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โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
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และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5431 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. 02-649-5431 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
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อาศิรวาทราชทศมินทรราชเจ้ามหาวชิราลงกรณ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562
๏ ศุภฤกษ์เถลิงราชย์ไท้
เกริกเกียรติเรืองเดชา
ทรงต่อยอดรักษา
ทวยราษฎร์ภักดีทั่วหน้า
๏ อุ่น  พระบารมีโปรดเกล้าฯ
อุ่น  ประชาชาติใน
ไอ  ศูรย์พระทรงชัย
รัก  พสกทุกหย่อมเหย้า
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กษัตรา
เลิศหล้า
สุขราษฎร์  ดีนา
แซ่ซ้องเปรมปรีดา
ชาวไทย
ร่มเกล้า
ยอดมิ่ง  ขวัญเอย
สุขล้วนทั่วไทย
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๏ พระ  ราชพิธีบรมราชาภิเษกไท้
เจ้า  อยู่หัวดุจพระราม
อยู่  ประทับเกริกนาม
หัว  ราษฎร์สุขถ้วนหน้า
๏ ทรง  เมตตาทั่วทั้ง
พระ  กรุณาตรึงใจ
เจริญ  ทุกแห่งเรืองชัย
เทอญ  นิรันดร์ทั่วหล้า
๏ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้ง
โปรดช่วยคุ้มครองอภิบาล
ประสงค์ดั่งปาฏิหารย์
ปวงประชาต่างเฝ้า

งดงาม
เสด็จหล้า
ก้องโลก  นี้นา
แซ่ซ้องทรงพระเจริญ
ผองไทย
ทั่วหน้า
เป็นสุข  ยิ่งเอย
กราบเบื้องยุคลบาท
จักรวาล
พระมิ่งเจ้า
สฤษดิ์ดั่ง  หทัยเอย
แซ่ซ้องถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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16 กรกฎาคม 2562
วันอาสาฬหบูชา : วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8
เดือนแปดควรจักน้อม
พระพุทธปฐมเทศนา
พอเพียงเพื่อพร้อมพา
ทางแห่งอริยะบ่แล้ง

บูชา
แจ่มแจ้ง
พ้นทุกข์  เทียวนา
มุ่งหน้าปฏิบัติธรรม
ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการวันอาสาฬหบูชา ในวันศุกร์
ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ก�ำหนดการ
07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
07.30 - 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นิสิต
และนักเรียน พร้อมเพรียงกัน
08.00 - 08.15 น. ธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสุวัฒน์บัณฑิต
คุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว อ�ำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
08.15 - 08.45 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา
08.45 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมงานร่วมตักบาตรอาหารแห้งแก่พระ
สงฆ์ จ�ำนวน 20 รูป
คณะทันตแพทยศาสตร์ให้บริการขูดหินปูน แก่ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย)
การแต่งกาย : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดไทย ด้วย
เสื้อสีขาวและผ้าซิ่น
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร.
081-489-5501
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ชมรมฯ เชิญคุณชัยพร ถาวรรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล และทีมงาน
มาท�ำความเข้าใจเรือ่ ง ข้าราชการบ�ำนาญกับการขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ที่
ได้รับเงินบ�ำนาญตั้งแต่ 27,000 บาท (เฉพาะเงินบ�ำนาญอย่างเดียว)
และที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป และจะน�ำแบบฟอร์มมาให้กรอกใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม
สภา 1 มีเอกสารที่จะต้องเตรียมมา คือ ส�ำเนาบัตรประชาชน ทะเบียน
บ้าน และหน้าสมุดบัญชีที่จะโอนเงินเข้า อย่างละ 2 ชุด หลังจากนั้นท่าน
สามารถมาเขียนแบบฟอร์มได้ที่ คุณนัชชา กรีหิรัญ ส่วนทรัพยากรบุคคล
(ส�ำนักงานชัว่ คราว) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 6 หมายเลข
โทรศัพท์ 02-260-3558
ชมรมฯ ร่วมสร้างเจดีย์บรรจุพระอัฐธาตุหลวงปู่ผาง โกสโล
กับ รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ณ ส�ำนักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ
จ.สกลนคร เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ หลวงปู่ผาง เป็นเงิน 10,000 บาท
(ชมรมฯ 2,000 บาท) ขออนุโมทนา สาธุ
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรม Rummage Sale เพือ่ หารายได้สมทบ
ทุน ศ.ดร.สุดใจ- ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ระหว่างเดือน พฤศจิกายนhttp://seniorclub.swu.ac.th
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ธันวาคม 2562 จะเปิดรับบริจาคสิ่งของในเดือนตุลาคม (เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไม่มีที่เก็บของบริจาค) ส่วนก�ำหนดวันที่จะขาย จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง
ชมรมฯ ได้รับเชิญจากกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมสัมมนาและรับ
ฟังความคิดเห็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ในวันที่
28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ตัวแทนชมรมฯ ผู้เข้า
ร่วมประชุม คือ รศ. สนอง โลหิตวิเศษ และ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ชมรมฯ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวติ ณ โรงเรียน
อนุบาลบ้านนา จ.นครนายก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญของ
การอ่านหนังสือให้บุตรหลานฟัง-สาธิต/ฝึกปฏิบัติการอ่านหนังสือให้บุตร
หลานฟัง-การท�ำ book talk-การคัดเลือกหนังสือทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก
แนะน�ำหนังสือได้รับรางวัลปี 2562 ซึ่งชมรมฯ ได้มอบหนังสือได้รับรางวัล
ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน จ�ำนวน 17 เล่ม เป็นเงิน 2514.30 บาท และจัด
กิจกรรมดังนี้ เล่าไปเล่นไป-การใช้ยาในเด็กเล็ก-การออกก�ำลังกายสบายๆ
ส�ำหรับผู้ปกครอง ทีมวิทยากรได้แก่ ผศ.เกษร เจริญรักษ์ อ.พวงผกา
คงอุทัยกุล อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ รศ.ดร
ภญ อรลักษณา แพรัตกุล รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา
วิสุทธิสิน และ ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
6
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และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตรีโรจนวงศ์ ในการ
ถึงแก่อนิจกรรมของ คุณแม่ลี่สี แซ่เตีย (อายุ 99 ปี) บ�ำเพ็ญกุศล ระหว่าง
วันที่ 10-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดยายร่ม และจะท�ำพิธีพระราชทาน
เพลิงศพในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เทพอัครพงศ์ ในการ
ถึงแก่อนิจกรรมของ คุณแม่สมคิด เทพอัครพงศ์ (อายุ 97 ปี) บ�ำเพ็ญกุศล
ณ วัดหัวล�ำโพง ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน และวันที่ 23 มิถุนายน
2562 เคลื่อนศพประกอบพิธีฝังที่ สุสานวิสุทธิมรรค อ.หนองแค จ.สระบุรี

