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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-649-5439  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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วันสาโรช  บัวศรี

ปูชนียาจารย์  ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี

16 กันยายน  2561

	 	 	 กราบอาจารย์สาโรชพร้อม	 บูชา

	 	 ส�านึกคุณเมตตา	 	 	 เปี่ยมล้น

	 	 เป็นแบบอย่างครูอา		 	 จารย์เลิศ		ยิ่งนา

	 	 คุณท่านมีมากพ้น	 	 	 สุดถ้อยบรรยาย

	 	 	 16		กันยาศิษย์พร้อม	 	 อัญชลี

	 	 ร�าลึกพระคุณมี		 	 	 เลิศล้น

	 	 “วันสาโรช		บัวศรี”		 	 วันเกิด		ท่านเอย

	 	 ศิษย์อุทิศชีพค้น	 	 	 ร่วมสร้างการศึกษา

	 	 	 ศิษย์สาโรชเกียรติก้อง	 	 ภูมิใจ		ยิ่งนา

	 	 รู้ดั่งปราชญ์เกรียงไกร	 	 เพริศพร้อม

	 	 ประพฤติดุจชีไพร	 	 	 น่ากราบ		เทียวนา

	 	 แบบอย่างที่ควรน้อม		 	 ฝึกไว้สง่างาม

	 	 	 อาจารย์ท่านละโลกนี้	 	 เพียงกาย

	 	 คงเกียรติยศพรรณราย	 	 เลิศล้น

	 	 สิกขาวิโรฒฉาย	 	 	 งามเด่น		ยิ่งนา

	 	 สมบัติล�้าค่าพ้น	 	 	 กล่าวถ้อยพรรณนา

ด้วยความเคารพรักและอาลัย

ชมรมผู้สูงอายุ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

  คณะศึกษาศาสตร์	ก�าหนดวันศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	

และวนัสถาปนาคณะศกึษาศาสตร์	ครบรอบ	69	ปี	วนัศกุร์ที	่14	กนัยายน	

2561	ณ	อาคารคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 06.30	-	08.00	น.		 พิธีท�าบุญและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ

ภิกษุสงฆ์	ณ	ห้องประชุมศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	ชั้น	2

	 08.00	-	08.40	น.		 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มี

เกียรติ	ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี	ณ	ลานหน้าอนุสาวรีย์	ศาสตราจารย์	ดร.	

สาโรช	บัวศรี

	 10.00	-	10.30	น.		 พิธีสักการะและวางพวงมาลาหน้าลาน

อนุสาวรีย์	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี

	 10.45	-	11.00	น.		 พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น	ประจาปี	2561	

และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับต�าแหน่งผลงานทางวิชาการ	การแสดง

ความยินดีกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศดีเด่น	...

	 11.40	-	12.00	น.		 พิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตาจิตแด่

พฤฒาจารย์

	 12.00	-	13.30	น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน

	 13.30	-15.00	น.		 การปาฐกถาพิเศษ	เนื่องในวัน

ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	โดย	รศ.ดร.ชาตรี	เมืองนาโพธิ์	อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	ห้องประชุม	100	ปี	ชาต

กาล	ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	ชั้น	7	คณะศึกษาศาสตร์

	 15.15	-	15.30	น.		 การกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสร้างแรงบันดาล

ใจในการเป็นครูเพื่อศิษย์	และพิธีปิดโดย	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน

ตุลาคม วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561	ณ	ห้องประชุมสภา	1	

สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม	 โปรดแจ้ง	คุณนงลักษณ์	พจนากร

รักษ์	081-489-5501

  ชมรมฯ	ขอแสดงความยนิดกีบั	ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จนัทร์ศริิ 

ที่ได้มพีระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาชีวเคมี	สังกัดคณะแพทยศาสตร์

 	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	ชมรมฯ	เชิญ	ผศ. โสภัณ วีระชัย 

มาบรรยายให้ความรู้	เร่ือง	กนิอาหารต้านมะเร็งได้ผลอย่างไร	ขอชืน่ชมใน

การดแูลสุขภาพด้วยอาหารในชวิีตประจ�าวันของอาจารย์และยงัคงให้ความ

สนใจกับเรื่องราวต่างๆ	รอบตัว	 เช่น	สมุนไพรที่หมอแสงน�ามาท�าเป็นยา

แจก	ขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

  ชมรมฯ	ขออนุโมทนาการทอดผ้าป่าการศึกษาของสหกรณ์ออม

ทรัพย์	มศว	ณ	โรงเรียนวัดแตระ	ต.จองถนน	อ.เขาชยัสน	จ.พทัลุง	โรงเรียน

นี้มีอายุ	104	ปี	ได้เงินท�าบุญ	300,130	บาท	(ชมรมฯ	2,000	บาท)	และ

รวมจากผ้าป่ากองอื่นที่มาร่วม	คุณเสถียร	อักษรชู	ซึ่งเป็นศิษย์เก่าแจ้งว่า

ได้เงินท�าบุญประมาณ	700,000	บาท	

 	ตามทีช่มรมฯ	ได้เสนอโครงการสร้างเสริมศกัยภาพผูสู้งอาย	ุ“ชวิีต

เป็นสุขได้ด้วยตนเอง”	และขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุผูสู้ง

อายุ	ประจ�าปี	2561	กรมกิจการผู้สูงอายุ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนษุย์	บัดนีก้รมกจิการผูสู้งอาย	ุได้อนมัุติโครงการแล้ว	โดย
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ได้รับเงินงบประมาณ	85,200	บาท	จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรม	ก�าหนดการจัดกิจกรรมดังนี้	

 กิจกรรมครั้งที่ 1	ก�าหนดจัดวันพฤหัสบดี	ที่	23	สิงหาคม	2561	

การบรรยาย	สาธิตและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น”	

โดย	 อ.พญ. นิโลบล ยาทองไชย	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 คณะ

แพทยศาสตร์	มศว	รับจ�านวน	45	คน	ณ	ห้องประชุม	ศ.	ดร.	สุดใจ	

เหล่าสุนทร	ชั้น	2	ส�านักหอสมุดกลาง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	46	คน

 กิจกรรมครั้งที่ 2	ก�าหนดจัดวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 

การบรรยาย	 สาธิต	 และฝึกปฏิบัติ	 เรื่อง	 “การสร้างเสริมศักยภาพทาง

ใจ”	โดย	คุณดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและ

การศึกษาต่อเนื่องฯ	 ทั้งนี้ได้ผนวกงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณไว้ด้วย	

ก�าหนดการดังนี้

	 08.00	-	08.45	น.	 ลงทะเบียน

	 08.45	-	09.30	น.	 ประธานกล่าวรับน้องใหม่วัยเกษียณ

	 09.30	-	09.45	น.	 รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

	 09.45	-	12.00	น.	 บรรยายเร่ือง	การเสริมสร้างศักยภาพทางใจ 

โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

	 12.00	-	13.30	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน

	 13.30	-	15.30	น.	 สาธิตและฝึกปฏิบัติ	 ซักถาม	 แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น

 *****ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แสดงความจ�านงกับ 

ดร. อุมาพร นาคะวัจนะ เบอร์โทร 090 917 3993

 กิจกรรมครั้งที่ 3	ก�าหนดจัดวันอังคาร	ที่	27	พฤศจิกายน	2561	
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การบรรยาย	สาธติ	และฝึกปฏิบัติ	เร่ือง	“การสร้างเสริมศกัยภาพทางกาย”	

โดย	นายแพทย์ปัญญา	ไข่มุก	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและการ

ศึกษาต่อเนื่องฯ	

  ชมรมฯ	ก�าหนดท�าบุญถวายเป็นพระราชกศุลแด่	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวันพฤหัสบดี	ที่	11	

ตุลาคม	2561	ณ	ห้องจัดเลี้ยง	ชั้น	1	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	

และจะน�าเงินที่เหลือจากการท�าบุญบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช	ขอเชิญ 

ชวนสมาชิกร่วมท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศล	แด่	ธ	สถิตในใจนิจนิรันดร์	

และร่วมท�าบุญที่หมายเลขบัญชี	นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ ธ.ไทย

พาณิชย์ เลขท่ี 032-400924-9 ธ.กรุงไทย เลขท่ี 015-1-

51428-3 

  ชมรมฯ	ก�าหนดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ	84	ปี	

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561	เวลา	08.30	-	14.30	น.	ณ	ห้อง

แปดเหลี่ยม	อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ	ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.	ผศ.	จ�าเนียร	ร่มโพธิ์	 	 	 2.	รศ.	ฆรณี	รัตนสุวรรณ

3.	รศ.	ชาตรี	เมืองนาโพธิ์		 	 4.	รศ.	โช	สาลีฉัน

5.	รศ.	นันทา	โชติกพุกกณะ	 	 6.	รศ.	บุญเอิญ	มิลินทสูต

7.	รศ.	ไพฑูรย์	ธรรมแสง		 	 8.	รศ.	วรรณี	ชาลี

9.	รศ.	เอมวดี	ฉิมประภา		 	 10.	ผศ.	กาญจนา	หาสิตะพันธุ์

11.	ผศ.	จิตต์	หมวดสง	 	 	 12.	ผศ.	ประไพ	สังข์ทอง

13.	ผศ.	ประหยัด	หาสิตะพันธุ์	 	 14.	ผศ.	มณฑา	ไพบูลย์	

15.	ผศ.	เรวดี	เศวตเศรณี		 	 16.	ผศ.	สมเจตน์	บันลือสินธุ์

17.	ผศ.	สิริรัตน์	เฉลิมงาม	 	 18.	ผศ.	เสริมศักดิ์	สุรวัลลภ

19.	ผศ.	อุไร	บัวทอง	 	 	 	 20.	อ.	ทองเจือ	เถระพัฒน์
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21.	อ.	นวลผจง	เศวตเวช		 	 22.	อ.	บุญเกิด	บัวหภักดี	

