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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ คุณกฤษณา สุนันทเกษม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดปี
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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ปูชนียาจารย์
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน 2563
ใครจุดประทีปให้
แบบอย่างครูเลิศหรู
ทรงศีลดั่งสัพพัญญู
นามดอกบัวเลิศแล้
วันสาโรช บัวศรีจัดให้
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะดู
เมื่อศิษย์กราบคุณครู
โอกาสทองฤาร้าง
ดวงประทีปสว่างแจ้ง
ท่านจุดประกายไป
แม้นเทียนดับตามวัย
คงสว่างไม่รู้แล้ง

อาชีพครู
ปราชญ์แท้
ยิ่งใหญ่  ชมเอย
สกุลแก้วดีงาม
เชิดชู
โลกกว้าง
เป็นหนึ่ง  เดียวกัน
ศิษย์พร้อมกตเวทิตาคุณ
แดนไทย
สว่างแจ้ง
ตามหลัก  อนิจจัง
ศิษย์พร้อมบูชาครู

ด้วยรักเคารพบูชาอย่างจริงใจ
ศิษยานุศิษย์ ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ตุลาคม วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
โทร 081489 5501
เนือ่ งจากไวรัสโคโรน่า 19 เริม่ ระบาดตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ชมรมฯ จึงแจ้งงดการประชุมประจ�ำเดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถนุ ายนกรกฎาคม และเริ่มประชุมในเดือนสิงหาคม จดหมายข่าวเดือน เมษายน
พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม จะทยอยจัดส่งรูปเล่มให้สมาชิก
ต่อไป
ชมรมฯ ร่วมทอดผ้าป่า กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว สมทบทุน
บูรณะศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดมหาโพธิเหนือ ต. มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ เป็นเงิน 2,000 บาท ขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าการ
กุศล เพื่อสร้างห้องฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหาดยาย อ�ำเภอหลังสวน
ชุมพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 จ�ำนวน 27,400 บาท (ชมรมฯ 2,000
บาท)
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี
และร่วมกิจกรรม รับน้องใหม่วัยเกษียณ ในวันอังคารที่ 22
กันยายน 2563 ณ ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท (ยกเว้นน้องใหม่) ดังมีก�ำหนดการต่อไปนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00-09.15 น. ประธานชมรมฯ สรุปกิจกรรมประจ�ำปี 2562
09.15-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง กินอยู่อย่างไรต้านโรคภัย โดย
อาจารย์ไกร มาศพิมล
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.30 น. สันทนาการ
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจัดเลีย้ ง ชัน้ 1 อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนื่องฯ และจะน�ำเงินที่เหลือจากการท�ำบุญบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่
เห็นสมควร
ชมรมฯ ขอเชิญชวนร่วมท�ำบุญทอดกฐินพระราชทานของ
มศว ณ วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม
2563 โดยสามารถโอนเงินผ่านชมรมฯ เพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย
เข้าบัญชี ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 7412-50102-5 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 032-4-00924-9 (แจ้งชื่อ
นามสกุล ทีต่ อ้ งการเขียนในใบอนุโมทนาบัตร พร้อมทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งใบอนุโมทนา
บัตร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏ รายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
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และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. สุภา  ปานเจริญ
2. รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร
3. รศ. บังอร  พานทอง
4. อ. พรรณนิภา  สันติพงษ์
5.  อ. ละเอียด  รักษ์เผ่า
6. อ. พรรณี  บุญประกอบ
7. อ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
8.  ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
9. คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
10.  ผศ. สุดา  ทัพสุวรรณ
11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
12. รศ. อุทัยวรรณ  ปิ่นประชาสรร
13. ผศ. มาลี  โทณานนท์
14. รศ. สมหวัง  คุรุรัตนะ  

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน
				อวยพร คราวันเกิด			
			ขอท่านสุข ทุกพลบกาล		
				ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว		
			 มีธรรม ประจ�ำใจ			
				อวยพร ให้ท่านมี			
			 สิ่งดี ที่สร้างสรรค์			
				ด้วยรัก และศรัทธา			
			 ขอมี พลังจิต				
										

1. ผศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
3. ผศ. เกษร  ผดุงรศ
5. คุณสมศรี  วิชาแหลม
7. ผศ. ดร. ไพฑูรย์  โพธิสาร
9. อ. พิชัย  ผดุงรัตน์
11. รศ. ศิรี  ศิริผันแก้ว
13. รศ. ดร. วีระวรรณ  สิทธิกรกุล
15. คุณรัตติยา  พึ่งตน
17. รศ. ดร. ธ�ำรงค์  อุดมไพจิตรกุล
19. ศ. ดร. จรรจา  สุวรรณทัต
21. รศ. มณฑา  โกเฮง
23. รศ. สมัย  เหล่าวานิชย์
25. คุณสุประภา  ศรีทอง
27. อ. ส่องสี  ภักดีผดุงแดน
29. อ. นิ่มนวล  สกุลพานิช
31. รศ. ยุพา  ส่งศิริ
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พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
จิตสราญ งานก้าวไกล
อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
จิตฤทัย ใสสุขสันต์
สุขภาพดี ทุกวี่วัน
บังเกิดพลัน ทันใจจิต
กล่าววาจา ฐานะมิตร
รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. ผศ. ดร. พิสิทธิ์  สารวิจิตร
4. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์
6. รศ. วัลลีย์  ภาษีผล
8. ผศ. ดร. สุพจน์  ไชยสังข์
10. คุณสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
12. รศ. ดร. อรพันธ์  ประสิทธิ์รัตน์
14. คุณกัญญานิษฐ์  อัครกุลวัสส์
16. ผศ. ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์
18. รศ. ดร. บังอร  พานทอง
20. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์
22. อ. สงวน  มีระหงษ์
24. รศ. งามตา  วนินทานนท์
26. อ. สุรเดช  วันทยา
28. ผศ. มีชัย  คุณาวุฒิ
30. ผศ. ดร. พลับพลึง  คงชนะ
32. ผศ. วรวรรณ  สัมบุณณานนท์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.