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณสาลิกา แสนเสน่ห์
2. ผศ. ดร. ปานพิมพ์ เชื้อพลากิจ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. ธวัช  บุรีรักษ์
2. ผศ. สุพิน  ทองธานี
3. คุณสาลิกา  แสนเสน่ห์
4. รศ. ชวลี  ดวงแก้ว
5. ผศ. พลับพลึง  คงชนะ
6. ผศ. วิภารัช  จินนิกร
7. อ. ศรีสมบัติ  บัวทอง
8. รศ. อมรรัตน์  เศวตนันทน์
9. ศ. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
10. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์
11. ผศ. นิรดา  จันทรัตน์
12. อ. เกษม  สุนันทเกษม
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกรกฎาคม

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. รศ. ชวี  เกาชวัต
3. ผศ. ปริญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. รศ. ดร. ประสงค์  รายณสุข
7. คุณปรีดา  อ้วนล�่ำ
9. รศ. ดร. รวีวรรณ  ธุมชัย
11. อ. ทัศนีย์  อินทรประสิทธิ์
13. อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
15. รศ. เกษร  พะลัง
17. รศ. ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร
19. รศ. ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา
21. ผศ. ดร. สุดา  ทัพสุวรรณ
23. อ. เสงี่ยม  วิไลนุวัตน์
25. ผศ. นงเยาว์  กอสนาน
27. อ. กนกพร  มหากนก
29. ผศ. ดร. อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์
31. รศ. วิริยา  สุขวงศ์
33. คุณจรวยพร  อุไรพงษ์
35. รศ. ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล
37. อ. ศุภาณัฐ  หงษ์ทองค�ำ
39. รศ. เรณู  ศรส�ำราญ
http://seniorclub.swu.ac.th

2. รศ. ดร.วิจิตร  สินสิริ
4. ผศ. อลิศรา  เจริญพานิช
6. ผศ. มยุรี  กุลแพทย์
8. อ. สิริวรรณ  ฉันทะสานนท์
10. ผศ. ฉวี  ชัยมงคล
12. รศ. ดวงพันธ์  หรรษา
14. คุณปรีชา  ศิริรัตน์
16. อ. ประพันธ์  ศรีสุตา
18. คุณพิสิทธิ์  แต้มบรรจง
20. รศ. วรรณี  ศิริสุนทร
22. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย
24. อ. ผุสดี  ไชยชนะ
26. ผศ. วิมลศิริ  ร่วมสุข
28. คุณเจริญ  แสงสุริศรี
30. ผศ. ยืน  ปาระเคน
32. อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ
34. คุณสมพร  อ่วมพันธ์
36. คุณฐิตาพร  รอดวรรณะ
38. อ. ดร. สธญ  ภู่คง
40. อ. เพชรรัตน์  ประจงจิตร
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

55.
57.
59.
61.

ผศ. บุญธรรม  อินทร์จันทร์
รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
ผศ. ดร. พรหมธิดา  แสนค�ำเครือ
ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล
รศ. วันดี  ศรีสวัสดิ์
ผศ. ดร. กาญจนา  หาสิตะพันธุ์

ผศ. ญาณิสา  บูรณะชัยทวี
รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
คุณญานิน  สินเจริญ
รศ. ดร. วาสนา สุขุมศิริชาติ

42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

56.
58.
60.
62.

ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร
คุณจุรีย์  เลาหพงษ์
รศ. ดร. ไพศาล  หวังพานิช
อ. เปล่งศรี  เทพกุญชร
อ. พรพรรณ  เลิศทวีสินธุ์
ผศ. กวี  วรกวิน
อ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร

อ. ประพาฬ  เฟื่องฟูสกุล
อ. เกษม  สุนันทเกษม
อ. ดร. วิน  วินิจวัจนะ
คุณไพรัตน์  พลายเพ็ชร

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโสที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน
90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

10

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2562

100 ค�ำพ่อสอน

ใจที่มีปัญญา ควบคุมทุกข์ได้
“พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ถึงเรียกว่าเป็น อริยสัจ 4
อย่างที่เป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้าเราท�ำบุญด้วยประการทั้งปวง คือ ท�ำดีด้วยความ
ตั้งใจดี แล้วก็มีปีติขึ้นมา ได้รับผลของบุญแล้ว เราท�ำสูงขึ้นไป ท�ำต่อไป
คิดให้ดีๆ จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือความรู้
ปัญญานี้ไม่ได้หมายความว่า ใครไปเรียนแล้วกลับมาได้ดอกเตอร์
อะไร นั่นไม่ใช่ แต่นั่นก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง แต่เป็นความรู้ที่ทางโลกเขา
ใช้ แต่ปัญญาจริงๆ นั้น เห็นอะไรจริงๆ ที่ใจจริงๆ ถ้าเราท�ำบุญไปก็จะ
ค่อยๆ เห็นความจริง เป็นปัญญา เราจะสามารถที่จะควบคุมการเกิดของ
ทุกข์ได้ที่ใจ”
พระราชด�ำรัสความตอนหนึ่ง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิตตาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2540
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2533
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความสุขของผู้สูงวัย 5 อย่าง
งานวิจัยในต่างประเทศพบว่าวัยที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดคืออายุ 65 ปี
ดังนั้น อย่าคิดว่าคนวัย 60-70 ปีเป็นวัยที่เสื่อมถอยเท่านั้น แน่นอนมีบาง
อย่างเสื่อม แต่ที่ยังดีอยู่ และดีกว่าคนหนุ่มสาวก็มี คือ "ประสบการณ์ จะ
ตัดสินใจ" ดังนั้นต้องรักษา "สมอง" ให้ดีที่สุดโดย
1) ออกก�ำลังกาย
2) ดื่มน�้ำให้พอ
3) เพิ่มออกซิเจนให้สมองด้วยการสูดหายใจยาว ๆ เสมอ
4) ใช้สมองบ่อย ๆ เสมอ
5) เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
คุณหมอจ�ำแนกความสุขของผู้สูงวัย ไว้ 5 อย่าง คือ
1) สุขสบาย คือสุขจากสุขภาพดี
2) สุขสนุก คือสุขจากการได้ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
3) สุขสง่า คือสุขจากการได้รับการยกย่อง และยอมรับ
4) สุขสะอาด คือสุขจากการที่กายและใจสะอาดบริสุทธิ์
5) สุขสงบ คือสุขทางใจจากศาสนา และอื่น ๆ
6) สุขสว่าง คือสุขจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ขอให้ผู้สูงวัยทุกท่านเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด
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การนอนหลับ