23.	อ.	วิชิต	วิสิทธวงศ์		 	 	 24.	อ.	สุวดี	จ�าเริญพันธ์

25.	คุณชวนชื่น	กาญจนภี		 	 26.	อ.	ศศิน	ปิณฑะดิษ

27.	ผศ.	ถวิลวงศ์	บุญหงษ์	 	 28.	ผศ.	สุพิน	ทองธานี

  ชมรมฯ	ก�าหนดจะจัด		Rummage	Sale		เพื่อหารายได้สมทบ

กองทุนศาสตราจารย์	ดร.สุดใจ	-	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มาเรีย	เหล่า

สุนทร		ก�าหนดการดังนี้		

 1. วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561

 2. วันพฤหัสบดี ท่ี 18 ตุลาคม 2561

 3. วันพฤหัสบดี ท่ี 25 ตุลาคม 2561

 4. วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

	 ขอเชิญชวนบริจาคส่ิงของเหลือใช้ในสภาพดี	 โดยน�าไปให้ที่อาคาร

ประสานมิตร	(ตึก	3)	จะมี	รปภ.	ช่วยยกสิ่งของเพื่อน�าไปเก็บไว้คัดแยก

ในห้องชมรมฯ

  ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	อนิทรปาณ	เนือ่งจาก	

ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ	ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่	 6	สิงหาคม	2561 

ต้ังศพบ�าเพญ็กศุล	ณ	วัดมกฏุกษตัริยารามฯ	ระหว่างวันที	่7-14	สิงหาคม	

2561	ท�าพธีิบรรจศุพและสวดพระอภิธรรมทกุวันอาทติย์	เป็นเวลา	50	วัน	

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	โฆวาสินธุ	์เนื่องจาก	

รศ.ดร. เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์	ถึงแก่อนิจกรรม	ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัด	

มกฏุกษตัริยารามฯ	ระหว่างวันที	่19-21	สิงหาคม	2561	และพระราชทาน

เพลิงในวันที่	22	สิงหาคม	2561
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1.	อ.	ประดิษฐ์	-	อ.	อรสา		อุดรพิมพ์	 	 	 	 1,000	บาท	

2.	รศ.	สุภา		ปานเจริญ	 	 	 	 	 	 2,000	บาท

3.	อ.	จันทร์ทิพย์		ลิ่มทอง	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

4.	คุณบุญสม		เล้าพูนพิทยะ		 	 	 	 	 1,000	บาท

5.	อ.	นิ่มนวล		สกุลพานิช	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

6.	รศ.	เกษร		พะลัง	 	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

7.	รศ.	บังอร		พานทอง	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

8.	คุณวราพันธ์		อุดมชัชวาล		 	 	 	 	 500	 บาท

9.	รศ.	ดร.	เสนาะ	-	รศ.	นิยม	บุญมี	 	 	 	 2,000	บาท

10.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	 	 	 	 	 1,000	บาท

11.	ผศ.	ดร.	เสริมศักดิ์		สุรวัลลภ		 	 	 	 1,000	บาท

12.	รศ.	ลัดดาวัลย์		เกษมเนตร	 	 	 	 	 1,000	บาท

13.	รศ.	ดร.	ศักดิ์ชัย		นิรันดร์ทวี	 	 	 	 	 1,000	บาท

14.	รศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล		 	 	 	 1,000	บาท

15.	ผศ.	กวี		วรกวิน		 	 	 	 	 	 	 1,000	บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน

 ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด  สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์  พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
 ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์  ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	ผศ.	ลัดดาวัลย์		เกษมเนตร	 	 2.	ผศ.	ดร.	พิสิทธิ์		สารวิจิตร

3.	ผศ.	เกษร		ผดุงรศ		 	 	 4.	รศ.	บุษกร		เพชรวิวรรธน์

5.	คุณสมศรี		วิชาแหลม	 	 	 6.	รศ.	วัลลีย์		ภาษีผล

7.	ผศ.	ดร.	ไพฑูรย์		โพธิสาร	 	 8.	ผศ.	ดร.	สุพจน์		ไชยสังข์

9.	อ.	พิชัย		ผดุงรัตน์		 	 	 10.	คุณสุเมธ		รัตนนุสรณ์สกุล

11.	รศ.	ศิรี		ศิริผันแก้ว	 	 	 12.	รศ.	ดร.	อรพันธ์		ประสิทธิ์รัตน์

13.	รศ.	ดร.	วีระวรรณ		สิทธิกรกุล	 14.	คุณกัญญานิษฐ์		อัครกุลวัสส์

15.	คุณรัตติยา		พึ่งตน	 	 	 16.	ผศ.	ดร.	วงเดือน		นาราสัจจ์

17.	ผศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล	 18.	รศ.	ดร.	บังอร		พานทอง

19.	ศ.	ดร.	จรรจา		สุวรรณทัต	 	 20.	ผศ.	เกษร		เจริญรักษ์

21.	รศ.	มณฑา		โกเฮง	 	 	 22.	อ.	สงวน		มีระหงษ์

23.	รศ.	สมัย		เหล่าวานิชย์	 	 24.	รศ.	งามตา		วนินทานนท์

25.	คุณสุประภา		ศรีทอง		 	 26.	อ.	สุรเดช		วันทยา

27.	อ.	ส่องสี		ภักดีผดุงแดน	 	 28.	ผศ.	มีชัย		คุณาวุฒิ

29.	อ.	นิ่มนวล		สกุลพานิช	 	 30.	ผศ.	ดร.	พลับพลึง		คงชนะ

31.	รศ.	ยุพา		ส่งศิริ	 	 	 	 32.	ผศ.	วรวรรณ		สัมบุณณานนท์

33.	คุณนันทวรรณ		แก้วเอี่ยม	 	 34.	ผศ.	ดร.	จินดา		แต้มบรรจง

35.	ผศ.	ทองค�า		ธูปสุวรรณ		 	 36.	ผศ.	มณฑา		ไพบูลย์



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2561

http://seniorclub.swu.ac.th 9

37.	ผศ.	กรรณิการ์		ยุกติรัตน	 	 38.	ผศ.	จ�าเนียร		ร่มโพธิ์

39.	ผศ.	วีรีย์		ศวิตชาติ	 	 	 40.	คุณวิลัย		ดวงศรี

41.	อ.	อุดมลักษณ์		บุญพรรคนาวิก	 42.	คุณเภาพงา		ไทยถาวร

43.	อ.	กัลยา		เตชัสอนันต์	 	 44.	อ.	สิฎฐากร		ชูทรัพย์

45.	ผศ.	สุกัญญา		ติยะสุวรรณ	 	 46.	รศ.	วนิดา		ข�าเขียว

47.	อ.	สุภาภักตร์		ปรมาธิกุล	 	 48.	คุณเสถียร		อักษรชู

49.	คุณผิว		ค�าใหญ่	 	 	 	 50.	ผศ.	วิไลรัตน์		ขันธ์เจริญ

51.	คุณกมลวรรณ		สุระประจิต		 52.	อ.	สาโรช		เมาลานนท์

53.	รศ.	ดร.	สุภาพรรณ		สิริแพทย์พิสุทธิ์
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท 

เพื่อความสุขและความส�าเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน

 

 การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และส�าคัญยิ่งของมนุษย์

	 “...การศึกษาเป็นเร่ืองใหญ่และส�าคัญยิ่งของมนุษย์	 คนเราเม่ือเกิด

มาก็ได้รับการส่ังสอนจากบิดามารดา	 อันเป็นความรู้เบ้ืองต้น	 เม่ือเจริญ

เติบโตขึ้น	 ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์ส่ังสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง	

และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม	เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ

สืบต่อไป...”	
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บอกเล่าเก้าสิบ : เพื่อน

	 มีคน	 2	 คนเป็นเพ่ือนซ้ีกัน	 ร่วมเดินทางไปด้วยกันในทะเลทราย

ระหว่างทางเกิดผิดใจกัน	 ทะเลาะกัน	 เพื่อนคนหนึ่ง	 ระงับอารมณ์ไม่อยู่	

‘ตบหน้า’	อีกฝ่าย	 เพื่อนที่ถูกท�าร้ายเจ็บปวดแต่	 ‘ไม่เอ่ย’	 วาจาใดๆกลับ

เขียนลงบน	‘ผืนทราย’	ว่า	“วันนี้	ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า”	

	 ทั้ง	 2	 คนยังคงเดินทางต่อไป	 กระทั่งถึงแหล่งน�้า	 พวกเขาตัดสิน

ใจลงอาบน�้า	 แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้น	คนที่ถูกตบหน้ากลับ	 “จมน�้า”	หายไป	

เพื่อนอีกคนไม่รั้งรอ	รีบลงไปช่วยทันที	ทันใด	คนที่รอดตายยังคง	ไม่เอ่ย

วาจาใดๆ	แต่กลับสลักลงไปบน	“ก้อนหินใหญ่”	ว่า	“วันนี้	เพื่อนรักช่วย

ชีวิตฉันไว้”	...เพื่อนที่ตบหน้าสงสัย	ไม่เข้าใจ	เลยถามว่า	“เมื่อถูกฉันตบ

หน้า	เธอเขียนเรื่องราวลงพื้นทราย	แล้วเรื่องที่ฉันได้ช่วยจมน�้า	ท�าไม...จึง

ต้องสลักบนก้อนหิน”	...คนที่ถูกตบหน้ายิ้ม	แล้วกล่าวตอบว่า	เมื่อถูก	‘คน

ที่รัก’	ท�าร้าย	เราควรเขียนมันไว้บน	“พื้นทราย”	ซึ่งไม่นาน	“สายลมแห่ง

การให้อภัย”	 จะท�าหน้าที่พัดผ่านลบล้างไป	 ไม่เหลือ	 อีกต่อไป	 *แต่เมื่อ

มีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้น	เราควรสลักไว้บน	“ก้อนหิน	แห่งความทรงจ�าใน

หัวใจ”	ซึ่งต่อให้มีสายลมแรงเพียงใดก็	‘ไม่อาจ’	...ลบล้าง	ท�าลายลงไปได้	

สิ่งที่ไม่ดี	... 

