กาดวโรรส ชม
ชิม ช้อปตามอัธยาศัย แล้วจึงรวมพลขึ้นรถตู้ไปยังสนามบินเชียงใหม่ เดิน
ทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพในเวลาประมาณ 19.00 น.
การท่องเที่ยวในทริปนี้ นอกจากจะได้สัมผัสอากาศหนาวและชื่นชม
ธรรมชาติสวยงามของภาคเหนือแล้ว ในทุกก้าวย่างล้วนท�ำให้ระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเมตตาอาณา
ประชาราษฎร์ชาวเหนือ ทั้งชาวไทยและชาวชนเผ่าบนพื้นที่สูง ทรงมี
พระราชด�ำริอย่างแยบคายและชาญฉลาดในการสร้าง “รั้วที่มีชีวิต”
ตามแนวชายขอบ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรและความมั่นคง
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ของประเทศ ทุกก้าวย่างของการเดินทางจึงเต็มไปด้วยผลงานจากโครงการ
ในพระราชด�ำริ ท�ำให้ทั้งวิทยากรและหมู่มวลสมาชิกต่างน�้ำตารื้นเมื่อได้
กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ และความประทับใจของ
บุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ดังเช่นครูเรียมแห่งโรงเรียนบ้าน
ขอบด้ง ซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งกระตุ้น
เตือนให้เราทุกคนหมั่นท�ำความดี แม้คนละเล็กละน้อยตามสถานภาพของ
ตนเอง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป
การเดินทางท่องเที่ยวท�ำให้เราได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ตื่นตาตื่นใจกับ
ธรรมชาติ วัดวา งานศิลปะสวยงาม ได้พบเพื่อนใหม่ๆ ที่ร่วมเดินทาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดูแลเอื้ออาทรเอาใจใส่ต่อกัน มีความรู้สึกที่ดีๆ
ต่อกันในสังคม สว. (สวยทุกวัน) ที่ต้องหาความสุขได้ด้วยตนเอง ในรถตู้
แต่ละคันต่างมีเรือ่ งราวของตัวเอง เช่น รถตูค้ นั ที่ 2 ทีม่ ขี า้ วของหายรายวัน
ซึ่งก็ไม่ได้หายไปไหน แต่เจ้าของหาไม่เจอเอง จนต้องจัดรางวัลแชมเปี้ยน
ของหาย (ผู้เขียนได้ที่ 1 นะจ๊ะ) ก็ท�ำให้สมาชิกได้หัวเราะกันครื้นเครง
ทุกวันของการเดินทาง
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ตรุษจีนปีนี้ขอให้มั่งมีศรีสุข

วันตรุษจีน 2561 หรือ ตรุษจีน 2018 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561
ตรุษจีน เป็นเทศกาลทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษ
จีน คือวันขึน้ ปีใหม่ตามปฏิทนิ จีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วนั ปีใหม่ไทย ดังนัน้
ชาวจีนจึงให้ความส�ำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลอง
ทัว่ โลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชือ้ สายจีน ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีก่ จ็ ะ
มีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป ส�ำหรับวันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่
16 กุมภาพันธ์
ประวัติวันตรุษจีน
ที่มาของวันตรุษจีนนั้น เชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่าสี่พันปีแล้ว
จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดิมทีไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจีน
http://seniorclub.swu.ac.th
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แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามยุคสมัย นั่นคือเมื่อ 2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชจะ
เรียกว่า “ซุ่ย” ซึ่งมีความหมายถึงการโคจรครบหนึ่งรอบของดาวจูปิเตอร์
จนกระทั่งต่อมาในยุค 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราช เทศกาลตรุษจีนจะ
ถูกเรียกว่า “เหนียน” หมายถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
นอกจากนี้ วันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันชุงเจ๋” ซึ่ง
หมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ เพราะช่วงก่อนตรุษ
จีนนัน้ ตรงกับฤดูหนาว ไม่สามารถท�ำการเกษตรได้ ดังนัน้ เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูใบไม้
ผลิทมี่ อี ากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ชาวจีนจึงสามารถท�ำนา ท�ำสวน
ได้อีกครั้งหลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวมานั่นเอง
ส่วนการก�ำหนดวันตรุษจีนนั้น ตามประเพณีเทศกาลตรุษจีนจะเริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทนิ จันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึน้ 15 ค�ำ่
เดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติของจีน และถือว่าคืนวันที่ 30 เดือน 12
เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวันที่ 1 เดือน 1 คือวันชิวอิก หมายถึงวันแรก
ของฤดูใบไม้ผลิ
การเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น จะเริ่มขึ้น
ตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวัน
ตก) โดยผู้คนจะเริ่มซื้อข้าวของต่าง ๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน และ
เตรียมท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่าง เนื่องจากมีความ
เชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ภายในบ้าน ทั้งประตู หน้าต่าง
จะประดับประดาไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงที่มีค�ำอวยพรให้อายุยืน
ร�่ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ
จากนั้นครอบครัวจะร่วมรับประทานอาหารที่ล้วนแต่มีความหมาย
มงคลทั้งสิ้น เช่น กุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุข เป๋าฮื้อแห้ง