1

1. การผ่อนคลาย ส�ำคัญกว่า การพยายามนอนหลับ
2. การพักผ่อน กับ การผ่อนคลายไม่เหมือนกัน เพราะการพักผ่อน
บางอย่าง ไม่ใช่การผ่อนคลาย แต่อาจเพิ่มความคิด ความเครียด และ
ความกดดัน ด้วยซ�้ำ เช่น การพักผ่อนโดยการเล่นไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย
เช่น facebook หลายครั้ง เล่นไปเล่นมา กลับเครียด หรือใจคอไม่สงบ
เพราะ เกิด ดราม่า ขึ้นในใจ อย่างมากมาย
3. หลับ หรือ ไม่หลับ ไม่ส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญคือ การผ่อนคลาย
เมื่อผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจ นอนหลับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ตอนเช้า
สามารถสดชื่นได้
4. การนอนหลับ หรือ ไม่หลับ เป็นเรื่องธรรมชาติ (บังคับไม่ได้) แต่
การผ่อนคลาย ร่างกาย และจิตใจเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ และการผ่อนคลาย
เป็นสิ่งส�ำคัญกับสุขภาพกาย และสุขภาพใจมากกว่า
5. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการนอน คือ "ความคาดหวัง" ที่จะหลับ ฝึก
รู้ทัน... และวางมันลง... คือ เคล็ดลับของความสุขในยามค�่ำคืน (รวมทั้ง
เรื่องอื่นๆ ในชีวิตด้วยค่ะ)
6. การนอนไม่หลับ ไม่ใช่ หายนะ การตื่นกลางดึก ก็ไม่ใช่หายนะ
เช่นกัน การไม่ผ่อนคลาย ความกดดัน และการบังคับตัวเองให้หลับ ต่าง
หากที่เป็น (เมื่อใจ และกาย ผ่อนคลาย ตอนเช้าก็สดชื่นได้ แม้ไม่ได้นอน)
7. การนอนหลับ ไม่ใช่หนทางเดียวที่จะช่วยเยียวยาร่างกายตอน
กลางคืน การผ่อนคลาย การปล่อยวาง ต่างหากที่ช่วย เมื่อไม่ตั้งใจจะ
หลับ การหลับที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเอง
1 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ย. 2559
http://seniorclub.swu.ac.th

13

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2562

8. เมื่อไม่กลัว "การนอนไม่หลับ" ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะ (นอนหลับหรือ
ไม่หลับ จึงไม่เป็นประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้เครียด กังวลอีกต่อไป)
9.สรุป ปัญหา "การนอนไม่หลับ" ไม่ใช่ปญ
ั หา แต่วธิ ี "การคิด" และ
"การพยายามที่จะหลับให้ได้” ต่างหากที่เป็นปัญหา
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ธุรกิจ Food Delivery
ธุรกิจ Food Delivery ในไทย ก�ำลังเติบโตมาก ๆ เนื่องจาก life
style ผู้คนในเมืองที่เปลี่ยนไป! โดยเฉพาะในกลุ่ม 23-38 ปี ที่มีจ�ำนวน
2-3 ล้านคนกลุ่มนี้ จ่ายไวมาก! ส�ำหรับสิ่งนี้
ตัวเลขล่าสุดในธุรกิจนี้ มีวงเงินจับจ่ายรวม 33,000ล้าน/ปีผล
ประโยชน์ตกอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง มีรายได้ 26,000 ล้าน
2. ผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้าง มีรายได้ 3,900 ล้าน
3. เจ้าของแอพฯ ต่าง ๆ มีรายได้ 3,400 ล้านบาท เช่น GrabLineMan- FoodPanda-Get-HonestBee-HappyFresh -Skootar ใน
กทม มีครบทุกเจ้า และเริ่มกระจายไป เชียงใหม่ พัทยา ฯลฯ
ทั้งนี้พวกเค้าคาดการณ์ว่าจะมีออเดอร์สั่งอาหารรวมทุกข่าย ในปีนี้
เกิน 20 ล้านค�ำสัง่ อัตราเติบโตจากปีทแี่ ล้ว 14% และคาดว่าปีนจี้ ะเติบโต
มากกว่า 20% มีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าร่วมในเครือข่ายนี้มากกว่า 150,000
คัน อัตราเติบโตสูงต่อเนื่อง! รายได้เฉลี่ย ส�ำหรับคนขยัน และท�ำด้านนี้
โดยตรง คือระหว่าง 25,000-40,000 บาท ตามความเชี่ยวชาญ เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญ เค้าเป็นผู้ขับขี่ส่งให้กับทุกแอพฯ ในระบบ เค้าจะมีทักษะใน
แอพสูง มีมือถือ 3-4 ตัว เก่งพอ ๆ กับทักษะวางแผนการขับ และพอ
เก่ง ก็ส่งเร็ว ส่งร้อนด้วย
อาหารยอดฮิต ก็เปลีย่ นไปตามกระแส ในโซเชีย่ ล และเพจดังมาเฟีย
ในวงเชียร์อาหารในตอนนี้ อันดับ 1 คือ ชาไข่มุก เดือนที่แล้วมียอดส่ง
ชาไข่มุก มากกว่า 80,000 แก้ว และ 45% ของผู้สั่งอาหาร เมนูจะเป็น
StreetFoods
http://seniorclub.swu.ac.th
15