คุณนันทวรรณ  แก้วเอี่ยม
34.
ผศ. ทองค�ำ  ธูปสุวรรณ
36.
ผศ. กรรณิการ์  ยุกติรัตน
38.
ผศ. วีรีย์  ศวิตชาติ
40.
อ. อุดมลักษณ์  บุญพรรคนาวิก 42.
อ. กัลยา  เตชัสอนันต์
44.
ผศ. สุกัญญา  ติยะสุวรรณ
46.
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
48.
คุณผิว  ค�ำใหญ่
50.
คุณกมลวรรณ  สุระประจิต
52.
อ. ดร. ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ 54.
รศ. ดร. สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์

ผศ. ดร. จินดา  แต้มบรรจง
ผศ. มณฑา  ไพบูลย์
ผศ. จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
คุณวิลัย  ดวงศรี
คุณเภาพงา  ไทยถาวร
อ. สิฎฐากร  ชูทรัพย์
รศ. ดร. วนิดา  ข�ำเขียว
คุณเสถียร  อักษรชู
ผศ. วิไลรัตน์  ขันธ์เจริญ
อ. สาโรช  เมาลานนท์
รศ. สมชาย  วรัญญานุไกร
56. ผศ. ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน

http://seniorclub.swu.ac.th
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100 ค�ำสอน สมเด็จพระสังฆราช
กรรม
กรรม แปลว่า กิจที่คนกระท�ำ  ค�ำว่า ท�ำ  หมายถึงทั้งท�ำด้วยกาย
อันเรียกว่า กายกรรม ทั้งด้วยวาจาคือพูด อันเรียกว่า วจีกรรม ทั้งด้วยใจ
คือ คิด อันเรียกว่า มโนกรรม บางทีเมื่อพูดกันว่า ท�ำก็หมายถึงท�ำทาง
กายเท่านั้น ส่วนทางวาจาเรียกว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได้
ว่าเป็นการกระท�ำทุกอย่าง เพราะจะพูดก็ต้องท�ำ คือ ท�ำการพูด จะคิดก็
ต้องท�ำ คือ ท�ำการคิด จึงควรเข้าใจว่าที่นี้ ค�ำว่า ท�ำ ใช้ได้ทุกทาง

8
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บอกเล่าเก้าสิบ : ...ยากไป
รอให้มีคนเข้าใจเรา ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
รอให้มีคนรักเราตลอดไป ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
สมหวังทุกเรื่อง ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
ไม่มีใครเกลียดเราเลย ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
ได้ท�ำงานที่ชอบทุกวัน ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
แอบรักใครสักคน แล้วเขารักตอบ ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
ร�่ำรวย เหลือกินเหลือเก็บ ถึงจะมีความสุข ... ยากไป
จริงๆ แล้ว บนความสุข มันไม่ควรยากเกินไป
มันควรเป็นอะไรที่ง่ายกว่านั้น..
ง่ายที่จะมองเห็น
ง่ายที่จะรับรู้
ง่ายที่จะได้มีความสุข
แค่เงยหน้ามองฟ้า แล้วได้เห็นท้องฟ้าสวยๆ
แค่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ แล้วยังหายใจอยู่
แค่มีงานให้ได้ไปท�ำในวันพรุ่งนี้
แค่มีเพื่อนดีๆ สักสองสามคน
แค่มีคนที่รู้ว่ารักเราอยู่อย่างน้อยสักคนหนึ่ง
แค่มีโอกาสให้แก้ตัวใหม่ ในเรื่องที่ผิดพลาด
แค่ได้กินข้าวอิ่ม มีบ้านให้นอน มีขาให้ก้าวเดิน
แค่เท่านี้ ก็นับว่ามีความสุขแล้ว...
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข้อเท็จจริงและความจริง Fact&Truth
บนถนนสายเก่าของเมืองโบราณแห่งหนึ่ง มีช่างตีเหล็กสูงวัยเปิด
บริการอยู่ ไม่มีใครสั่งท�ำให้ตีเหล็กอีกแล้ว เขาจึงเปลี่ยนมาขาย กระทะ
เหล็ก ขวาน และโซ่คล้องคอสุนัข เขานั่งอยู่ข้างในประตูบ้าน ของวางอยู่
นอกประตูบ้าน เขาไม่ร้องเรียกลูกค้า ไม่ต่อรองราคา ไม่ขายตอนกลางคืน
กิจการก็แค่ พอจ่ายค่ากินอยูแ่ ละค่าน�ำ้ ชา เมือ่ เดินผ่านไปจะเห็นเขานัง่ อยู่
บนเก้าอี้ไม้ไผ่ หรือนอนเล่น ฟังวิทยุ ข้างตัวจะมีกาน�้ำชาดินเผาสีม่วง
วันหนึ่งพ่อค้าวัตถุโบราณเดินผ่าน เห็นกาน�้ำชาดินเผาสีม่วง เมื่อ
พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น เชือ่ ว่าเป็นการน�ำ้ ชาทีผ่ ลิตโดยช่างฝีมอื มีชอื่ ในราชวงศ์
ชิง พ่อค้าขอเสนอซื้อในราคา 1 แสนหยวน ท�ำเอาช่างตีเหล็กตกใจ แต่
สุดท้ายไม่ยอมขาย บอกว่าเป็น กาน�้ำชาที่ปู่เขาให้มา ตกทอดมา 3 ชั่วคน
เวลาตีเหล็กทุกชั่วคนดื่มน�้ำจากกานี้ น�้ำเหงื่อของพวกเขาก็มาจากกานี้
แม้ว่ากาน�้ำชาไม่ได้ขายออกไป แต่เป็นครั้งแรกที่ท�ำให้เขานอนไม่
หลับ เขาใช้กาน�้ำชานี้มา 60 ปี เห็นว่าเป็นกาธรรมดา ไม่เคยคิดว่าจะมี
คนตีค่า กาน�้ำชาใบนี้สูงถึง 1 แสนหยวน เดิมที เขานอนสบายอยู่บนเก้าอี้
ดื่มน�้ำชา แล้วก็หลับตาฟังวิทยุ แต่เดี๋ยวนี้ พอมีเสียงเข้าหู เขาจะรีบลุกขึ้น
มานั่ง ดูว่ากาน�้ำชานั้นยังอยู่หรือเปล่า เขาเริ่มอึดอัดกับชีวิตที่ท�ำให้ล�ำบาก
ใจอย่างมาก เมื่อคนรู้ว่าเขามีกาน�้ำชาโบราณราคาแพง ก็จะมีคนมาสอบ
ถามถึงของโบราณชิน้ อืน่ และเริม่ มีคนมาขอยืมเงินเขา ยิง่ กว่านัน้ มีคนแอบ
ย่องมาหาของมีค่าในบ้านเขา
ลูกๆ ก็อยากได้ของมีค่าอย่างอื่น และ มรดกจากเขา ชีวิตของช่างตี
เหล็กถูกรบกวนอย่างรุนแรง ต่อมาพ่อค้าวัตถุโบราณ พกเงินสด 200,000
10
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หยวน มาขอซื้อกาน�้ำชามีชื่อสมัยราชวงศ์ชิงเป็นครั้งที่ 2 เขาทนนั่งเฉยต่อ
ไปไม่ได้อกี แล้ว ลุกไปเรียกเพือ่ นบ้านมาทีห่ น้าร้านเขา แล้วยกค้อนทุบกาน�ำ้
ชาจนแตกละเอียดต่อหน้าทุกคน
วันต่อมา ชีวติ ช่างตีเหล็กกลับสูส่ ภาพเดิม นัง่ ขายกระทะเหล็ก ขวาน
และโซ่คล้องคอสุนัข แต่ละวันเขาจะนอนบนเก้าอี้ไม้ไผ่ ฟังวิทยุและจิบน�้ำ
ชาจากถ้วยเซรามิค มีคนรู้กันทั่วว่า เขามีอายุยืนถึง 100 ปี
ฉากที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเรื่องนี้คือ ช่างตีเหล็กวัยชรายกค้อนตีลงไป
บน กาน�้ำชามีชื่อสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้น มันก็แหลกลาญอยู่บนพื้น ไม่
เพียงแต่จะสูญเสียธนบัตรมัดใหญ่ยังท�ำให้ "ความโลภมาก อยากได้ไม่มี
ที่สิ้นสุด ของผู้คน " หมดไปด้วย กล่าวกันว่า "ผู้รู้จักพอจะมีปกติเป็นสุข
ผู้รักษาใจให้สงบจึงรักษาความสุขอยู่ได้จริง"
เรื่องราวของช่างตีเหล็กกับกาน�้ำชา เริ่มจากชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆ
กลายเป็นชีวิตที่อยู่ยากปวดร้าวใจ เมื่อทนถึงที่สุดจึงตัดสินใจขอกลับคืนสู่
ชีวิตง่ายๆ ตามเดิม
มีค�ำกล่าวว่า "อย่าให้เมฆหมอกบังตา ใช้ชีวิตวัยชราด้วยความเรียบ
ง่าย " เหมือนโศลกที่ว่า :
		