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หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะน�ำมาซึ่งความโชคดี จี้ไช่
(ผมเทวดา) สาหร่าย จะน�ำความร�ำ่ รวยมาให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึง
บรรพชนอวยพร หลังจากทานอาหารค�่ำแล้ว ทุกคนในครอบครัวจะนั่งกัน
จนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับ
วันตรุษจีน และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือไม่พอใจ เพื่อเป็น
สิริมงคลที่ดีส�ำหรับปีที่ก�ำลังจะมาถึง
สัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน
นอกจากนีอ้ กี สิง่ หนึง่ ทีถ่ อื เป็นสัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน คือ “อัง่ เปา”
ซึง่ มีความหมายว่า “กระเป๋าแดง” หรือจะใช้คำ� ว่า “แต๊ะเอีย” ซึง่ มีความหมาย
ว่า “ผูกเอว” จากที่คนสมัยก่อนชอบร้อยเงินเป็นพวงผูกไว้ที่เอว โดยการ
ให้อั่งเปานี้ คู่แต่งงานจะให้เงินเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซอง
สีแดง หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัว จะออกมาจากบ้านเพื่อกล่าวสวัสดี
ปีใหม่ในหมู่ญาติ และเพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า
“Let by gones be by gones” (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป)
วันตรุษจีน 2561
ส�ำหรับ วันตรุษจีน 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งวัน
ตรุษจีนไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะ แต่ตามบริษัทห้างร้านของคนจีนอาจ
จะอนุญาตให้ลกู จ้างได้หยุดพักผ่อนอยูก่ บั บ้าน ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนพิเศษ
ส�ำหรับคนจีน ซึ่งก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหน หรือร้านไหนจะก�ำหนดให้หยุดได้
กี่วัน
วันจ่ายตรุษจีน 2561
ตามธรรมเนียมของคนจีนแล้ว วันจ่าย หรือ ตื่อเส็ก จะเป็นวัน
ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ
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มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนที่ร้านค้าต่าง ๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน ซึ่ง
จะตรงกับวันก่อนวันสิ้นปี โดยในปี 2561 วันจ่ายตรุษจีนคือวันพุธ ที่ 14
กุมภาพันธ์
วันไหว้ตรุษจีน 2561
วัน ไหว้ของเทศกาลตรุษจีนก็คอื “วันสิน้ ปี” ซึง่ จะเป็นวันทีม่ กี ารไหว้
เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ เครือ่ งเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
โดยในปี 2561 วันไหว้ตรุษจีน คือ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์
วันเที่ยวตรุษจีน 2561
วันเที่ยวส�ำหรับชาวจีนก็คือ “วันปีใหม่” หรือ “วันตรุษจีน” ซึ่งวัน
เทีย่ วตรุษจีน 2561 คือ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ นัน่ เอง และเป็น “วันถือ”
ด้วย โดยในวันนี้ชาวจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม พากันออกไป
ท่องเที่ยว และไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพรัก ชาวจีนจะถือว่า
วันนี้เป็นวันแห่งสิริมงคล และงดท�ำบาปทั้งปวง
สรรพคุณและประโยชน์ของอัญชัน*
อัญชัน ถือเป็นดอกไม้แบบไทยทีป่ ลูกกันง่ายๆ เพราะนอกจาก
ดอกสีม่วงสวยงามแล้ว ดอกอัญชันยังอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน
ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง ยังช่วยบ�ำรุงเส้นผมให้เงางาม บ�ำรุงสายตา
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ อีกทั้งยัง
สามารถช่วยลดน�้ำตาลในเลือด ดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย ปลูก
ไว้กินสดๆปลอดสารพิษและปลอดโรค
*ไทยโพสต์. ฉบับวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561. หน้า 6.
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จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อน
						 ตื่นเข้ามา รู้สึกดี ที่มีเพื่อน
				 ปลุกเตือนเรา หายเหงา เฝ้าห่วงหา
						 คอยติดตาม ถามทุกข์สุข ทุกเวลา
				 และคิดการ สรรเวลา มาพบกัน
						 วันเวลา ส�ำหรับเรา เอามานับ
				 มันขยับ ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนผัน
						 ถามวันเหลือ ก็น้อยลง ปลงกับมัน
				 ก็ต้องยัน ดันตัวเอง อย่าเกรงกลัว
						 ถ้าเจ็บไข้ ได้ป่วย ช่วยตัวก่อน
				 ให้พักผ่อน หยูกยา อย่าใช้มั่ว
						 ถึงจะแก่ แต่เรื่องตาย ไม่เกรงกลัว
				 ต้องรู้พัก รักษาตัว และระวัง
						 รู้สึกดี ที่วันนี้ ได้มีเพื่อน
				 มันดูเหมือน ชีวิตนี้ ยังมีหวัง
						 ถ้าบอกได้ ให้ตะโกน เสียงดังๆ
				 แม้ใกล้ฝั่ง ยังโชคดี ที่มี ... เกลอ ...

http://seniorclub.swu.ac.th
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เหมือนดั่งพระอาทิตย์
คุณปู่ วัย 95 กับคุณย่าวัย 90 มีหลานสาวมาเยี่ยม ช่วงหนึ่งที่คุย
กัน หลานถามคุณย่าว่า
คุณย่าคะ คุณปู่มีข้อเสียอะไรบ้าง
คุณย่า : มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนเหมือนดาวบนท้องฟ้า
หลาน : แล้วคุณปู่มีข้อดีบ้างไหมคะ
คุณย่า : มีน้อยเหมือนจ�ำนวนดวงอาทิตย์
หลาน : แล้วท�ำไมคุณปู่คุณย่าถึงได้อยู่กันมายาวนานถึงทุกวันนี้ได้
คะ
คุณย่า : ยิ้ม...เพราะว่าเมื่อเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นย่าก็ไม่เห็นดวงดาว
เลยซักดวง ... ฮ่า ! ฮ่า ! ฮ่า !
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