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2562

จักรยานยนต์รับ-ส่ง อาหารนั้น #ไม่ผิดกฏหมาย! เหมือนรับส่งผู้
โดยสารซ้อนท้ายที่มีปัญหาอยู่กับวินฯ ผู้ขับขี่รายนึง เล่าให้ฟังว่า ตนเอง
ก็ขับวินเสื้อส้ม จะเน้นท�ำงานในวิน ช่วงเช้า และ เย็น เท่านั้น! ส่วนช่วง
กลางวัน จะวิ่งรับงานส่งอาหารอย่างเดียว เพราะรายได้ดีกว่ามาก ตอน
เที่ยงผู้โดยสารซ้อนท้ายไม่มากเหมือนเช้าและเย็น ช่วงกลางคืน ก็จะมา
วิ่ง รับส่งอาหารอีกรอบ ตนเองอยู่ย่านพระราม 9 ห้วยขวาง ซึ่งมีคอนโด/
ออฟฟิศ/อพาร์ทเมนท์ อยู่จ�ำนวนมาก! ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า food delivery
เยอะ! และร้านอาหาร ตามตรอกซอกซอย ก็พลอยเยอะไปด้วย! บางวัน
ท�ำเงินเฉพาะส่งอาหารทั้งวันได้ถึง 2,500-3,000 บาท ยังไม่รวมวิ่งวิน
เช้าและเย็น เค้าเลยไม่มีเวลาไปยกพวกปิดถนนสุขุมวิท103 ตีกัน! ยิงกัน!
แบบในข่าว 555
ชาไข่มกุ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มในออเดอร์ food delivery มาก บางออเดอร์
ในออฟฟิศนึง สั่งกันถึง 20 แก้วต่อการส่ง 1 ครั้ง เพราะลูกค้าต้องการ
ประหยัดค่าส่งให้น้อยที่สุด จนผู้ขับขี่ส่ง บางรายจ่อ จอดรถ หรือวนเวียน
จอดหน้า ร้านชาไข่มุกชื่อดัง กันถึง 30-40 คัน ไม่ยอมไปไหน? และไม่
ส่งอย่างอื่น! ผู้ประกอบการชาไข่มุก บอกว่า ร้านตนเองนั้น ลูกค้าครึ่งนึง
คือสั่ง food delivery ที่เหลือ! ครึ่งนึงต่อแถวหน้าร้าน จนร้านต้องแยก
เคานท์เตอร์ เป็น 2 ส่วน ไม่ต้องให้ลูกค้ายืนรอ มาทะเลาะกัน! จากการ
ส�ำรวจ ชาไข่มุก ส�ำหรับคนเมืองในยุคนี้ ค่านิยมไม่ได้มองว่าเป็นเครื่อง
ดื่ม! แต่มองเป็น #ของหวานหลังมื้ออาหาร  และบ่งบอกแสดงรสนิยมกัน!
การต่อแถวหน้าร้าน ส�ำหรับลูกค้าบางคนนั้น เป็นเรือ่ งน่าเบือ่ ! แต่เค้าก็ไม่
ละทิ้งความพยายามที่จะกินกันให้ได้! เคยมีลูกค้าเดินช็อปฯ อยู่ในห้างดัง
แต่ขี้เกียจต่อแถวร้านชาไข่มุกดังในห้าง! ถึงขนาด โทรสั่ง lineman เพื่อที่
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ตนเองจะได้เดินช็อปปิ้งได้ ไม่ต้องรอเบอร์เรียกคิวรับแก้วไข่มุก จากนั้นให้
lineman นัดกันในจุดที่ตนเองก�ำลังช็อปปิ้งอยู่ ให้น้องมันเดินมาส่ง และ
จ่ายค่าเดินไป 555
ร้านดังๆ ที่ต่อแถวหลายร้าน จะปฏิเสธ แอพ QQ ที่ใช้จองคิว
เพราะลูกค้าที่ยืนจองคิว มองว่าแอพนี้เอาเปรียบ! สร้างความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมนักต่อแถว ผู้ใช้แอพ QQ เค้ามองว่า การต่อแถวแบบนี้ มันคือ
#โลกอนาล็อกที่น่าเบื่อ ที่ฝังตัวในโลกดิจิตัล เชยมาก! แต่ยุค4G ยังให้
เกียรติมนุษย์อนาล็อกอยู่บ้าง ไม่ใช่ เอะอะอะไร ก็ใช้แอพ
ตอนนี้ พวก Food Delivery ก�ำลังเจรจากับหลายร้านค้า ที่มียอด
ออเดอร์เยอะๆ และต่อแถวยาว ๆ โดยแอบท�ำข้อตกลงให้ ร้านอาหาร
แบบนี้แอบเปิด Dark Kitchen ขึ้นมา! เพื่อรองรับออเดอร์ food delivery  
อย่างเดียว! ลูกค้าที่ยังติดภาพเตาเดียว-กะทะเดียว อร่อยกว่า! คิดว่ามัน
original กว่า อาจต้องปรับตัว!!! ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก! เพราะต่างประเทศ
ก็ท�ำกันแล้วแบบนี้ แต่เค้าเรียกว่า Cloud Kitchen คือ ครัวกลาง ที่ท�ำ
อาหารจัดส่งทาง food delivery อย่างเดียว!
ธุรกิจ food delivery นี้ จัดว่าเพิ่งจะเริ่มต้นมาได้ไม่นาน และมี
แนวโน้มอัตราขยายตัวเติบโตสูงมาก ด้วยพฤติกรรมลูกค้า เปลี่ยนไป โดย
เน้นความสะดวก ประหยัดเวลา ของตนเองเป็นที่ตั้ง! ประกอบกับการ
แข่งขันด้านราคาการส่ง ที่หักราคาค่าส่ง กันอย่างจูงใจ เพื่อผูกมัดให้คน
มาใช้แอพฯ ของตัวเองให้ได้ เพราะตลาดเริ่มแชร์ผู้ลงมาเล่นรายใหม่ ๆ  
ทั้งนี้ ข้อมูลลูกค้า ความถี่การสั่ง ช่วงเวลาการสั่ง รสนิยมอาหารที่ชอบ
คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของเจ้าของแอพ ในรูปแบบ big data ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์ทางการค้าได้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ต�ำนานของบ๊ะจ่าง