		
		
		

แม่ทัพตีด่านแตกเมื่อมืดค�่ำ
ขุนนางตรากตร�ำทนหนาวถึงเช้า
นักบวชหลังเขาตื่นสายตะวันโผล่
ยศสูงเกียรติโก้บ่เท่าได้นอนอิ่ม

http://seniorclub.swu.ac.th
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ต้องใช้" ปัญญา "เป็นสิ่งที่ควรตระหนักให้ชัดแจ้ง รอบรู้แจ่มชัดต่อ
ข้อเท็จจริงและความจริง ค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตในบั้นปลายของอายุ
ยังมีรายละเอียดที่ควรจะค�ำนึงถึง “ความจริง"
สิ่งที่ช่างตีเหล็กวัยชราทุบทิ้ง มันเป็นแค่กาน�้ำชาท�ำเลียนแบบกาน�้ำ
ชาจริง เขาได้ขายให้กับพ่อค้าของโบราณโดยลับๆ เขาได้เงิน 200,000
หยวน และยุติความโลภของคนรอบตัวและลูกหลาน
ความจริงของการยังชีพ การจะมีชีวิตถึงร้อยปีได้ ต้องอาศัยเงิน
บ�ำนาญหรือเงินเก็บเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง
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รู้อะไรในวันเปลี่ยนผ่านของชีวิต
รศ. ดร. สนอง โลหิตวิเศษ