 อย่าไปจดจ�า จดจ�าแต่ ... สิ่งที่ดี ... ที่มีต่อกันเพราะ “ชีวิต

คนเรานั้น” มันสั้นนัก..
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ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล :

ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา เพื่อยกระดับการฝึกหัดครูไทย 1

	 ค�าว ่า	 ”ปราชญ์ผู ้ทรงศีล”	 ที่บรรดาศิษย์ขอน้อมขนานนาม	

ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	เกิดมาจากปี	พ.ศ.	2531	ซึ่งเป็น	ปีครบ	

6	รอบนกัษตัรของท่าน	บรรดาศษิย์ทัง้หลาย	โดยมีคณบดคีณะศกึษาศาสตร์	

มศว	 (ผศ.	สมควร	อภัยพันธุ์)	 เป็นหัวแรง	 ได้พร้อมใจกันจัดท�าหนังสือ	

เพื่อเผยแพร่ชีวประวัติของท่าน	ทั้งนี้ด้วยความรัก	ความเคารพบูชา	และ

ความร�าลกึถงึในคณุานปุระโยชน์	อนัเป็นมรดกล�า้ค่าทีท่่านได้สรรค์สร้างไว้

เป็นสมบัติของชาติ	ให้อยู่	จีรังคู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เมื่อพร้อม

ที่จะพิมพ์หนังสือ	 คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมกันเพ่ือเตรียมการจัดพิมพ์

และเผยแพร่	และได้หารือกันว่า	ควรจะใช้ค�าขนานนาม	หรือสมญานาม

ท่านอาจารย์เพื่อจะพิมพ์ไว้บนปกหนังสือว่าอย่างไรดี	มีผู้เสนอสมญานาม

หลายค�า	เช่น	“ผู้ยกระดับการฝึกหัดครูไทย”	“ผู้เสนอเมืองสุโขทัยให้เป็น

	 1	ปาฐกถา	“วันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี”	พ.ศ.2561	ณ	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาตรี	เมืองนาโพธิ์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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มรดกโลก”	“ผู้ริเริ่มสร้างปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ”	ฯลฯ	แต่ก็ยังไม่

เป็นที่พอใจของที่ประชุม	 เพราะเป็นค�าที่ยังไม่ขลังพอ	หรือสมศักดิ์ศรีพอ

ส�าหรับท่านอาจารย์	มีผู้เสนอว่าเราน่าจะเอาค�าของท่านอาจารย์เองมาใช้	

อธิการบดี	มศว	สมัยนั้น	(ศิษย์ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี)	จึงเสนอค�าว่า	

“ปราชญ์ผูท้รงศีล”	ซ่ึงได้มาจากคติพจน์	ทีท่่านอาจารย์กรุณาให้ไว้แก่ศษิย์

ทั้งหลายว่า	“ขอให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมีความรู้ประดุจนักปราชญ์	และมี

ความประพฤติประดจุผูท้รงศลี”	ทีป่ระชมุต่างเหน็ด้วยโดยพร้อมเพรียงกนั	

เหตุผลส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ท�าให้	อธิการบดี	มศว	เสนอสมญานามค�า

นี้	คือท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	สอนศิษย์ว่าอย่างไร	ท่านเองก็ประพฤติ

ปฏิบัติตนอย่างนั้น	ดุจดั่งค�าไพเราะจากบทประพันธ์	ที่อดีตปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร	(บรรจง	ชสูกลุชาติ	ศษิย์	กศ.บ.	รุ่น	2)	ยกมาบรรยายลักษณะ

ของท่านอาจารย์	ในงาน	“วันศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี”	เมื่อหลาย

ปีที่แล้ว	 ว่า	ท่านเป็น	 “นักพรตผู้ประพฤติสมปากสอน	 เป็นสิ่งประเสริฐ

สุนทรควรอภิวาท”

	 ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	เกิดเมื่อวันเสาร์	ที่	16	กันยายน	

2459	ที่จังหวัดภูเก็ต	เป็นบุตรของขุนประทุมสิริพันธ์	(เจริญ	บัวศรี)	และ

นาง	 (เปล่ง)	 ประทุมสิริพันธ์	 เรียนจบชั้นมัธยมปีที่	 6	 ที่โรงเรียนภูเก็ต

วิทยาลัย	เมื่ออายุ	13	ปี	เพราะเรียนเก่งมากและโรงเรียนให้ข้ามชั้นเรียน	

หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่	Anglo-Chinese	School	เมอืงปีนัง	ประเทศ	

British	Malaya	(ขณะนัน้ประเทศมาเลเซีย	เป็นเมืองข้ึนขององักฤษ)	สอบ

ได้ที่	1	ตลอดเวลา	3	ปี	ท่านเล่าว่าท่านใฝ่ฝันจะเก่งภาษาอังกฤษและไป

ยืนพูดต่อหน้าที่ประชุมระดับโลก	หลังจากนั้นแล้ว	ท่านก็ได้ท�าตามความ

ใฝ่ฝันนีห้ลายคร้ังหลายหน	เช่นเม่ือท่านเรียนจบปริญญาโทและก�าลังเรียน
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ต่อปรญิญาเอก	กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ท่านเป็นผู้แทนประเทศไทย	ไป

ร่วมการประชมุของยเูนสโก	ทีรั่ฐนวิยอร์ค	และเม่ือท่านรับราชการแล้ว	กไ็ด้

ร่วมการประชุมของยูเนสโกเป็นประจ�า	 การประชุมของยูเนสโก	 ปี	 พ.ศ.	

2519	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ได้ท�าหน้าที่เสนอให้องค์การนี้	ยอมรับ

เมืองสุโขทยั	เป็นมรดกโลกส�าเร็จ	นอกจากนัน้ท่านยงัได้พดูในทีป่ระชมุการ

ศึกษานานาชาติหลายครั้งอีกด้วย	ในเรื่องของความใฝ่ฝัน	ท่านสอนเราว่า

ในการจะกระท�าการใด	เราต้องเอาใจใส่	มุ่งม่ันพยายาม	และใฝ่ฝันให้ไกล

เอาไว้เสมอ	พร้อมยกค�าจากเพลงภาษาอังกฤษว่า	You	got	to	have	a	

dream.	If	you	don’t	have	a	dream,	how	you	can	know	a	dream	

comes	true.	มาประกอบ

	 จบจากปีนังกลับมาเมืองไทย	 ท่านได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัด

ครูประถมพระนคร	 (ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงแต่เดิมเป็นวัง

จันทร์เกษม)	2	ปี	 โดยได้รับประกาศนียบัตร	ป.ป.	 (ประโยคครูประถม

ศึกษา)	ในปี	พ.ศ.2477	ก่อนจบ	ป.ป.	ทุกคนต้องสอบให้ได้ธรรมศึกษา

ตรีของสนามหลวงคณะสงฆ์	ท่านเล่าว่าธรรมศึกษา	เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตและการงาน	 คงเพราะธรรมศึกษาและ

ปรัชญาการศึกษานี่เอง	ท่านจึงฝากให้นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา	หาค�า

ตอบว่า	“เราเกิดมาท�าไม”	(ผู้เขียนขอแปลให้ชัดแจ้ง	ว่าค�าถามของท่าน

คือ	“What	 is	 this	 life	 for?”)	ปี	พ.ศ.	2478	ท่านสอบได้ที่หนึ่ง	 ใน

การเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่านชอบ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มาก	 จึงได้รับทุนจุลจักรพงษ์	 ใน

ฐานะผูมี้ผลการเรียนดเียีย่ม	และได้รับรางวัลการเรียนดเียีย่มในวิชาภาษา

อังกฤษ	จาก	British	Council	ท่านเป็นทั้งนักฟุตบอล	และนักเทนนิสของ
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คณะ	สมัยทีท่่านมาสอนทีโ่รงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง	นกัเรียนแสนแสบ(รวมผู้

เขียน)	ได้ร่วมเล่นเทนนิสกับท่าน	และประทับใจมากในท่าเล่นอันสง่างาม

ยิ่งของท่าน	(คนไทยสมัยก่อน	ตั้งแต่สมัย	เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็น

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ	 ได้น�าวิชาพลศึกษา	มาเป็นวิชาแขนงหนึ่งใน

การ	”สร้างคน”	โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงกไ็ด้น�ากฬีา	มาเป็นวชิาหนึง่ในการ

สร้าง	”ความเป็นสุภาพบุรุษ”	ให้กับนักเรียน)	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	

เอาใจใส่และส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงมาก	 ท่านเรียก

นักกีฬาที่ท�าชื่อเสียงมาให้ว่า	“A	Big	Man	On	Campus”	