2

ต�ำนานของบ๊ะจ่าง....เทศกาล ไหว้บะจ่าง ท�ำไมต้องไหว้บ๊ะจ่าง
บ๊ะจ่าง ตามส�ำเนียงฮกเกี้ยน หรือ โร่วจ้ง ตามส�ำเนียงกลาง บ้าง
เรียก ขนมจ้าง เป็นชือ่ อาหารคาวของจีนชนิดหนึง่ ท�ำด้วยข้าวเหนียวน�ำมา
ผัดน�้ำมัน มีไส้หมูเค็มหรือหมูพะโล้ กุนเชียง ไข่เค็มเฉพาะไข่แดง กุ้งแห้ง
เห็ดหอม เป็นต้น ห่อด้วยใบไผ่แล้วนึ่งให้สุก นอกจากนี้ยังมีบ๊ะจ่างที่ไม่มี
ไส้ เรียกว่า กี่จ่าง หรือ ขนมจ้างจืด ใช้จิ้มกินกับน�้ำตาล
ในสมัยเลียดก๊ก มีบุคคลหนึ่งนามว่า ชีหยวน เป็นผู้ที่มีความรอบรู้
และความสามารถรอบด้าน เป็นนักปราชญ์ราชกวีคนหนึ่ง รวมทั้งรู้จัก
หลักการบริหารปกครองเป็นอย่างดี ชีหยวนเป็นเชือ้ สายของกษัตริยผ์ คู้ รอง
แคว้นฉู่ ชีหยวนได้รบั ราชการเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าฉูห่ วายอ๋อง เป็นที่
ปรึกษา และดูแลเหล่าเชือ้ พระวงศ์ ชีหยวนเป็นขุนนางทีซ่ อื่ สัตย์ และเปีย่ ม
ด้วยความรูค้ วามสามารถอันสูงยิง่ เป็นทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้าฉูห่ วายอ๋อง
เป็นอันมาก
เมื่อมีคนรัก แน่นอนย่อมต้องมีคนชังเป็นเรื่องธรรมดา เหล่าขุนนาง
กังฉินทัง้ หลายต่างก็ไม่พอใจชีหยวน ด้วยความทีช่ หี ยวนนัน้ เป็นคนทีซ่ อื่ ตรง
ท�ำงานอย่างตรงไปตรงมา จึงมีหลายครั้งที่การท�ำงานของชีหยวนเป็นไป
เพือ่ การขัดขวางการโกงกินบ้านโกงกินเมืองของขุนนางกังฉินเหล่านัน้ พวก
เขาจึงรวมหัวกันพยายามใส่ไคล้ชีหยวนต่างๆ นานา จนพระเจ้าฉู่หวาย
อ๋องเองก็ชักเริ่มมีใจเอนเอียง ชีหยวนรู้สึกทุกข์ระทมตรมใจมาก จึงได้แต่ง
กลอนขึ้นเพื่อคลายความทุกข์ใจ กลอนบทนั้นมีชื่อว่า "หลีเซา" หมายถึง
ความเศร้าโศก จนต่อมาพระเจ้าฉู่หวายอ๋องถูกกลลวงของแคว้นฉิน และ
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สวรรคตในแคว้นฉิน รัชทายาทของฉู่หวายอ๋องจึงได้ขึ้นครองราชบัลลังก์
แทน
หลังจากที่กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงหลงเชื่อค�ำ
ยุยงของเหล่าขุนนางกังฉินพวกนั้น ในที่สุดจึงได้มีพระบรมราชโองการให้
เนรเทศชีหยวนออกจากแคว้นฉู่ไป
ชีหยวนเศร้าโศกเสียใจมาก หลังจากเดินทางรอนแรมมาถึงแม่น�้ำ
เปาะล่อกัง (บางต�ำราว่าเป็นแม่น�้ำแยงซีเกียง) ชีหยวนจึงได้ตัดสินใจ
กระโดดน�้ำตายในวันขึ้น 5 ค�่ำ เดือน 5 นั้นเอง
พวกชาวบ้านทีร่ เู้ รือ่ งการตายของชีหยวน พวกเขาต่างก็รกั และอาลัย
ในตัวของชีหยวน จึงได้ออกเรือเพื่อตามหาศพของชีหยวน ในขณะที่ค้นหา
ศพ พวกเขาก็เตรียมข้าวปลาอาหารไปโปรยลงแม่น�้ำด้วย นัยว่าเพื่อล่อให้
สัตว์นำ�้ มากิน จะได้ไม่ไปกัดกินซากศพของชีหยวน หลังจากนัน้ ทุกปีเมือ่ ถึง
วันครบรอบวันตายของชีหยวน ชาวบ้านจะน�ำเอาอาหารไปโปรยลงแม่น�้ำ
เปาะล่อกัง หลังจากที่ท�ำมาได้ 2 ปี ก็มีชาวบ้านผู้หนึ่งฝันเห็นชีหยวนที่มา
ในชุดอันสวยงาม กล่าวขอบคุณเหล่าชาวบ้านทีน่ ำ� เอาอาหารไปโปรยให้เพือ่
เซ่นไหว้ แต่เขาบอกว่าอาหารทีเ่ หล่าชาวบ้านน�ำไปโปรยเพือ่ เป็นเครือ่ งเซ่น
ถูกเหล่าสัตว์นำ�้ กินเสียจนหมดเกลีย้ ง เนือ่ งจากบริเวณนัน้ มีสตั ว์นำ�้ อาศัยอยู่
มากมาย ชีหยวนจึงแนะน�ำให้น�ำอาหารเหล่านั้นห่อด้วยใบไผ่ หรือใบจาก
ก่อนน�ำไปโยนลงน�้ำ เพื่อที่เหล่าสัตว์น�้ำจะได้นึกว่าเป็นต้นไม้อะไรสักอย่าง
จะได้ไม่กินเข้าไป
หลังจากนั้นในปีต่อมา ชาวบ้านต่างก็ท�ำตามที่ชีหยวนแนะน�ำ  คือ
น�ำอาหารห่อด้วยใบไผ่ไปโยนลงน�้ำเพื่อเซ่นให้แก่ชีหยวน หลังจากวันนั้นชี
หยวนก็ได้มาเข้าฝันชาวบ้านอีก ว่าคราวนี้ได้กินมากหน่อย แต่ก็ยังคงโดน
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2562