1

การเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิต (Life Transition)
จากวัยท�ำงานเข้าสู่ผู้สูงวัยตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ช่วงการ
เปลีย่ นผ่านของชีวติ นี้ จึงเต็มไปด้วยค�ำถามในใจว่าจะใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
นี้ได้อย่างไรให้มีความสุข
สิง่ เดียวทีจ่ ะท�ำให้มสี ติพบกับความเปลีย่ นแปลงได้ คือการเรียนรูแ้ ละ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ท�ำความเข้าใจธรรมชาติผสู้ งู วัย การดูแลรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง สามารถจัดการความเครียดและท�ำให้อารมณ์แจ่มใส ไม่ประมาท
ในการด�ำรงชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนและสังคม การเรียนรู้จะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและสามารถใช้ชีวิตให้เป็นสุขได้ด้วยตนเอง
โดยไม่พึ่งพิงคนอื่น เช่น
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความจ�ำเป็นต่อการใช้
ชีวติ ในสูงวัย แม้วา่ การเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุจะลดลง แต่ยงั สามารถเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ๆ ได้ถา้ การเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ประสบการณ์เดิมทีผ่ า่ นมา ความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู้ ความคาดหวังที่จะได้รับ และระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ซึง่ ต้องให้เวลามากขึน้ ผูส้ งู อายุทำ� ได้ดแี ละเรียนได้เร็วคือการเรียนรูเ้ ฉพาะ
อย่างโดยไม่เร่งรัด
- ความรู้เพื่อสามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคม (Coping Needs) ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย การปรับตัวทางด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วยดีในสังคม
- ทักษะในการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ (Expressive
1 ข้าราชการบำ�นาญ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
http://seniorclub.swu.ac.th
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Needs) ทักษะ ทักษะการเข้าร่วมกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์กับบุคคล รวมไป
ถึงงานอดิเรก
- ความรู้เพื่อสามารถถ่ายทอดให้สังคม (Contributive Needs)
ได้แก่ ความรู้และทักษะ เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่
สังคม อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด การอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับ
อาสาสมัครกิจกรรมต่างๆ
- การควบคุมสภาพแวดล้อม (Influence Needs)ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับชุมชน และสภาพแวดล้อมรอบตัว ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนได้ และ
- ความรู้ที่พัฒนาตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Transcendence Needs)
ได้แก่ ความรู้และการศึกษาที่จัดในรูปแบบต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หรือการฝึกอบรมทักษะต่างๆ
เป็นโอกาสที่ผู้สูงจะได้พัฒนาตัวเอง และต่อยอดการท�ำงานต่อไป ช่วยให้
ผู้สูงอายุมีการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ
อายุราชการ จะมีความรูส้ กึ ว่าภาระหรือ บทบาทหน้าทีข่ องตนเองจะลดลง
ท�ำให้ต้องหากิจกรรมอื่นๆ มาช่วยเสริมสร้างหรือทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และมีความพอใจในชีวิต เนื่องจากยังคงรักษาบทบาทและ
สถานภาพทางสังคมไว้ได้ระดับหนึ่ง ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในสังคม มีคุณค่า และมีชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จ ผู้สูงอายุควรเป็น
สมาชิกองค์กรด้านผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุของหน่วยงานหรือชุมชน
สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ในด้านความสามารถทางสติปญ
ั ญา
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พบว่าความสามารถในการใช้ภาษาพูดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ยังคง
สามารถท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาได้แต่การประมวลผลข้อมูล การ
ท�ำงานสองสิ่งพร้อมกัน หรือการเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลจะช้า ในด้านการ
เรียนรู้และความจ�ำจะลดลง ทั้งนี้การลดลงมากน้อยนั้นขึ้นกับ สติปัญญา
การศึกษาแรงจูงใจ และความตั้งใจ การกระตุ้นความจ�ำของผู้สูงอายุจะ
ต้องอาศัยการ ปฏิบัติเป็นล�ำดับขั้นตอน
จิตอาสา การเป็นอาสาสมัครด้วยความสมัครใจ ปัจจุบนั มีผสู้ งู อายุที่
เกษียณและมีความรูต้ ดิ ตัวมาในด้านต่างๆ ทีห่ ลากหลาย โดยการเป็นอาสา
สมัครจะช่วยให้ผสู้ งู อายุได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีถ่ นัดและเชีย่ วชาญ อีก
ทัง้ ยังถือว่าเป็นอีกกิจกรรมทีจ่ ะสร้างประโยชน์แก่ตนเองและคนอืน่ ๆ ได้อกี
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นวิทยากรด้านวิชาการ อบรมการสอนท�ำอาหาร เย็บ
ปักถักร้อย งานฝีมือต่างๆ ทั้งนี้ ข้อดีของการเป็นอาสาสมัครนั้นจะท�ำให้
ผูส้ งู อายุเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึน้ และสามารถน�ำความรูท้ มี่ อี ยูไ่ ปต่อยอด
ให้แก่คนรุ่นหลังได้ เพราะผู้สูงอายุส่วนมากจะมีภาวะเครียด และไม่เห็น
คุณค่าในตัวเองเนื่องจากสูญเสียสถานภาพทางสังคมไป
สร้างความสุขได้ด้วยตนเอง สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ประกอบ
ด้วย
1. การสร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว ผู้สูง
อายุควรด�ำเนินการสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการด�ำรงชีวิตยืนยาว อาทิเช่น
การแสวงหาความรู้ใหม่และข้อเท็จจริงเรียนรู้โลกและสังคม ผู้สูงอายุอาจ
แสวงหา ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับประโยชน์ของการมีชวี ติ ยืนยาวได้จาก
บุคคลอืน่ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และ
ประสบการณ์ตรงของตนเอง เป็นต้น ประโยชน์ของการมีชีวิตยืนยาวซึ่งผู้
http://seniorclub.swu.ac.th
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สูงอายุจะได้เรียนรู้ ตัวอย่าง เช่น การมีเวลามากขึ้นที่จะเลือกท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ได้ตามความสนใจและความต้องการกับลูกหลานหรือกับ ชุมชน
การมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งปลอดโปร่งจากพันธนาการ และ
ภารกิจจ�ำเป็นต่างๆ ได้มีโอกาส ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้มาก
ขึ้น และยาวนานขึ้น
2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูง
อายุเห็นประโยชน์ของการมีชวี ติ ยืนยาวแล้ว ผูส้ งู อายุควรได้รบั การส่งเสริม
จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีโอกาสได้สังเกตและเรียนรู้จากผู้สูงอายุต้นแบบที่
เป็น ตัวอย่างที่ดี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อการมีชีวิตยืนยาว ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ความชื่นชอบการมีชีวิต
ยืนยาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาได้ตักตวงก�ำไรของชีวิต และความพอใจที่จะดูแล
รักษาตนเองให้มีชีวิต ยืนยาวอย่างมีความสุข