	 จบ	อ.บ.	ในปี	พ.ศ.	2481	แล้วท่านได้เข้าเรียนต่อหลักสูตรประโยค

ครูมัธยม(	ป.ม.)	 ช่วงนั้นเกิดสงครามไทยรบฝรั่งเศสเพื่อทวงคืนดินแดนที่

ฝรั่งเศสยึดไปในสมัย	ร.	5	ท่านอาจารย์สาโรชและคณะ	5	-	6	คน	มีอาทิ	

อาจารย์หม่อมจุรีพรหม	กมลาสน์	อาจารย์	ขจร	ชูพานิช	ซึ่งก�าลังเรียน

วิชายุวชนนายทหารในมหาวิทยาลัย	 ได้ยกขบวนกันไปดูการรบที่จังหวัด

นครพนม	โดยเช่ารถกันไป	ทุกคนแต่งชุดยุวชนนายทหาร	และไปเดินร้อง

เพลงปลุกใจทีริ่มแม่น�า้โขง	ท�าให้ทหารต้องพาหลบลงสนามเพลาะโดยพลัน	

แสดงให้เห็นถึงความรักชาติ	 ความกล้าหาญ	และความเอาจริงเอาจังกับ

การเรียนวิชาทหารมาก	(อันที่จริงท่านมี	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	และวิมังสา	

ในทุกเรื่องที่ท่านท�า)	เมื่อเรียนจบ	อ.บ.,	ป.ม.	ในปี	พ.ศ.	2482	แล้ว	ท่าน

ถกูเรียกตัว	(พร้อมท่านอาจารย์	ศรีิ	ศริิจรรยา)	ให้ไปสอนวชิาภาษาองักฤษ	

และคณิตศาสตร์	ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่	ม.ล.ปิ่น	

มาลากุล	สร้างขึ้นตามมติที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และเปิด

ท�าการสอนในปี	 พ.ศ.	 2481	 (สมัยนั้นเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	หลังจากหนึ่งปีกว่าๆ	กรมวิสามัญศึกษาส่ง
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ท่านไปสอนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย	สอนได้ประมาณหนึ่งปี	ก็ได้เลื่อนขึ้น

เป็นอาจารย์ใหญ่	จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่	2	สงบ	จึงได้ย้ายมาเป็นผู้

ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหดัครูประถม	พระนคร	ท่านมาอยูไ่ด้คนืเดยีว	

ก็ได้ยินวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 ประกาศว่ากระทรวงการต่าง

ประเทศอเมริกา	ให้ทนุแก่ผูช้ายไทยหนึง่ทนุ	และผูห้ญิงไทยอกีหนึง่ทนุ	ไป

เรียนวชิาอะไรกไ็ด้ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ท่านอาจารย์สาโรชสอบชงิทนุ

ได้	ไปเรียนต่อ	วิชาศึกษาศาสตร์ที่	Ohio	State	University	เรียนหนึ่งปี

กว่าๆ	จบปริญญาโท	M.A.	(Master	of	Arts)	แล้วเรียนต่ออีกสามปีกว่า

ก็จบปริญญาเอก	Ph.D.	(Doctor	of	Philosophy)	ขณะเรียนปริญญาเอก	

ได้เป็น	Teaching	Assistant	ของอาจารย์ที่ปรึกษา	เมื่อจบปริญญาเอก	

ก็ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคม	Phi	Delta	Kappa	(The	honorary	

society	for	men	in	education)	แห่งอเมริกา	เป็นคนแรกของประเทศไทย

	 หลังจบปริญญาเอก	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	กลับเมืองไทย

ในปี	พ.ศ.2495	เข้าท�างานที่กระทรวงศึกษาธิการประมาณ	3	เดือน	แล้ว

กไ็ปเป็นอาจารย์ทีโ่รงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง	ถนนประสานมิตร	ซ่ึงต่อมาท่าน

ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนนี้	 สืบทอดจากคุณหลวงสวัสดิสาร

ศาสตรพุทธิ(สวัสดิ์	สุมิตร)	ในปี	พ.ศ.	2496	เมื่อได้พบ	ดร.	สาโรช	บัวศรี 

นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	หรือชาว	“แสนแสบ	168”	ตื่นเต้นและ

ดใีจมาก	เพราะก่อนหน้านี	้ทกุคนได้อ่านต�าราการเรียงความภาษาองักฤษ	

ที่เขียนโดย	“นายสาโรช	บัวศรี	อ.บ.,	ป.ม.”	มาแล้วโดยที่ยังไม่รู้จักผู้เขียน	

และปีนัน้เป็นคร้ังแรกของนกัเรียนแสนแสบ	168	ทีไ่ด้รู้จักผูจ้บปริญญาเอก	

(หลายคนเพิง่ทราบว่าในโลกนีมี้การเรียนถงึปริญญาเอกด้วย)	ท่านอาจารย์

สาโรช	บัวศรี	เป็นผู้ทีอ่ยูห่่างไกลอบายมุขทกุประการ	แถมพดูภาษาธรรมะ
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กับเราบ่อยครั้ง	ทั้งๆ	ที่การแต่งกายและกิริยาท่าทางดูเท่มากๆ	ท่านสอน

ให้เราท�าตนเป็นผู้มีอารยธรรม	(civilized	person)	ในทุกอิริยาบท	หรือ

ให้เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้ว	 ตามแบบหนังสือคุณสมบัติผู้ดี	 ของเจ้าพระยา

พระเสด็จสุเรนทราธิบดี	(ม.ร.ว.	เปีย	มาลากุล)	และในปีนั้นเองที่	ม.ล.	

ป่ิน	มาลากลุ	ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร	ได้เรียกลูกศษิย์ส่ีห้าคนประชมุกนั

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	เพื่อแก้ปัญหาการขาดครู	ครูมีวุฒิต�่า	และไม่

ไคร่มีคนรักอาชพีครู	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	จงึเสนอทนัท	ีว่าให้จดัการ

ยกระดับการฝึกหัดครู	ให้เหมือนในต่างประเทศ	กล่าวคือ	ให้มีการฝึกหัด

ครู	ถึงระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าได้แน่	เพราะผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจากเมืองนอก	ก�าลังทยอยกันกลับเมืองไทย	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล	

ยอมรับข้อเสนอทันที	 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดต้ัง	 วิทยาลัย

วิชาการศึกษา	(The	College	of	Education)	ณ	โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	

ถนนประสานมิตร	ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ		(พล.อ.	มังกร	

พรหมโยธี)	ในวันที่	18	พฤษภาคม	2496	และในปีนี้เองที่วิทยาลัย	ได้รับ

ผู้ที่จบ	ป.ม.	หรือเทียบเท่า	เข้าศึกษาต่ออีก	2	ปี	เพื่อปริญญา	กศ.บ.	ต่อ

มา	ได้มีการประกาศยบุโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง	ไปรวมกบัวิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา	ในวันที่	1	ตุลาคม	2496	ท้องทุ่งแสนแสบ	จึงเหลือแต่	วิทยาลัย

วิชาการศึกษา	ประสานมิตร	อย่างเดียว

	 งานขั้นต่อไปคือ	การเสนอร่าง	พ.ร.บ.	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ	 ต้องใช้เวลานานมากในการอธิบายให	้

ค.ร.ม.	เข้าใจ	โดยเฉพาะปัญหาที่ว่า	ครูนั่นหรือจะได้รับถึงปริญญาตรี	โท	

เอก	เพราะในสมัยนั้น	วุฒิสูงสุดทางครูคือ	ป.ม.	และปัญหาที่ว่า	วิทยาลัย	

(ไม่ใช่มหาวิทยาลัย)	 จะประสาทปริญญาได้ด้วยหรือ	 เพราะในสมัยนั้น
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แหล่งประสาทปริญญาในประเทศไทยคอืมหาวทิยาลัยเท่านัน้	ท่านอาจารย์

สาโรช	บัวศรี	เล่าว่าได้อาศัยความเด็ดขาดเข้มแข็งและศิลปะ	ของ	พล.อ.	

มังกร	พรหมโยธี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (ผู้ที่เคยเป็นนาย

ทหารรบชนะศึกอนิโดจนี	สมัยทีท่่านอาจารย์สาโรชและคณะเคยไปดกูารรบ

ที่จังหวัดนครพนม)	ท�าให้	ค.ร.ม.เห็นชอบร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที	่9	ทรงลงพระปรมาภไิธย	ใน	พ.ร.บ.วทิยาลยั

วิชาการศึกษา	ในวันที่	16	กันยายน	2497	เหมือนสวรรค์บันดาล	วันที่	

16	กันยายน	เป็นวันเกิดท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	เราจึงถือเอาวันที่	16	

กันยายน	2497	เป็นวันเกิดอย่างเป็นทางการ	ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	

พ.ร.บ.	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 วันที่	 29	

กันยายน	2497	ม.ล.	ปิ่น	มาลากุล	 เป็นผู้รักษาการอธิการ	ตั้งแต่วันที่	

30	กันยายน	2497	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช	บัวศรี	เป็นผู้รักษา

การรองอธิการ	และเป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา	ต่อมา	ศาสตราจารย์	

ดร.	สาโรช	บัวศรี	ขึ้นด�ารงต�าแหน่งอธิการ	ตั้งแต่วันที่	7	มกราคม	2499	

ถึงวันที่	1	มกราคม	2512	

	 เม่ือเป็นวิทยาลัยแล้ว	ต้องมีตราและสี	ประจ�าวิทยาลัย	ต้องเป็นตรา

ที่สื่อความหมาย	“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”	หรือ	“สิกฺขา	วิรุฬฺหิ	

สมฺปตฺตา”	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ซ่ึงเคยเรียนวิชาคณติศาสตร์	ในระดบั