สัตว์น�้ำแย่งไปกินได้ ชาวบ้านต้องการให้ชีหยวนได้กินอาหารที่พวกเขา
เซ่นให้อย่างอิ่มหน�ำส�ำราญจึงได้ถามชีหยวนว่าควรท�ำเช่นไรดี ชีหยวนจึง
แนะน�ำอีกว่าเวลาทีจ่ ะน�ำอาหารไปโยนลงแม่นำ 
�้ ให้ตกแต่งเรือเป็นรูปมังกร
ไป เมื่อสัตว์น�้ำทั้งหลายได้เห็นก็จะนึกว่าเป็นเครื่องเซ่นของพญามังกร จะ
ได้ไม่กล้าเข้ามากิน
จากนั้นเป็นต้นมา ในแต่ละปีชาวเมืองเสฉวนซึ่งอยู่ติดกับมณฑลยูน
นาน ที่ซึ่งชีหยวนกระโดดน�้ำตาย ก็จะมาร่วมกันระลึกถึงขุนนางผู้ซื่อสัตย์
คนนี้ ด้วยการเอาใบจ่างมาห่อข้าวและกับ เมื่อห่อเรียบร้อยแล้วจึงเอาไป
โยนลงน�้ำ  และนี่เองจึงเป็นที่มาของ เทศกาลไหว้ขนมจ้าง ที่ยังคงความ
ศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบัน
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IKIGAI

3

คนอายุยืน 100 ปี มี อยู่ทั่วไปในญี่ปุ่น แต่ที่มีหนาแน่นก็คือเกาะ
โอกินาวา ที่มีคนอายุยืนมากเป็นพิเศษ  จึงได้มีการท�ำวิจัยว่าอะไรท�ำให้
อายุยืนและสรุปวิถีชีวิต ได้ออก มาเป็น IKIGAI (อิคิไก)
เนื้อหาต่อไปนี้ ขอขอบคุณกลุ่มศิษย์เก่า วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์
IKIGAI (อิคิไก) คือ ศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจว่าเหตุผลในการตื่นมา
ใช้ชีวิตของเราในทุกๆ วัน นั้น คืออะไร หรืออีกนัยยะ คือความหมายใน
การมีชีวิตอยู่นั่นเอง
ซึ่ง IKIGAI นี้เป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งต้องใช้ความพยายาม
และความอดทนในการค้นหามันให้เจอ
และนีเ่ ป็น กฎ 10 ข้อของ IKIGAI ศิลปะในการใช้ชวี ติ ที่ Socialgiver
อยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ร่วมค้นหาไปด้วยกัน
1) Stay active; don’t retire กระตือรือร้นกับชีวิตแบบไม่มีวัน
เกษียณ เรียนรู้และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ ในโลก รักในสิ่งที่ท�ำ ท�ำ
ในสิง่ ทีส่ ำ� คัญและมีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ ตนเอง ท�ำหน้าทีต่ นเองให้ดที สี่ ดุ มีความ
ก้าวหน้าทุก ๆ วัน และชื่นชมสิ่งดี ๆ รอบตัว
2) Take it slow ท�ำอะไรให้ช้าลง เอ๊ะ!! อย่าเพิ่งงง ว่าขัดกับข้อ
แรกมั๊ย ที่จริงแล้วคือการคิดใคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ ก่อนลงมือท�ำ มีวิสัยทัศน์
และแผนงานที่ดีก่อน ว่าหากท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นบ้าง
ไม่ใช่กระตือรือร้นจนลนแบบท�ำอะไรรีบ ๆ ไม่ได้มองภาพใหญ่ระยะยาว
3) Don’t fill your stomach อย่ากินให้อิ่มเกินไป หากอยากมี
สุขภาพดี อายุยืน ต้องใช้กฎ 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่า hara hachibu
3 https://siamrath.co.th/n/84995
http://seniorclub.swu.ac.th
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คือให้หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มแล้ว หรือคิดเป็นปริมาณ 1,200 - 1,500
แคลเลอรีตอ่ วันเท่านัน้ โดยเน้นอาหารทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ เป็นกลุม่
ผักและผลไม้สดทั่ว ๆ ไป
4) Surrounding yourself with good friends แวดล้อมด้วยเพื่อน
ดีๆ เพื่อนคือยาที่ดีที่สุด การได้รับฟัง พูดคุย แบ่งปันทุกข์สุขกันกับเพื่อนๆ
ให้ค�ำแนะน�ำกันบ้าง หัวเราะข�ำขันกันบ้าง ไปเที่ยวด้วยกันบ้าง ท�ำให้ชีวิต
ของเรามีชีวาขึ้นทุก ๆ วัน ซึ่งจากงานวิจัยหลายที่ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า
ความสัมพันธ์ทดี่ ี น�ำไปสูส่ ขุ ภาพจิตทีด่ แี ละท�ำให้การท�ำงานของระบบต่างๆ
ในร่างกายนั้นดีขึ้นอีกด้วย
5) Get in shape for your next birthday ฟิตร่างกายให้ดีต้อนรับ
วันเกิดปีหน้า ร่างกายก็ตอ้ งการได้รบั การดูแลบ�ำรุงรักษา คล้ายเครือ่ งยนต์
ที่หากใช้งานทุกวันก็ต้องเสื่อมไปบ้างเป็นธรรมดา การออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอท�ำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังผลิตฮอร์โมนเพื่อช่วยท�ำให้เรามี
ความสุขอีกด้วย
6) Smile ยิ้มเข้าไว้ การยิ้มท�ำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วยังช่วยท�ำให้
เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะกลไกทางจิตใจเรามีระบบจดจ�ำความ
รู้สึกอัตโนมัติ (Facial expression effect) ที่ท�ำให้เรารับรู้ว่าหากเรายิ้ม
อารมณ์เราจะดีขึ้น
7) Reconnect with nature เชื่อมต่อกับธรรมชาติ เดินทางไปท่อง
เทีย่ วพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติตา่ ง ๆ เช่น ทะเล ภูเขา น�ำ้ ตก เพือ่ ชาร์ต
แบตเตอรีเ่ พิม่ พลังงานให้ตวั เองอยูเ่ สมอ ๆ เพราะเราต่างเชือ่ มโยงเป็นส่วน
หนึง่ ของธรรมชาติและโลกใบนี้ การได้รบั ออกซิเจนทีม่ ากพอ ได้สดู อากาศ
บริสุทธิ์ คือความสุขโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน Give thanks ขอบคุณ
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ในสิง่ ทีเ่ รามีความรูส้ กึ ขอบคุณและกตัญญูตอ่ บุคคลและสิง่ ต่าง ๆ เริม่ ตัง้ แต่
บรรพบุรุษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหาร และสิ่งที่เรามี จะท�ำให้เรารู้สึก
โชคดีที่ได้มีชีวิตอยู่และจะยิ่งเพิ่มพูนความสุขให้เราในทุกๆ วัน
9) Live the moment อยู่กับปัจจุบันขณะหยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นในอดีตและกลัวหรือกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “วันนี้” และ “ขณะ
นี้” คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ!! ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า
และน่าจดจ�ำ  เพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้
และหาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน
10) Follow your IKIGAI จงออกตามหา IKIGAI ของคุณ ! มนุษย์
ทุกคนมีความรักความหลงใหลและพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวเรา ที่จะ
ท�ำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุก ๆ วัน และขับเคลื่อนชีวิตเราไป
ข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต หากคุณยังหา IKIGAI ของคุณไม่
เจอก็ไม่เป็นไร ภารกิจของคุณก็คือ “ออกตามหามัน”