3. หมั่นกระท�ำพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูง
อายุเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมี ชีวิตยืนยาวแล้ว ผู้สูงอายุน่าจะมีแนว
โน้มที่จะหมั่นกระท�ำพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว
เช่น การวางแผนสู่เป้าหมายเพื่อการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข ความ
มุง่ มัน่ ลงมือท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จตามแผน เช่น การดูแลตนเองให้พร้อมเสมอ
ที่จะพึ่งพาตนเองได้ดี ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมเพื่อ การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข
4. การมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุควรมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่
ดีอย่างต่อเนื่องได้ ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ ความคิด ให้แนวทาง ให้
ค�ำแนะน�ำ  ให้การปรึกษา ให้ข้อคิดจากการ มีชีวิตยืนยาว ตลอดจนแบ่ง
ปัน ประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ขอร้องการให้ความรัก ความ
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อบอุน่ ให้ความเมตตา ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความเอาใจใส่ ให้กำ� ลังใจ
แก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมการให้สิ่งที่
มีมากเกินพอแก่ผู้อื่นที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
และ
5. การปฏิบตั ติ นเป็นผูร้ บั ทีด่ อี ยูเ่ สมอ ผูส้ งู อายุควรปฏิบตั ติ นเป็นผูร้ บั
ทีด่ อี ยูเ่ สมอ ตัวอย่างเช่น การ น้อมรับค�ำแนะน�ำความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ ได้
ด้วยดี เมื่อประสบปัญหาที่เกินก�ำลังและสติปัญญาของตนเพียงล�ำพังที่จะ
แก้ไขได้ โดยไม่อวดดี อวดรู้ อวดหยิง่ การยอมรับความรูแ้ ละประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ตนสามารถปรับตัวได้ อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การรับความไม่แน่นอนและความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ
และสงบ การยินดีรบั เพือ่ นใหม่ได้ ผูกมิตรเป็นทัง้ กับบุคคลวัยเดียวกันและ
ต่างวัยกันที่จะช่วยให้ตนมีชีวิตชีวาขึ้น และช่วยเพิ่ม ความหมายในการ
ด�ำรงชีวิต การรับธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และ
เหมาะสมกับโอกาส เพื่อให้จิตมีคุณภาพสูง และมีพลัง
โครงสร้างของกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุ
โครงสร้างของกิจกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุควรตอบสนอง สภาพ ปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุ จึงจะท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจเข้าร่วม
กิจกรรม
เนื้อหา ควรเป็นเนื้อหาที่มีความหมายและเป็นรูปธรรมสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้จริง เสนอเป็นล�ำดับตามความสามารถของการเรียนรูแ้ ต่ละบุคคล
การเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับสภาพการรับรูข้ องผูส้ งู อายุ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ด้านสุขภาพอนามัย เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุอย่าง
เป็นองค์รวม โดยบูรณาการกาย จิต สังคม ให้เป็นหนึ่งเดียว ผู้สูงอายุ
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ต้องมีการดูแลตนเองอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับ
ประทานอาหารทีถ่ กู ต้องตามหลักโภชนาการส�ำหรับผูส้ งู อายุ การออกก�ำลัง
กายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม�่ำเสมอ การพักผ่อนหลับนอนที่ถูกต้อง
ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ เกี่ยวกับการฝึกจิต ฝึก
สมาธิเพือ่ พัฒนาจิตใน การศึกษาธรรมะเพือ่ การเข้าใจชีวติ การยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกายและจิตใจของตนเอง การเรียนรูแ้ ละปรับตัวเกีย่ ว
กับสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในครอบครัว ญาติ เพื่อน
คนในชมรม และชุมชน การมีสว่ นร่วมในชุมชน สังคม การเป็นอาสาสมัคร
หรือจิตอาสา การท�ำงานอดิเรกตามความสนใจ การแสวงหาความรู้เกี่ยว
กับการยอมรับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง การ
เห็นคุณค่าในตัวเอง การฝึกจิตใจและการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจและการออม เกีย่ วกับการวางแผนและการท�ำแผน
เก็บเงินออม การลงทุนที่ไม่เสี่ยง การดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย การจัดท�ำบัญชี
การหารายได้เสริม การฝึกอบรมอาชีพเสริม การจัดหางานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ช่องทางการเพิ่มพูนและเสริมรายได้ การจัดการทรัพย์สิน
และพินัยกรรม
ด้านการเรียนรู้ เกีย่ วกับทักษะการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองผ่าน
ระบบการศึกษา ได้แก่การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ทักษะการสืบค้นข้อมูล ความ
สามารถในการใช้แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อนิ เทอร์เน็ต
ในโทรศัพท์มือถือ กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อ
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
18
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ด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ
ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สิทธิประโยชน์
สิทธิพนื้ ฐาน สิทธิสวัสดิการสังคมด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร การอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทาง การกีฬาและนันทนาการ ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม การช่วยเหลือเรื่องคดี การถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ถูก
แสวงหาผลประโยชน์ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล การลดหย่อน
ภาษี การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่างๆ เช่น การจัดการศพ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ สื่อที่มีบทบาทสูงต่อผู้สูงอายุได้แก่ สื่อ
บุคคล เช่น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ บุคคลที่
เป็นแกนน�ำในชุมชน สื่อพื้นบ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สื่อ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ สือ่ โซเชียลเน็ตเวิรค์ เฟชบุค
ไลน์ ฯ ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่มีเวลาว่างเพราะจะมีสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
อยู่ตลอดเวลา
ผูส้ งู อายุสามารถใช้ชวี ติ เป็นสุขได้ดว้ ยตนเอง โดยการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท รักษาสุขภาพให้
แข็งแรง ระมัดระวังการใช้จ่ายเก็บออม รักษาอารมณ์ให้แจ่มใส ยิ้มแย้ม
ทักทาย เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ดูแลห่วงใยกัน ไม่ว่าจะเกิด
อะไรจะมีสติ เท่านี้ ก็เป็นสุขได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น
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สุขใจวัยเกษียณ
ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