ปริญญาตรี	 จึงนึกถึงสมการเอ็กซโพเนนเชียล	 (exponential	 equation)

y=e^xโดยที่	 eหรือ	 Euler’s	 number	 เป็นตัวคงค่า	 (constant)	 ทาง

คณิตศาสตร์ตัวหนึ่ง	 ซึ่งมีค่าประมาณ	 2.71828...(จุดทศนิยมไม่รู้จบและ

ไม่ซ�้าซ้อน)	แสดงได้ดังรูปหน้า	19
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	 กราฟของสมการy=e^x	 ซึ่งเป็น	 natural	 exponential	 equation	

จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ	ไม่มีตกลงมาประดุจจรวดพุ่งสู่ฟ้า	แสดงถึงความเจริญ

งอกงาม	มากขึ้นๆ	ไม่จบสิ้น	ช่างเป็นความงดงามกลมกลืนของวิชาศึกษา

ศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์	เสียนี่กระไร	ในเรื่องสีประจ�าวิทยาลัย	ท่าน

อาจารย์สาโรช	บวัศรี	ประสงค์จะเห็นบณัฑติ	กศ.บ.	ของวิทยาลัยวิชาการ

ศกึษา	เป็นผูก้ล้าหาญทีเ่ฉลียวฉลาด	จะได้มาช่วยกนัเผยแพร่งานของท่าน	

จึงเอาสีเทา	สีของสมอง	มาแทนความเฉลียวฉลาด	และเอาสีแดง	สีของ

เลือด	มาแทนความกล้าหาญ	สีประจ�าวิทยาลัยวิชาการศึกษา	จึงเป็น	สี	

“เทา-แดง”	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ต้องการผู้ที่กล้าคิด	และกล้าท�า

อย่างมีสติปัญญา	

	 ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	น�าระบบการศึกษาแบบอเมริกนั	และการ

ศึกษาแผนใหม่	 (Progressive	Education)	หรือการศึกษาแบบพิพัฒนา

การ	มาเป็นระบบการศึกษาของวิทยาลยัวิชาการศึกษา	กล่าวคือ	หนึ่ง	จัด

หลักสูตรเป็นระบบหน่วยกิต	(Credit	System)	สอง	ยกเลิกการสอนแบบ	

5	ขั้น	ของแฮร์บาร์ท	(Herbartian	Five	Formal	Steps)	แต่เปลี่ยนมา

เป็นการเรียนการสอนตามวิธีการแห่งปัญญา	(Method	of	Intelligence)	

หรือวิธีการแก้ปัญหา	 (Problem-Solving	 Method)	 หรือ	 วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์	(Scientific	Method)	ซึ่งสามอย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกัน	สาม	
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การวัดผลการศึกษา	 ไม่ใช่สอบข้อเขียนเป็นหลัก	 แต่ใช้วิธีการต่างๆนานา

ที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่สอน	และเลิกคิดผลการเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์	แต่

คิดเป็นเกรด	(grade)	A,B,C,D.	และ	E	โดยมี	grade	point	เป็น	4,	3,	

2,	1	และ	0	ตามล�าดับ	แล้วคิด	grade	point	average	และ	สี่	ในการ

บริหารการศึกษานัน้	ท่านให้มีการส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศประชาธปิไตย

ขึน้ในชัน้เรียน	และในวิทยาลัย	และท่านให้ใช้วิธกีารแห่งปัญญาช่วยในการ

ตัดสินใจต่างๆ	 ในขณะที่ตัวท่านเองผนวกหลักธรรมน�าทางในการบริหาร

งานเข้าไปด้วย	ทั้งหลักสูตรและการสอนท่านให้ค�านึงถึงจิตวิทยา	ซึ่งเป็น

รากฐานของการศึกษาแบบพิพัฒนาการ	คือ	Gestalt	Psychology	ที่ถือ

องค์รวม	 (The	 Whole)	 เป็นส�าคัญ	 และจิตวิทยานี้	 เชื่อว่า	 Learning	

comes	in	the	form	of	insight.	และ	Problem-solving	brings	about	

insight.	 รวมทั้งการเห็นองค์รวม	ท�าให้เกิด	 insight	ด้วย	ฟังดูให้ดีแล้ว	

เหมือนๆ	กับที่	ไอน์สไตน์กล่าวว่า	“The	only	source	of	knowledge	is	

experience.”	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	แปลค�าว่า	“insight”	ว่า	“ญาณ”	

ซึ่งเป็นภาษาพุทธธรรม	ที่สมเด็จพระญาณสังวร	(สุวฑฺฒโน)	ทรงอธิบาย

ว่า	“ความรู้แจ้งที่ผุดขึ้น	มาเอง”	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ยกตัวอย่าง

ญาณของลิง	(ญาณระดบัลิง)	ว่า	มีลิงตวัหนึง่อยูใ่นกรง	มีกล้วยอยูน่อกกรง

ห่างเกินมือเอื้อมของลิง	และมีไม้ยาวท่อนหนึ่งวางไว้ข้างกรง	ลิงจะมีญาณ

เอาไม้เขี่ยกล้วยมาหาตน	 แล้วท่านก็หยอดท้ายด้วยอารมณ์ขัน	 ว่าญาณ

ระดับนี้คงเอาไปพิสูจน์เรขาคณิตไม่ได้	และอธิบายต่อไปในท�านองว่า	คน

ส่วนใหญ่ที่มีญาณพิสูจน์เรขาคณิตได้	แต่อาจไม่มีญาณหยั่งรู้สิ่งต่างๆแบบ

พระพุทธเจ้าก็ได้	นั่นคือ	ญาณมีหลายระดับ	อันที่จริงแล้ว	ในโลกนี้	ใน

จักรวาลอันไพศาลไม่มีที่ส้ินสุดนี้	 ยังมีส่ิงที่คนธรรมดาสามัญคาดคิดไม่ถึง	
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หรือไม่มีญาณที่จะรับรู้ได้อีกมากมายนัก

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	เป็นนักบริหารการศึกษา	ที่โดด

เด่น	และดีเลิศ	เพราะท่านเป็นปราชญ์	ทั้งด้านการศึกษา	ด้านจริยธรรม

คณุธรรม	และด้านวัฒนธรรม	แถมมีความประพฤติปฏบัิติ	ประดจุนกัพรต

ผู้ทรงศีล	 ท่านพูดเสมอว่าการศึกษาและจริยธรรม	 แยกออกจากกันไม่ได้	

หลักธรรมน�าทางในการบริหารงานของท่าน	 ที่ลูกศิษย์เห็นอย่างเด่นชัด	

เป็นธรรมะอันเดียวกันกับที่ท่านพุทธทาสภิกขุ	แนะน�าให้	ฯพณฯ	สัญญา	

ธรรมศักดิ์	ยึดถือเป็นแนวทางการบริหารบ้านเมือง	ก่อนขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี	(อาจารย์สัญญา	ธรรมศกัดิ	์ถามท่านพทุธทาสภิกขวุ่า	ควร

ถอืธรรมะใดในการเป็นนายกรัฐมนตรี)	คอื	“ธรรมะของพระโพธสัิตว์”	อนั

ได้แก่	“สุทธิ	ปัญญา	เมตตา	ขันติ”	ผู้เขียนนอกจากมีบุญเคยเป็นนิสิตใน

ท่ีปรึกษาของท่านอาจารย์สาโรช	 บัวศรี	 แล้ว	 ยังมีบุญเหลือล้นที่ได้เป็น

อาจารย์คณิตศาสตร	์ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ภายใต้การบริหารของ

ท่านด้วย	 จึงได้มีโอกาสถอดแบบถอดบทเรียนในทุกด้านจากท่าน	 ฝังติด

อยู่ในจิตใจและน�าไปใช้ในชีวิตของตนเอง		

	 ระบบใหม่อีกประการหน่ึง	 ท่ีพวกเราได้พบเห็นเป็นคร้ังแรกในชีวิต	

คือระบบการให้ค�าปรึกษา	(Advisory	System)	นิสิตวิทยาลัยทุกคน	ต้อง

มีอาจารย์ที่ปรึกษา	(advisor)	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาของนิสิตประมาณ	10	คน	เพื่อเป็นตัวอย่างให้อาจารย์ในวิทยาลัย

ได้เห็น	 เป็นบุญเหลือเกินที่ผู้เขียนได้เป็นหนึ่งในนิสิตในที่ปรึกษาของท่าน	

ได้ประทับใจไปตลอดชีวิต	 ในค�าปรึกษาที่เป็นค�าอ่อนโยน	 ค�าหวังดี	 ที่

ท้ังส่ังสอนและปลุกเร้าให้ก�าลังใจ	 ท่านให้ค�าปรึกษาทั้งในด้านการศึกษา

วิชาการ	 และด้านการมีชีวิตในวิทยาลัย	 ก่อนปิดภาคการศึกษาคร้ังหนึ่ง	
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ท่านยังได้กรุณาจัดให้มีงานสังสรรค์ระหว่างนิสิตในที่ปรึกษา	 ตัวท่านเอง	

และอาจารย์ชั้นเยี่ยมอีก	3-4	ท่าน	ท่านสร้างบรรยากาศการสังสรรค์ให้

เป็นไปอย่างศิวิไล	(civilized)	ผู้เขียนจ�าได้ไม่มีวันลืม	ในความไพเราะของ

บทเพลงที่ท่านขับร้องให้ฟังในวันนั้น	 เสียงของท่านเพราะเหมือนเสียงนัก

ร้องเสียง	tenor	หรือ	เสียง	baritone	ท่านร้องเพลง	“If	I	Loved	You”	

ซึ่งต้นฉบับขับร้องโดย	กอร์ดอน	แม็กเร	(Gordon	MacRae)

	 งานน�าระบบการศึกษาแผนใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย	

เป็นงานใหญ่ยิ่งและท้าทายความสามารถมาก	แต่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงของ

ผู้ท่ีทัง้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญ	อย่างท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ประจวบ

เหมาะในปี	พ.ศ.	2496	องค์การ	USOM	แห่งอเมริกา	มีนโยบายที่จะ

ช่วยการศึกษาด้านต่างๆ	ของประเทศไทย	เขาได้ส่งคนมาสัมภาษณ์	ท่าน

อาจารย์สาโรช	บัวศรี	ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อเขาได้เข้าใจจุดหมาย

และเห็นการท�างานที่มุ่งมั่นของท่านอาจารย์แล้ว	 จึงได้ส่งความช่วยเหลือ

ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยอนิดแิอนา	(Indiana	University	หรือ	IU)	ปี	พ.ศ.	