http://seniorclub.swu.ac.th
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อ่านคน

4

หว่างคนกับคน
ระยะห่างที่สั้นที่สุด เรียกว่า โอบกอด
ระยะห่างที่ไกลที่สุด เรียกว่า รอคอย
ระยะห่างที่มองไม่เห็น เรียกว่า ยอมรับ
ระยะห่างที่น่ากลัวที่สุด เรียกว่า เกลียดกันชั่วชีวิต !!
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน
เราล้วนชอบอยู่กับคนที่ไม่เอาเปรียบ
แรกเริ่ม คนไม่เอาเปรียบเหมือนจะเสีย นานวันเข้ากลับจะได้
คนชอบเอาเปรียบ แรกเริ่มเหมือนจะได้ นานไปกลับจะเสีย
โลกคือเวทีใหญ่ แต่ละคนคือหนังสือเล่มหนึ่ง
อ่านคน ... ยากกว่าอ่านหนังสือที่เขียนด้วยตัวอักษร
บางคน ยอมให้คุณยืมร่มในวันแดดสดใส
พอฝนตก เขาหยิบร่มกางแล้วแอบไปก่อนแล้ว
เมื่อคุณอ่านเขา อย่าได้ต�ำหนิ เพราะเขาเองไม่อยากตากฝน ทั้งร่ม
ก็ของเขา เขาไม่ยินดีแบกความเดือดร้อนของคนอื่น
คุณจะพูดอะไรได้? คุณควรหาร่มไว้ใช้เองจะดีกว่า
บางคน ยามคุณมีอ�ำนาจวาสนา เฝ้าหมุนอยู่รอบข้างคุณ
ครั้นคุณออกจากงาน หมดอ�ำนาจไร้บารมี เขาก็หลบไปห่างไกล
เมือ่ คุณอ่านเขา ต้องเข้าใจ ก่อนหน้านัน้ เขายกยอคุณ เพราะมีความ
ต้องการบางอย่าง บัดนี้ คุณไร้อ�ำนาจเช่นนั้นแล้ว ย่อมไม่จ�ำเป็นต้องขับ
4 ... คำ� : ซินหลัน จาก http://huang3560.pixnet.net/blog/
post/462997550 ... ถอดคำ� : วิภาดา กิตติโกวิท ... ภาพ : อากาซากะ ทากาชิ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพลงยกยอคุณอีก ทีนี้ คุณต้องสงบใจลง ตรองสักหน่อยว่า ที่ผ่านมาคุณ
เชื่อคนง่ายเกินไปหรือไม่?
บางคน ยามบอกความรักลึกซึ้งต่อหน้าคุณ ถ้อยค�ำที่พรรณนาดุจดัง
เสียงไหลรีด่ งั ใสของแม่นำ�้ สายใหญ่ ทว่า กลับซุกซ่อนกระแสน�ำ้ ลึกทีข่ นุ่ คลัก่
อยู่ใต้น�้ำ
เมื่ออ่านเขา อย่าได้เกลียดชัง เพราะคนที่หลอกลวงคนด้วยใบหน้า
จอมปลอมเสแสร้งนั้น ก็อยู่ได้ยากทั้งต่อหน้าลับหลังผู้คน ดีไม่ดีจะถูกตลบ
หลังด้วยคนจอมปลอมพรรค์เดียวกัน
คุณควรเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของคนประเภทเขา รอจนกว่าความเป็น
คนของเขาคืนมา และส�ำนึกได้
บางคน เมื่อคุณหว่านไถด้วยความล�ำบาก เขาไขว้มือยืนดู ไม่ยอม
ให้เหงื่อหยดสักหยาด ครั้นเมื่อคุณเก็บเกี่ยวดอกผล เขากลับขอแบ่งด้วย
เหตุผลสารพันอย่างไร้ยางอาย
เมือ่ อ่านเขา อย่าได้รงั เกียจ เพราะมีคนยอมร่วมเสพความหอมหวาน
ของการเก็บเกีย่ วกับคุณ ไม่วา่ เขาจะแฝงด้วยจิตใจเช่นไร ก็ลว้ นควรใช้ทา่ ที
ต้อนรับ คุณเสียสละสักเล็กน้อย อาจท�ำให้เขาค่อยๆ ได้คิด และฝึกรู้จักมี
ความนับถือและรักตัวเอง
บางคน สนใจการตกแต่งภายนอก แต่งกายหรู แต่ในใจกลับกลวง
โบ๋ เต็มไปด้วยความโง่เขลาไม่รู้ ภาวะเช่นนั้นมักสะท้อนออกทางวาจากับ
การกระท�ำโดยไม่รู้ตัว
เมื่ออ่านเขา อย่าได้ดูหมิ่น เพราะเขาไม่เข้าใจว่า เสื้อผ้านั้นช่างตัด
เสื้อเป็นคนท�ำ เพียงเป็นเครื่องหมายของสินค้า แต่ความรู้ คุณธรรม และ
บุคลิกของคน คือคุณค่าชีวติ ทีแ่ ท้จริงของคนคนหนึง่ เผชิญคนสามานย์ คุณ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาจได้ย้อนดูการกระท�ำของตน
เมื่อคุณอ่านคน แท้จริงแล้วก็อ่านตัวเองด้วย
พร้อมกับที่อ่านความจริง อ่านความดี อ่านความงาม ก็อ่านความ
จอมปลอมเบื้องหลังรูปลักษณ์ที่ดูภูมิฐาน และอ่านความอัปลักษณ์ชั่วร้าย
เบื้องหลังความงาม ทั้งอ่านความเจ้าเล่ห์เบื้องหลังรอยยิ้ม
อ่านคน ที่ส�ำคัญที่สุดคืออ่านคนประเภทใด
อ่านคน เพื่อเป็นคนที่แท้จริง
ดังนั้น ยามอ่านคน ต้องฝึกรู้จักผ่อนปรน รู้จักใจกว้าง
จากนี้จึงจะสามารถอ่านพบสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อ่านพบ
ความสูงส่ง อ่านพบความสุข อ่านพบความปีติยินดี
คนกับคนอยูร่ ว่ มกัน สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นยิง่ กว่า คือการเข้าใจระหว่างกัน การ
วางใจกัน ในการจัดการเรื่องราวใดๆ พยายามหันไปทางด้านบวก แล้วจะ
รู้สึกว่า ชีวิตไม่ได้เลวร้ายดังที่คิด
ผ่อนปรนต่อคนอืน่ มากสักหน่อย แล้วอาจพบว่า ชีวติ เช่นนีม้ สี งิ่ อันจะ
ยังความแปลกใจรอคอยอยู่
เราพึงยิม้ ให้ชวี ติ ยิม้ กับทุกสิง่ ทีแ่ วดล้อม แล้วจะรูส้ กึ ว่ารอบกายมีลำ�
แดดสดใส มีความอบอุ่น
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บั้นปลายชีวิต
ชีวิตผ่าน  เลยไป  จนไกลลับ
ไม่หวนกลับ  คืนมา  หาไฉน
ทั้งพ่อแม่  สิ้นชีวา  พิราลัย
ลูกในไส้ ก็หลีกลี้ มีครอบครัวฯ
อีกแมวหมา เลี้ยงมา ก็ลาจาก
เจ้ามาพราก จากไป ใจสลัว
ก็เหงาบ้าง ตามวัย ใจไม่กลัว
เพราะว่าตัว ยังมีเพื่อน ไม่เลือนไกล
บ้างส่งไลน์ มาทัก ว่ารักอยู่
บอกให้รู้ ถึงไมตรี ดีไฉน
ส่งดอกไม้ บอกคิดถึง ทุกวันไป
บอกความนัย ข่าวลือ สื่อหากันฯ
ทั้งงานรุ่น งานอะไร ควรไปบ้าง
จะได้สร้าง ความสนุก พาสุขสรรค์
เพราะไม่รู้ วันไหน ต้องไกลกัน
สิ้นอาสัญ พบอีกครา ที่...
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ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 19
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของชมรมผู ้ สู ง อายุ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดัง
รายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 19 คือ
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง
4. อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์  กุญชร  ณ  อยุธยา
6. อาจารย์นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
7. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ  มิลินทสูต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  โทณานนท์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา  บัวศรี
10. รองศาสตราจารย์สาคร  ช่วยประสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์สุชา  ณ พัทลุง
12. รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ
13. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รองประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์วิจิตร  วรุตบางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ทองธานี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ละเอียด  รักษ์เผ่า
2. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล
3. นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
4. อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ
5. ว่าที่ ร้อยตรี อาจารย์มนัส  บุญประกอบ
6. รองศาสตราจารย์วรรณี  โสมประยูร
7. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ชัยโอภาส
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน
9. รองศาสตราจารย์ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
10. รองศาสตราจารย์สนอง  โลหิตวิเศษ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา  ยอดกมล
13. อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. รองศาสตราจารย์โมรี  ชื่นส�ำราญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
3. นางทัศนา  ทองภักดี
4. รองศาสตราจารย์ปราณี  วานิชเจริญธรรม
5. อาจารย์พรรณนิภา  สันติพงษ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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6. รองศาสตราจารย์วรรณี  ศิริสุนทร
7. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
8. นางสุภัทรา  โสทะกะพันธ์
9. รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พรสีมา
10. อาจารย์อุไร  สังขนันท์
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1. รองศาสตราจารย์สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา  วิสุทธิสิน
4. รองศาสตราจารย์บุษกร  เพชรวิวรรธน์
5. อาจารย์พวงผกา  คงอุทัยกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิส�ำแดง
7. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  กุลแพทย์
9. อาจารย์มารศรี  บัววราภรณ์
10. นายสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
11. อาจารย์สุวัฒน์  บัววราภรณ์
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
2. รองศาสตราจารย์ฆรณี  รัตนสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ชวลี  ดวงแก้ว
4. รองศาสตราจารย์ธวัช  บุรีรักษ์
5. นางทัศนา  ทองภักดี
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6. อาจารย์บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
7. นางสาวประทินทิพย์  อินทวิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
10. รองศาสตราจารย์สุภาพร  สุกสีเหลือง
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นายเชิดชาติ  พุกพูน
2. นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์  
5. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ทัพสุวรรณ
2. นางจ�ำรูญ  เลียบใย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  พันธ์พานิช
4. อาจารย์สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
5. นางอรุณี  สินสันธิเทศ
6. อาจารย์อัธยา  ภาดานุพงศ์
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางกฤษณา  สุนันทเกษม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เจริญรักษ์
3. อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร  
4. นางสาวพิศมัย  พนาเวศร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
2. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว
1. รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา
2. นางกัญญา  จันทร์ดี
3. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี
4. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
5. อาจารย์พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ลาชโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
8. อาจารย์สุจิตต์  รักษ์เผ่า
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
2. รองศาสตราจารย์บังอร  พานทอง
3. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้
4. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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