2

ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ “สุขใจวัยเกษียณ” โดยขยายความจาก
บทความ “IKIGAI (อิคิไก) คือ ศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณอยากตื่นขึ้นมาใน
ทุกๆ วัน” ที่ได้รับมาจากทางไลน์ (Line)
คนอายุยืน 100 ปี มี อยู่ทั่วไปในญี่ปุ่น แต่ที่มีหนาแน่นก็คือเกาะ
โอกินาวา ที่มีคนอายุยืนมากเป็นพิเศษ จึงได้มีการท�ำวิจัยว่าอะไรท�ำให้
อายุยืนและสรุปวิถีชีวิต ได้ออก มาเป็น IKIGAI (อิคิไก)
ตอนนี้ข้าพเจ้าอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 30 กันยายน 2563 ก็จะ
เกษียณครบ 5 ปีเต็ม (ได้รบั เงินบ�ำเน็ญตกทอดอีก 2 แสนบาท ขอขอบคุณ
หลวงที่ดูแลข้าพเจ้าและให้ความมั่นคงทางการเงินด้วยเงินบ�ำนาญตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งดูแลค่ารักษาพยาบาล)
ตั้ ง แต่ เ กษี ย ณจากงานประจ� ำ (อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ไม่มีสัก
วันเลยที่รู้สึกเบื่อ มีความสุขทุกวัน และบอกกับตัวเองอยู่เสมอๆ ว่า “I am
happy - ฉันมีความสุข” และ “อะหัง สุขิโตโหมิ” เป็นประจ�ำ
IKIGAI (อิคิไก) คือ ศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจว่าเหตุผลในการตื่นมา
ใช้ชวี ติ ของเราในทุกๆ วัน นัน้ คืออะไร หรืออีกนัยยะคือความหมายในการ
มีชีวิตอยู่นั่นเอง ซึ่ง IKIGAI นี้เป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งต้องใช้ความ
พยายามและความอดทนในการค้นหามันให้เจอ
และนี่เป็น กฎ 10 ข้อของ IKIGAI ศิลปะในการใช้ชีวิตที่ Social
giver อยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ร่วมค้นหาไปด้วยกัน
20
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1) Stay active; don’t retire #กระตือรือร้นกับชีวิตแบบไม่มีวัน
เกษียณ เรียนรู้และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ ต่างๆ ในโลก รักในสิ่งที่ท�ำ ท�ำใน
สิ่งที่ส�ำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง ท�ำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด มีความ
ก้าวหน้าทุกๆวัน และชื่นชมสิ่งดีๆ รอบตัว
งานวิชาการเป็นงานที่สนุกส�ำหรับข้าพเจ้า ยังได้มีโอกาสได้เริ่มงาน
ฝึกอบรมเรื่องใหม่ๆ ร่วมกับทีมอาจารย์รุ่นน้อง ท�ำให้มีโจทย์ในการศึกษา
ค้นคว้า เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องใหม่ๆ ที่สนใจ และพัฒนาต่อยอดให้เป็น
หลักสูตรอบรม ประเมินตัวเองอยู่ตลอดว่า ยังสนุกอยู่ไหม ยังมอบความรู้
และประสบการณ์ดีๆ ให้ผู้อื่นได้ไหม สิ่งที่เราท�ำได้ดีคือ การสอน การวิจัย
งานหลังเกษียณจึงเป็นงานที่อยากท�ำจากข้างใน แต่จะไม่รับงานประจ�ำ
และไม่รับงานโครงการ แต่ยินดีให้ค�ำปรึกษา งานอดิเรกที่สนใจท�ำมา
ปีกว่าแล้วคือ กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ งานปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ
ก็เป็นกิจกรรมทีส่ นใจธรรม เคยเรียนและสอบอภิธรรมในระดับต้น (จุฬตรี)
เป็นพื้นฐานที่ดีในการฟังธรรม ศึกษาธรรมะ
2) Take it slow #ท�ำอะไรให้ช้าลง เอ๊ะ!! อย่าเพิ่งงง ว่าขัดกับข้อ
แรกมั๊ย ที่จริงแล้วคือการคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ก่อนลงมือท�ำ  มีวิสัยทัศน์
และแผนงานที่ดีก่อน ว่าหากท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นบ้าง
ไม่ใช่กระตือรือร้นจนลนแบบท�ำอะไรรีบๆ ไม่ได้มองภาพใหญ่ระยะยาว
ท�ำอะไร สบายๆ ไม่ต้องพยายาม optimize ก็ได้ ไม่เป็นไร ชั่งมัน
อะไรก็ได้ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องรีบ ไม่โกรธ ไม่ขัดเคือง ลดความเครียด
ได้ ทุกย่างก้าวคือการเจริญสติ
3) Don’t fill your stomach #อย่ากินให้อิ่มเกินไป หากอยากมี
สุขภาพดี อายุยืน ต้องใช้กฎ 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่า hara hachibu
http://seniorclub.swu.ac.th
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คือให้หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มแล้ว หรือคิดเป็นปริมาณ 1,200 - 1,500
แคลเลอรีตอ่ วันเท่านัน้ โดยเน้นอาหารทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ เป็นกลุม่
ผักและผลไม้สดทั่วๆ ไป
อาหาร 3 มื้อ เป็นภาระพอสมควร ข้าพเจ้าจะลดมื้อเย็นให้เป็นมื้อ
ที่เบาที่สุด เพียงเป็นน�้ำผักปั่น ผักสลัด และน�้ำมะนาวอุ่นๆ ก่อนนอน แต่
มื้อเช้าจะเป็นมื้อที่หนัก ครบ 5 หมู่ พยายามลดแป้งและน�้ำตาลให้มาก
ดื่มกาแฟด�ำ เช้า 1 แก้ว ไม่ใส่น�้ำตาล
4) Surrounding yourself with good friends #แวดล้อมด้วย
เพื่อนดีๆ เพื่อนคือยาที่ดีที่สุด การได้รับฟัง พูดคุย แบ่งปันทุกข์สุขกันกับ
เพื่อนๆ ให้ค�ำแนะน�ำกันบ้าง หัวเราะข�ำขันกันบ้าง ไปเที่ยวด้วยกันบ้าง
ท�ำให้ชีวิตของเรามีชีวาขึ้นทุกๆ วัน ซึ่งจากงานวิจัยหลายที่ต่างให้ข้อมูล
ตรงกันว่า ความสัมพันธ์ที่ดี น�ำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและท�ำให้การท�ำงาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกายนั้นดีขึ้นอีกด้วย
มีเพื่อนเยอะค่ะ มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ขณะนี้ 46 กลุ่ม บางกลุ่มเข้าไป
ร่วม บางกลุ่มก็เป็นผู้สร้างเพื่อดูแลกิจกรรมที่สร้างขึ้น เช่น กลุ่มที่เป็นผู้
จัดอบรมวิชาการ กลุ่มกิจกรรมปลูกผัก กลุ่มเพื่อนหลายกลุ่มมาก เพื่อน
ประถม เพื่อนมัธยม เพื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อนท�ำงาน เพื่อนกลุ่มวิชาการ