2497	USOM	ได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือกับกระทรวงศึกษาธิการ	และ	

School	 of	 Education	 ของ	 IU	 ได้มาท�าสัญญาและให้ความช่วยเหลือ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา	สามประการคือ	หนึ่ง	IU	ส่งศาสตราจารย์ของเขา	

(ปีแรก	5	คน)	มาช่วยเรา	สอง	เขาส่งอุปกรณ์การศึกษา	เช่นเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์	และอปุกรณ์	lab	ภาษาองักฤษ	(คร้ังแรกในประเทศไทย)	มา

ให้	และสาม	ให้เราคัดเลือกอาจารย์	(หลายคน)	ไปศกึษาต่อระดบัปริญญา

โท	และเอกที่	 IU	แล้วกลับมาสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	บรรยากาศ

ของความตื่นตัวคึกคักของผู้คนในวิทยาลัย	มีให้เห็นเด่นชัด	น่าประทับใจ

ยิ่งนัก	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	บัวศรี	 เป็นดวงประทีปทางวิชาการ	ที่
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ส่องสว่างทางปัญญาโดยถ้วนทัว่ทัง้วิทยาลยั	ศาสตราจารย์ฝร่ังทีม่าท�างาน

ด้วย	ได้เห็น	”ความเป็น	ดร.	สาโรช	บัวศรี”	ต่างก็เคารพนับถือและนิยม

ยกย่อง	(มี	high	esteem)	เป็นอันมาก	ความเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ	(และเชื่อ

ถือได้)และความภูมิฐาน	เป็นลักษณะเด่นอย่างยิ่ง	ของท่านอาจารย์สาโรช	

บัวศรี	

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	ผู้ที่ท�างานเพื่องานเป็นหลัก	(duty	

for	duty’s	sake)	เปี่ยมด้วยจิตเมตตา	และมุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์	(	all-round	complete	person)	ได้น�าสิ่งดีๆ	หลายประการ	

มาให้นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ได้รู้จัก	 ได้รักเรียนรู้	 และได้ประพฤติ

ปฏิบัติ	ตัวอย่างเช่น

 หนึ่ง	 น�า	 “ธรรมะของการอยู่ร่วมกัน”	 หรือบางคร้ังท่านเรียกว่า	

“น�้าใจประชาธิปไตย”	อันได้แก่	“คารวะธรรม	สามัคคีธรรม	และปัญญา

ธรรม”	โดยมีปัญญาเป็นหางเสือส�าหรับธรรมะสองประการแรก	(	ตัวท่าน

ใช้ปัญญาธรรมน�าทุกเรื่อง)	มาให้ประพฤติปฏิบัติกัน	ในเรื่องคารวะธรรม	

ท่านเน้นการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 ด้วยปัญญาและขันติ	

(tolerance)	พร้อมยกค�าคม	(กว่าอาวุธ)	ของ	Voltaire	มาประกอบ	ว่า	“I	

may	not	agree	with	what	you	say;	but	I	will	fight	to	the	death	

for	your	right	 to	say	 it.”	ในการอยู่ร่วมกัน	ท่านว่าคนเราต้องพึ่งพา

อาศัยกัน	และต้องค�านึงถึงการให้มากกว่าการรับ	โดยยกค�าภาษาอังกฤษ

มาว่า	“Give,	don’t	just	take.”	นอกจากนี้	ท่านยังกล่าวอีกว่า	เกิดมา

เป็นคนต้องท�างานเพ่ือจ่าย	“หน้ีแผ่นดนิ”	ด้วย	ไม่ควรเรียกร้องจากแผ่นดนิ

แต่ถ่ายเดยีว	ผูเ้ขยีนจงึขอน้อมยกค�าพดูก้องโลก	ของ	John	F.Kennedy	ที่

กล่าวว่า	“Ask	not	what	your	country	can	do	for	you	-	ask	what	
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you	can	do	for	your	country.”	มาเป็นเครื่องบูชาครู	ณ	โอกาสนี้ด้วย

 สอง	ให้นิสิตพยายามแสวงหา	“ความดี	ความงาม	และความจริง”	

ของชีวิต	ซึ่งท�าให้เราเห็นว่า	 “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”	 ไปทาง

ไหน	มากยิ่งขึ้น	ส�าหรับท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ความดีหมายถึง	สิ่ง

ซึ่งปราศจากกิเลส	คือ	โลภโกรธหลง	เวลาพูดถึงความดี	ท่านจะยกเรื่อง

ความดีสูงสุดของสากล	ที่เรียกว่า	Summum	Bonum	มาประกอบด้วย

เสมอ	(ท่านพทุธทาสภิกขุ	อธบิายความหมายของค�านี	้ไว้ในหนงัสือ	“บรม

ธรรม”	ว่า	The	utmost	goodness	that	man	can	get	in	this	very	

life.)	ก่อนที่จรวดล�าแรก	(Sputnik)	จะขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก	ในปี	พ.ศ.	

2500	 ส่ีห้าเดือน	 ท่านอาจารย์สาโรช	 บัวศรี	 ได้น�าการออกนอกโลกไป

ไกลๆ	มาเปรียบเทยีบกบัชวีติว่า	“ชวีติคอืการเดนิทางไกล”	ท่านอธบิายว่า

ท�าดีมากก็คือเดินทางไกลมาก	 (ผู้เขียนเลยได้ค�าตอบแรก	ส�าหรับค�าถาม

ที่ท่านอาจารย์ฝากไว้ว่า	 ”เกิดมาเพื่อท�าความดี”)	 ในเร่ืองความงามนั้น	

ท่านได้ยกถ้อยค�าในบทกวีของ	 ยอน	 คีตส์	 (John	Keats)	 มาให้เราฟัง

ว่า	“A	thing	of	beauty	is	a	joy	forever.”	ส่วนเรื่องความจริงของชีวิต	

ท่านได้ยกค�าว่า	“change”	ความเปลี่ยนแปลง	อันเป็นความจริงส�าคัญยิ่ง

ประการหนึง่ของชวีติและสรรพส่ิงทัง้หลาย	มาสอนในบทเรียนแรก	ทีท่่าน

สอนที่ประสานมิตร	ซึ่งเป็นความจริงข้อที่ส�าคัญมาก	ส�าหรับการท�าความ

เข้าใจโลกและชีวิต	 กอปรกับในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น	 มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร	อย่างรวดเร็ว	และอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด	ทั้งในด้าน

วชิาการ	และในด้านมุมมองโลกและจกัรวาล	หลังจาก	อลัเบิร์ต	ไอน์สไตน์	

(Albert	Einstein)	ได้ค้นพบสิง่ต่างๆ	หลายอย่างแตกต่างจากวิทยาศาสตร์	

ยคุ	นวิตนั	อนัเป็นการเปิดโฉมใหม่ของวิทยาศาสตร์ยคุปัจจบัุน	แท้จริงแล้ว	
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การศึกษาและชีวิตมนุษย์ก็เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงควรเป็นการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเอง

 สาม	น�าวิชาใหม่เอี่ยม	มาบรรจุไว้ในวิชาการศึกษาทั่วไป	เช่นวิชา	

Music	Appreciation	และวชิา	Art	Appreciation	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนา

ความละเอียดอ่อนของจิตใจนิสิต	 ให้สามารถสัมผัสความงาม	 และความ 

สุนทรีย์รอบๆ	ตัวได้

 สี่	 แนะน�าและส่งเสริมให้ต้ังชมรม	 “พุทธศาสตร์”	 ขึ้นในวิทยาลัย	

เพราะพุทธศาสตร์	 ท�าคนให้เป็นคน	 และท่านเคยกล่าวไว้ด้วยว่า	 พุทธ

ศาสนาและการศึกษาแผนใหม่อยู่ไม่ไกลกันเลย

	 งานผลิตครูระดบัปริญญา	ของวทิยาลยัวิชาการศกึษา	ด�าเนนิไปด้วย

ดียิ่ง	เจริญงอกงามประดุจกราฟเอ็กซโพเนนเชียล	ตราของวิทยาลัย	เป็น

ผลงานดเีด่น	เป็นทีน่ยิมยกย่องของวงการการศึกษาไทย	ศาสตราจารย์	ดร.	