ในทุกๆ กลุ่ม ก็จะอ่านมากบ้างน้อยบ้าง post บ้างเป็นครั้งคราว ที่เป็น
สาระที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม และเราได้อ่านแล้ว
5) Get in shape for your next birthday #ฟิตร่างกายให้ดี
ต้อนรับวันเกิดปีหน้า ร่างกายก็ต้องการได้รับการดูแลบ�ำรุงรักษา คล้าย
เครือ่ งยนต์ทหี่ ากใช้งานทุกวันก็ตอ้ งเสือ่ มไปบ้างเป็นธรรมดา การออกก�ำลัง
กายอย่างสม�ำ่ เสมอท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงแล้วยังผลิตฮอร์โมนเพือ่ ช่วยท�ำให้
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เรามีความสุขอีกด้วย
หลังเกษียณมีเวลาออกก�ำลังกายประจ�ำเกือบทุกวัน เช้า เย็น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแกว่งแขนทุกเช้า 1,000 ครั้ง ขอขอบคุณท่านที่ให้เอกสาร
เรื่องการแกว่งแขนในงานวันเกษียณของตัวเอง ปี 58 ท�ำทันทีเลย ชอบ
มาก ได้ออกทั้งก�ำลังกาย และก�ำลังใจด้วย เป็นการท�ำสมาธิ และเจริญ
สติด้วย โดยเฉพาะช่วงโควิด ได้อยู่บ้านมาก ได้ออกก�ำลังกายมาก ทุกเช้า
จะตื่น 6 โมงเช้า รับฟังข่าวจากวิทยุจุฬา 101.5 ดีมากเลย แนะน�ำเลย
ข่าวกระชับ รอบด้าน ได้สาระ
6) Smile ยิ้มเข้าไว้ #การยิ้มท�ำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วยังช่วยท�ำให้
เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ เพราะกลไกทางจิตใจเรามีระบบจดจ�ำความ
รู้สึกอัตโนมัติ (Facial expression effect) ที่ท�ำให้เรารับรู้ว่าหากเรายิ้ม
อารมณ์เราจะดีขึ้น
เป็นคนยิ้มง่าย ยิ้มแล้วจิตใจแจ่มใส ตื่นเช้ามาก็ยิ้ม ทุกเช้าจะต้อง
good morning กับน้องหมา ก่อนนอน ก็ต้องบอก “love you นะ” “You
are happy นะ” พบใครที่รู้จักก็ยิ้มทักทาย ไม่รู้จัก และพบบ่อยๆ ก็ยิ้ม
ไว้ก่อน ออกไปขี่จักรยานตอนเย็นถนนข้างบ้าน มีคนมาเดิน ขี่จักรยานพอ
สมควร เจอใครบ่อยๆ ก็ทักทายก่อน “สวัสดีค่ะ”
7) Reconnect with nature เชื่อมต่อกับธรรมชาติ #เดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น ทะเล ภูเขา น�้ำตก เพื่อ
ชาร์ตแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานให้ตัวเองอยู่เสมอๆ เพราะเราต่างเชื่อมโยง
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและโลกใบนี้ การได้รับออกซิเจนที่มากพอ ได้
สูดอากาศบริสุทธิ์ คือความสุขโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
อยู่กรุงเทพฯ พักผ่อนธรรมชาติได้ง่ายๆ เพียงไปออกก�ำลังกาย เดิน
http://seniorclub.swu.ac.th
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วิ่ง ที่สวนสาธารณะที่มีอยู่หลายแห่งมาก และสวยงาม หรือแม้แต่ที่บ้าน
ถ้าพอมีบริเวณก็เดินชมธรรมชาติรอบบ้านได้ ท�ำให้เป็นประจ�ำ โชดดีที่ยัง
ได้มีกิจกรรมวิชาการไปที่ต่างๆ บ้าง เช่น ไป AIT (Asian Institute of
Technology) ที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่อายุเป็น 100 ปี สวยงาม ร่มรื่น ไม่มีตึก
สูง ต้นไม้ที่นั่นน่ากอดมาก โอบกอดสัก 5 นาที นับ 1-100 สงบ สุดยอด
มาก
8) Give thanks #ขอบคุณในสิง่ ทีเ่ รามี ความรูส้ กึ ขอบคุณและกตัญญู
ต่อบุคคลและสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหาร
และสิ่งที่เรามี จะท�ำให้เรารู้สึกโชคดีที่ได้มีชีวิตอยู่และจะยิ่งเพิ่มพูนความ
สุขให้เราในทุกๆ วัน
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ หลังสวดมนต์ เช้า - ก่อนนอน ทุกวัน เช้า ตั้ง
จิตอธิษฐานในสิ่งที่ตั้งใจอยากท�ำ (ฉันทะ) เย็น แผ่เมตตาให้คนใกล้ชิด
พ่อ-แม่ พี่น้องและครอบครัว เพื่อนๆ และผู้ที่ได้พบในวันนั้นๆ
9) Live the moment #อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นในอดีตและกลัวหรือกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต “วันนี้” และ “ขณะ
นี้” คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ!! ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า
และน่าจดจ�ำ  เพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้
และหาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน
เจริญสติเป็นประจ�ำ ยืน เดิน นั่ง นอน เคลื่อนไหว รู้ตัว ท�ำชีวิตให้
เบา กินง่าย อยู่ง่าย พยายามท�ำอะไรๆ ด้วยตัวเองให้มากที่สุด ข่าวสาร
ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่การด�ำรงชีวิตที่ดีงามก็ไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้ รู้ภายนอก
ให้น้อยลง เอาเท่าที่จ�ำเป็น รู้ภายในคือรู้จิตใจตัวเองให้มากขึ้น
10) Follow your IKIGAI #จงออกตามหา IKIGAI ของคุณ ! มนุษย์
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ทุกคนมีความรักความหลงใหลและพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวเรา ที่จะ
ท�ำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆ วัน และขับเคลื่อนชีวิตเราไป
ข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต หากคุณยังหา IKIGAI ของคุณ
ไม่เจอก็ไม่เป็นไร ภารกิจของคุณก็คือ “ออกตามหามัน”
ทุกเช้า หลังสวดมนต์ ข้าพเจ้า จะตัง้ จิตอธิษฐานในกิจกรรมทีข่ า้ พเจ้า
มีความสุขและตั้งใจท�ำ (เป็น IKIGAI ของข้าพเจ้าในขณะนี้) คือ 1)
กิจกรรมปฏิบัติธรรมและ hosting บ้านศีลห้า 2) กิจกรรมอบรมวิชาการ
Data Analytics online 3) กิจกรรมปลูกผัก ปลูกใจ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