สาโรช	บัวศรี	จงึเป็นทีรู้่จกัและเชือ่ถอืในวงการการศกึษานานาชาติด้วย	ใน

ปี	พ.ศ.	2511	East-West	Center	แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย	ได้เชิญท่าน	

ไปเป็น	senior	fellow	ประจ�าศูนย์ดังกล่าว	เป็นเวลา	10	เดือน	แต่ท่าน

ขอรับเพียง	 5	 เดือน	 เพราะห่วงงาน	 และไม่อยากจากวิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา	ไปนานนัก	ที่นั่นมี	senior	fellows	จากหลายประเทศและหลาย

สาขาวิชาการ	ท่านอาจารย์สาโรช	บัวศรี	ซ่ึงอยูใ่นสาขาปรัชญา	จงึมีโอกาส

ได้ประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขาวิชาการ	

และมีผลงาน	 ที่ท่านอาจารย์เสนอแก่ศูนย์นี้	 คือหนังสือ	 A	 Philosophy	

of	Education	for	Thailand	:	The	Confluence	of	Buddhism	and	

Democracy	ความยาวประมาณ	80	หน้า	พิมพ์ในปี	พ.ศ.	2513	เป็น

หนังสือที่มีผู้คนอ่านกันในหลายประเทศ	 เช่น	 ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน	



จดหมายข่าว ปีที่ 24  ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2561 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26

ประเทศอังกฤษ	 และมหาวิทยาลัย	 Ruhr	 ประเทศเยอรมนี	 ผู้เขียนได้

อ่านหนังสือเล่มนี้	 ในปี	 พ.ศ.	 2514	 ขณะก�าลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่

มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 (ท่านอาจารย์สาโรช	 เคยเข้ารับการอบรมวิชาการ

บริหารมหาวิทยาลัย	ที่นี่	 เมื่อปี	พ.ศ.	2503)	ท�าให้ได้เข้าใจเนื้อแท้ของ

ศาสนาพทุธเป็นคร้ังแรก	และเป็นแรงกระตุ้นให้ศึกษาพระพุทธธรรมอย่าง

จริงจังในสมัยต่อมา	และเหนือสิ่งอื่นใด	ท�าให้ผู้เขียนได้ประสบสิ่งที่ดีที่สุด	

หลังเกษยีณอายรุาชการแล้ว	ดัง่ส่วนหนึง่ของโอวาทของท่านอาจารย์สาโรช	

บัวศรี	ที่ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ที่เกษียณอายุราชการ	ว่า	

“Grow	old	along	with	me!	The	best	is	yet	to	be.”	(จากบทกวี

ของ	Robert	Browning	ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตแปล	ว่า	(“มาเถอะ)มาแก่

กับข้า	วันข้างหน้า	สิ่งที่ดียังมีมากนัก”)	สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้เขียนพบยามแก่	คือ

พระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่อง	“ความดี	ความงาม	และความจริง”	ของ

ชีวิตมนุษย์	อย่างละเอียดลึกซึ้งที่สุด

	 ผู้เปิดอินเทอร์เนต	เข้าดู	เรื่องปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ	หรือ	

Buddhistic	 Philosophy	 of	 Education	 จะพบชื่อท่านอาจารย์สาโรช 

บัวศรี	 เสมอ	 เพราะท่านเป็นบุคคลแรกที่เสนอปรัชญานี้	 เป็นปรัชญาที่ดี

มากๆ	และที่อกาลิโก	เช่นเดียวกับพุทธธรรม	เพราะพุทธธรรม	ว่าด้วยทุก

เรื่องของชีวิตและจิตใจ	ที่ไม่มีวันล้าสมัยเลย	แนวทางการจัดการศึกษาไม่

ว่าส�าหรับยุคใดสมัยใด	จะอยู่ห่างไกลพุทธธรรม	ไม่น่าจะได้	เช่นแนวทาง

จัดการศกึษาส�าหรับศตวรรษที	่21	ทีเ่สนอโดยยเูนสโก	คอืเร่ือง	“การเรียน

รู้	:	ขุมทรัพย์ภายใน”(Learning:	The	Treasure	Within)	ที่มีเรื่อง	“สี่เสา

หลักของการศึกษา”	(The	Four	Pillars	of	Education)	นั้น	อยู่ไม่ห่าง

ไกลพุทธธรรมเลย	โดยเฉพาะ	เสาหลักที่สาม	”Learning	to	be”	เป็น
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เรื่องในพุทธธรรมแทบทั้งนั้น	 ผู้เขียนจึงใคร่ขอฝากเรื่องปรัชญาการศึกษา

ตามแนวพุทธ	 ของท่านอาจารย์สาโรช	 บัวศรี	 (อย่างจริงจังและจริงใจ)	

ไว้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ให้โปรดช่วยกันศึกษาและพัฒนาให้ 

สมบูรณ์ยิ่งๆ	ขึ้นไป	เพื่อให้โลกรู้ว่า	ปรัชญานี้เริ่มเกิดขึ้นที่นี่	(ผู้สนใจ	เริ่ม

ต้นด้วยการอ่านค�าบรรยายเร่ือง	 ”การค้นคว้าทางปรัชญาการศึกษา”	 ที่

ท่านบรรยาย	 ณ	 ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง	 ปี	 พ.ศ.	 2529	 ได้)	

และเพื่อให้เราได้ตระหนักกันอย่างชัดแจ้ง	 ว่าแนวทางการจัดการศึกษา

ทุกยุคทุกสมัย	 จะต้องอาศัยรากฐานพุทธปรัชญา	 ซ่ึงเป็นปรัชญาสากล

จักรวาล	-	cosmic	philosophy	(อย่างที่ไอน์สไตน์กล่าวว่า	พุทธศาสนา	

มีลักษณะอย่างเดียวกัน	กับ	 cosmic	 religion)	 เพราะมิฉะนั้นแล้ว	 จะ

เป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ได้เลย	

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	มีชีวิตครอบครัวที่	“อยู่ดี	มีสุข”	

ท่านแต่งงานเมื่อปลาย	ปี	พ.ศ.	2495	(หลังจากมาท�างานที่ประสานมิตร

แล้ว)	กับอาจารย์ศิรี	ศิริจรรยา	บุตรหลวงศรีรัตนากร	บ้านตรอกเวท	ถนน

สีลม	อาจารย์ศิรี	บัวศรี	 เป็นยอดหญิงกุลสตรีที่มีกิริยามารยาทงดงามยิ่ง	

และมีความเป็นผู้ดีที่สมบูรณ์	 เป็นอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ภาษาอังกฤษ

ชัน้เยีย่ม	(จบ	อ.บ.,ป.ม.	และไปเรียนต่อประเทศองักฤษ)	เป็นผูด้�าเนนิงาน

และจดัการงานทัง้หลาย	ได้อย่างสมบูรณ์แบบทีสุ่ด	และเป็นผูช่้วยงานทีท่รง

ประสิทธิภาพ	ของคุณหลวงสวัดิสารศาสตรพุทธิ	และ	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล 

ไม่ว่าในงานการเตรียมการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หรือการจัดต้ัง 

หอวชิราวุธานุสรณ์	หรืออื่นๆ	อีกหลายประการ	การที่ท่านอาจารย์สาโรช	

บัวศรี	ได้คู่ชวิีตทีท่ัง้เก่ง	ทัง้ด	ีและมีความงดงามเลิศล�า้ทัง้กายและใจ	ท�าให้

ท่านมีชีวิตที่สุขสงบ	(blissful)	มาก	ท่านเล่าด้วยความภาคภูมิใจ	ว่าท่าน
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ได้คู่ชีวิตที่	 “ประเสริฐ”	 (ค�าของท่านเอง)	 ยิ่ง	ท่านรักอาจารย์ศิรี	 บัวศรี	

ดั่งดวงใจ	 ท่านจึงเก็บบ้าน	 “เทพศิรี”	 เรือนหอของท่าน	 ให้อยู่ในสภาพ

เดิม	หลังจากอาจารย์ศิรี	บัวศรี	จากโลกนี้ไปแล้ว	ก่อนหน้าท่าน	แปดเก้า

ปี	ท่านเล่าว่าท่านเป็นผู้ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ด้วยตนเอง	และค�าว่า	”เทพ”	ใน

ชื่อบ้านนั้น	ท่านว่าหมายถึง	“เทพธิดา”

	 ท่านอาจารย์สาโรช	 บัวศรี	 เป็น	 “เทพ”	 น�าทางของผู้เขียน	 ท่าน

เป็นประทีปทางวิชาการที่	 ส่องสว่างทางปัญญาอย่างเจิดจ้าจ�ารัส	 และ

เป็นประทีปน�าทางชีวิตที่ประเสริฐสุด	 ผู้เขียนได้ถอดแบบถอดบทเรียน

จากท่านอาจารย์	 มาเป็นประทีปทางปัญญา	 น�าทางทั้งในด้านการสอน

หนังสือ	และในด้านการบริหารสถานศึกษา	ทั้งที่	มศว	มหาสารคาม	และ

ที่	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทั้งแปดวิทยาเขต	(ผู้เขียนเป็นผู้ยุบรวม

วิทยาเขตส่วนกลางมาไว้ทีป่ระสานมิตร	และเสนอให้ยกฐานะวิทยาเขตส่วน

ภูมิภาค	ขึ้นเป็นมหาวิทยาลยัเอกเทศ	พร้อมทั้งเสนอจัดตั้ง	มศว	องครักษ์)	

ปี	พ.ศ.	2523	ผู้เขียนได้เรียนเชิญท่านไปปาฐกถาให้ข้อคิดแก่คณาจารย์	

มศว	มหาสารคาม	เย็นวันนั้น	มีงานบายศรีสู่ขวัญ	และมีงานรื่นเริง	ซึ่ง

มีดนตรีและฟ้อนอีสานประกอบ	ทั้งท่านอาจารย์สาโรช	และท่านอาจารย์

ศิรี	บัวศรี	นั่งน�้าตาซึมด้วยความซาบซึ้งออนซอน	ตามก�าหนดการ	ท่าน

ต้องกลับในวันรุ่งขึ้น	แต่ท่านขออยู่ต่ออีก	2-3	วัน	ซึ่งน�าความปลื้มปีติยิ่ง

มาสู่ชาว	มศว	มหาสารคาม	ปี	พ.ศ.	2530	ในงานวันไหว้ครูของ	มศว	

ประสานมิตร	 ผู้เขียนได้เรียนเชิญท่าน	 มาเป็นประธานในพิธี	 ท�าให้ได้มี

โอกาส	น้อมเกล้าไหว้ครูพร้อมกับนิสิต	เรื่องเทพน�าทางชีวิตนั้น	ผู้เขียนได้

ถอดบทเรียนจากแบบฉบับการด�ารงชีวิตที่ดีงามและประเสริฐยิ่งของท่าน

อาจารย์	มาเป็นประทีปอันสูงส่งน�าทางชีวิต	อนึ่งท่านเคยท�าให้ผู้เขียนได้
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คิดค้นแสวงหาจุดมุ่งหมายอันประเสริฐที่เกิดมาแล้วคร้ังหนึ่ง	 ซ่ึงท�าให้ผู้

เขยีนคดิค้นตลอดมา	โดยการอ่านปรัชญาชวิีตของหลากหลายบุคคลส�าคัญ	

และขณะนี้มาจบอยู่ที่ค�าตอบแบบท่านพุทธทาสภิกขุ	นั่นคือ	“เกิดมาเพื่อ

ความดีสูงสุด	ที่มนุษย์จะพึงได้รับ”	

	 ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	เป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษาคนแรก

ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นราชบัณฑิต	 ประเภทสังคมศาสตร์	 สาขาศึกษา

ศาสตร์(ทางสารัตถะ)	 ในปี	 พ.ศ.2532	 ท่านเป็นปราชญ์ทั้งในด้านการ

ศึกษา	จริยธรรมคุณธรรม	และวัฒนธรรม	และมีผลงานอันทรงคุณค่าใน

ทั้งสามด้านนี้	ไว้ให้ประเทศชาติหลายประการ	ชีวิตและการงานของท่าน

สะอาดบริสุทธหิมดจด	ไม่มีด่างพร้อยแม้แต่น้อยนดิ	ปฏิปทาและจริยาวตัร

ของท่านงดงามและประเสริฐยิ่ง	เป็นเยี่ยงอย่างได้ส�าหรับคนทั้งโลก	ศิษย์

ทั้งหลายต่างน้อมเศียรเกล้ากราบท่านอาจารย์	 ด้วยความเคารพรักบูชา

อย่างสูงยิ่ง	กราบคารวะอย่างสุดหัวใจ	แด่ท่านอาจารย์สาโรช บัวศรี - 

ปราชญ์ผู้ทรงศีล	ซึ่งเป็น	“คนแท้	คนจริง	คนยอดยิ่ง	คนสมบูรณ์”	(ยืม

ค�าของท่านศาสตราจารย์	ดร.	ระวี	ภาวิไล)	ขอให้สิ่งที่ท่านได้สรรค์สร้าง

ไว้ให้บ้านเมือง	 รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศอันงดงาม	 จงอยู่คู่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ตลอดกาล	ชั่วนิรันดร	
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงาน ปี 2561
	 1.	อ.	อารีย์		หาญสืบสาย		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 2.	อ.	สมชาย		สุริยะศิริบุตร	คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก

เกษตร

	 3.	รศ.	พัชรี		ศรีสังข์		คณะสังคมศาสตร์

	 4.	รศ.		ณัฐกฤตย์		ติฐวิรุฬห์		วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

	 5.	คุณอภิรดี		สุขีเกตุ		ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

	 6.	คุณนงคราญ		หงษ์ทอง			ส่วนบริหารงานกลาง

	 7.	คุณไพรัตน์		พลายเพ็ชร		ส่วนทรัพยากรบุคคล

	 8.	รศ.	สมชาย	วรัญญานุไกร		คณะมนุษยศาสตร์

	 9.	ผศ.	บุญยืน		จันทร์สว่าง		คณะมนุษยศาสตร์

	 10.	อ.	บรรพต	อึ๊งศรีวงษ์		คณะมนุษยศาสตร์

	 11.	อ.	อุษากร	พันธุ์วานิช	คณะพลศึกษา

	 12.	ผศ.	กมลมาลย์	วิรัตน์เศรษฐสิน	คณะสังคมศาสตร์

	 13.	ผศ.	ชัยโรจน์		สายพันธุ์		คณะพลศึกษา

	 14.	คุณปณิธาน		วิจิตรานนท์	คณะพลศึกษา

	 15.	รศ.	วาสนา		สุขุมศิริชาติ	คณะแพทยศาสตร์

	 16.	ผศ.	ศิรินุช		เทียนรุ่งโรจน์		คณะวิทยาศาสตร์

	 17.	รศ.	พรพิมล		ม่วงไทย		คณะวิทยาศาสตร์

	 18.	คุณวัลย์ลิกา		สวัสด์ินฤเดช	คณะวิทยาศาสตร์

	 19.	คุณพรทิพย์		สุขสุคนธ์		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 20.	อ.	ถนอม		ชาภักดี	คณะศฺิลปกรรมศาสตร์

	 21.	คุณศิรินรัตน์		นาคะวรเศรษฐ์		คณะศึกษาศาสตร์

	 22.	ผศ.	พวงทอง		พุ่มอยู่	โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 23.	ผศ.	มณีภรณ์		ทฤษณาวดี		โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 24.	อ.	ชัยธัช	ทองบุตรดา		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)
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	 25.	ผศ.	ลักษณา	อินทะจักร	ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 26.	ผศ.	อัจฉรา	จ่ายเจริญ	ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 27.	 ผศ.	 ไตรรัตน์	พิพัฒน์โภคผล	 ร.ร.	 สาธิต	มศว	ประสานมิตร	 (ฝ่าย

ประถม)

	 28.	ผศ.	ชวลิต		สูงใหญ่	ร.ร.	สาธิต		โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	

(ฝ่ายมัธยม)

	 29.	ผศ.	ศิริวรรณ	ฤกษนันทน์	ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 30.	อ.	นาราวดี		กิจวิธี	ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 31.	ผศ.	พรรณนิภา		อกนิษฐาภิชาติ		คณะเภสัชศาสตร์

	 32.	ผศ.	สาวิตรี	พิสณุพงศ์		คณะสังคมศาสตร์

	 33.	ผศ.	สิริพร		เกรียงไกรเพชร		คณะสังคมศาสตร์

	 34.	คุณศุภรดา		เต็มภัทรกุล		คณะสังคมศาสตร์

	 35.	คุณพรพิมล		แสนเสน่ห์		ส�านักหอสมุดกลาง

	 36.	คุณพิมล		เมฆสวัสดิ์		ส�านักหอสมุดกลาง

	 37.	ผศ.	ปานพิมพ์		เชื้อพลากิจ	วิทยาลัยนานานชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

	 38.	คุณเชฏฐ		เล็กรังส์	ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชน	โพธิวิชชาลัย

	 39.	คุณศรีอุดม	 	 ไขสอาด	ศูนย์การแพทย์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

	 40.	คุณวันชัย		เอี่ยมปา	ศูนย์การแพทย์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 41.	คุณพรสุดา		คลังสิน	ศูนย์การแพทย์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 42.	คุณสุรชาติ		ประสิทธิ์วัฒนชัย		โรงพยาบาลชลประทาน

	 43.	คุณนิตยา		เหลืองธรรมะ		โรงพยาบาลชลประทาน

	 44.	คุณมยุรัตน์		สุทธิวิเศษศักดิ์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 45.	คุณจินตนา		ชลหาญ		โรงพยาบาลชลประทาน

	 46.	คุณพรรณนิภา		รัตนาวิสุทธิ์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 47.	อ.	สุรีพร		ภัทรสุวรรณ		โรงพยาบาลชลประทาน

	 48.	คุณละออง		ศรีอนันต์		โรงพยาบาลชลประทาน
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	 49.	คุณพันธุ์		บุญลา		ส่วนพัฒนากายภาพ

	 50.	คุณส�าราญ		สวัสดี		ส่วนพัฒนากายภาพ

	 51.	อ.	ดร.	วาสนา		นามพงศ์		คณะมนุษยศาสตร์

	 52.	คุณรัชนี		วัฒนาเมธี	โรงพยาบาลชลประทาน

	 53.	คุณภาวิณี		ศรีอุบล	โรงพยาบาลชลประทาน

	 54.	คุณประยูร		แจ้งจิตร	โรงพยาบาลชลประทาน

	 55.	คุณธารา		สุขเกษม	โรงพยาบาลชลประทาน

	 56.	คุณอัญชลี		ตานะโก		ส่วนวินัยและกฎหมาย

	 57.	ผศ.		แสงจันทร์		เหมเชื้อ		คณะศึกษาศาสตร์

	 58.	อ.	ปัทมาศ		ทองไสว	ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัยธยม) 

	 59.	รศ.	ดร.	เฉลิมชัย		วงศ์วัฒนะ	คณะวิทยาศาสตร์

	 60.	รศ.	ดร.	ศิริวรรณ		ศรีสรฉัตร		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 61.	 รศ.	 ดร.	 สุทธิวรรณ	พีรศักดิ์โสภณ	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา

	 62.	คุณส�าราญ		สิทธิกุล		ส่วนบริหารงานกลาง

	 63.	คุณล�าใย		ประดับสี		ส่วนการคลัง

	 64.	คุณลัดดา		นี้ละไทย		คณะวิทยาศาสตร์

	 65.	คุณส�าราญ		มีสมเสริฐ		คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 66.	คุณประสาร		กรีหิรัญ	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 67.	คุณบุญลือ		เชื้อสุข	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 68.	คุณประภาพร		ค�าพยัก		โรงพยาบาลชลประทาน