http://seniorclub.swu.ac.th
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สุขใจหลังเกษียณ
อ. สาโรช เมาลานนท์

3

สวัสดีครับ ก่อนอื่นขอปูพื้นให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า ผมเป็นผู้
เกษียณอายุราชการที่คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในปีพุทธศักราช 2560 แต่
ยังท�ำงานในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง จนถึงเดือนเมษายน
2562 และเนื่องจากผมอยู่กับภรรยาที่บ้านเพียงสองคน โดยภรรยายังไม่
เกษียณ ดังนั้น ในวันท�ำงานจันทร์ถึงศุกร์ ผมก็จะอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ผมต้องจัดการกับตัวเองใหม่หลังผมเกษียณและสามารถจัดการ
ได้อย่างราบรื่น
ก่อนเกษียณผมจ�ำได้ว่ามักถูกถามท�ำนองว่า “วางแผนหรือยังว่าจะ
ไปท�ำอะไร” ตอนนั้นก็คิดเพียงว่าจะไม่ท�ำงานใดๆ แล้ว อยากเห็นเด็กรุ่น
ใหม่ๆ ได้เข้ามาท�ำงานกันต่อไป การจัดการกับเวลาของตัวเองก็คดิ ไว้คร่าวๆ
แล้วว่า อยากจะออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ทานอาหารทีเ่ ป็นปลาและผลไม้
ให้มากขึ้น อ่านและหาความรู้ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต และไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่างๆ กับครอบครัว ญาติมิตร
ณ ขณะนี้ เดือนสิงหาคม 2563 ผมก็ได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณมาแล้ว
1 ปี 4 เดือน ก็ขอถือโอกาสได้ทบทวนว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ได้ท�ำอะไร
ไปบ้าง และมีอะไรทีท่ ำ� ให้มคี วามสุขทีจ่ ะมาแบ่งปันให้ทา่ นอืน่ ได้ลองน�ำไป
ท�ำดูบ้าง ผมขอเสนอสัก 2 ประการ ครับ
ประการแรก ผมหาจุดลงตัวเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายได้แล้ว และ
สิง่ นีท้ ำ� ให้ผมลดพุงไปจนทุกคนสังเกตเห็นได้ และผมจะรูส้ กึ มีความสุขอย่าง
มากทีไ่ ด้ออกก�ำลังกาย ช่วงเช้าทุกวันตืน่ ขึน้ มาประมาณ 06.30 น. ดืม่ น�ำ้ อุน่
26
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หนึ่งแก้วบีบน�้ำมะนาวใส่หนึ่งลูกเป็นประจ�ำ  จากนั้นก็จะเตรียมตัวไปเดิน
ออกก�ำลังที่สวนหลวง ร.9 ยืดเส้นยืดสายสักพัก แล้วเริ่มเดินแบบเดินเร็ว
โดยตั้งค่านาฬิกาใช้ออกก�ำลังกาย โหมด Outdoor walk ที่ระยะ 5
กิโลเมตร แจ้งเตือนให้ทราบทุก ๆ 1 กิโลเมตร ซึง่ สวนหลวง ร.9 มีเส้นทาง
โดยรอบระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ผมจะเดินไม่ต�่ำกว่า
5 กิโลเมตร และในแต่ละเดือนจะมีวันที่ผมเดินให้ได้ 10 กิโลเมตร 1-2
ครัง้ หากดูจากโปรแกรมทีบ่ นั ทึกการเดินของผม ผมเริม่ เดินตัง้ แต่วนั ที่ 24
เมษายน 2562 - 17 สิงหาคม 2563 ผมเดินไปแล้ว 1,210.70 กิโลเมตร
ผมจะใช้เวลาเดินประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง จนเหงื่อชุ่มโชกเป็นประจ�ำ 
ปัจจุบันถ้าผมไม่มีภารกิจอะไรก็จะไปเดินออกก�ำลังกายทุกวัน ยกเว้นวัน
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ ซึ่งจะมีผู้มาออกก�ำลังกายในตอนเช้าที่
สวนหลวง ร.9 จ�ำนวนมาก
สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ผมไม่เบื่อเลยที่จะมาเดินออกก�ำลังกายที่สวนหลวง
ร.9 เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง มีทั้งต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ และ
คูคลอง ที่ได้รับการดูแลอย่างดี ผมสามารถเดินออกก�ำลังกาย พร้อมกับ
การสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอด ตาทีไ่ ด้มองเห็นสีเขียวของต้นไม้ ใบหญ้า
ท�ำให้มีความสุขอิ่มเอมใจ อันนี้ผมคิดว่ามันสุดยอดมากครับ
ประการที่สอง ผมมีอุปกรณ์คู่กายของผม iPad Pro จอขนาดใหญ่
ตระการตา 12.9 นิ้ว ติดฟิล์มกรองแสงสีน�้ำงินช่วยถนอมสายตา มันช่วย
ให้ผมท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมาย ตั้งแต่ในช่วงเช้าหลังจากกลับ
จากการออกก�ำลังกาย ผมก็จะใช้อ่านและส่ง line จากนั้นก็ใช้อ่านข่าว
ของส�ำนักข่าวออนไลน์ตา่ งๆ อ่าน facebook และบล็อกส่วนตัว ของเพจที่
ผมติดตามเป็นประจ�ำ เข้า YouTube ดูคลิปต่างๆ รวมทั้งใช้อ่านนิตยสาร
http://seniorclub.swu.ac.th
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ออนไลน์ต่างๆ จนผมมีสถิติเป็นผู้เข้าอ่านนิตยสารออนไลน์ของห้องสมุด
มศว อันดับหนึ่งในเกือบทุกเดือน นอกจากนั้น ผมก็ใช้มันเพื่อการบันเทิง
เช่น เล่นเกม ช่วงนี้ผมมีเกมที่ชอบเล่นเป็นประจ�ำ 2 เกม เกม Push box
เป็นเกมใช้ความคิดในการแก้ปญ
ั หา และ เกม Railways เป็นเกมทีต่ อ้ งใช้
สายตาและความเร็วในการสับรางรถไฟไม่ให้รถไฟที่มาจากหลายเส้นทาง
มันชนกัน นอกจากนั้นก็ใช้ฟังเพลงจาก Apple Music ใช้ตบแต่งรูปภาพ
จัดอัลบั้มภาพต่างๆ รวมทั้งผมใช้มันท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่
ต้องเดินทางออกจากบ้าน
จากข้อมูลที่บันทึกไว้บนเครื่อง iPad Pro ของผม จะแสดงค่าเฉลี่ย
ในการใช้งานของผมในแต่ละวันถึง 6 ชั่วโมง ผมคิดว่ามันเป็นอีกกิจกรรม
ที่ดีมากที่สุดที่ช่วยให้ผมสนุกสนาน สามารถแสวงหาความรู้ ความบันเทิง
และท�ำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง จากโต๊ะท�ำงานที่บ้าน สิ่งส�ำคัญ
ผมคิดว่า ต้องใช้อุปกรณ์ที่จอใหญ่ ๆ ดูได้อย่างสบายตา หน่วยความจ�ำที่
มีความจุมากๆ จะท�ำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวได้อย่างที่ใจคิด
กิจกรรมโดยสรุปทั้ง 2 ประการที่เล่ามานี้ท�ำให้วันเวลาหลังเกษียณ
อายุราชการของผมเป็นวันดีๆ ทุกวันไปครับ
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงาน ปี 2563
ด้วยในปี พ.ศ. 2563 จะมีข้าราชการ จ�ำนวน 2 ราย และลูกจ้างประจ�ำ 
จ�ำนวน 7 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 77 ราย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รายละเอียด
ดังนี้
ข้าราชการ
1. อ. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
2. ผศ. ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ลูกจ้างประจ�ำ
1. นางจินตนา อินทราวุธ
2. นางสุกัญยา ทรงเดช
3. นายกระแสร์ ฤทธิ์รอด
4. นางอบเชย จุฬานนท์
5. นายสายันต์ ศรีสุข
6. นายประจวบ จั่นขั้ว
7. นายสมทรง สมนิล
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผศ. อรทัย วารีสอาด
2. อ. สุณีย์ วงเวียน
3. รศ. แววตา เตชาทวีวรรณ
4. นางสมปอง เจริญรัตน์
5. ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล
6. อ. อนัญญา ไตรบ�ำรุงสุข
7. รศ. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
http://seniorclub.swu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
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8. ผศ. รุ่งระพี กรานค�ำยี
คณะวิทยาศาสตร์
9. นายชุมพร เทียมจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
10. รศ. ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล คณะพลศึกษา
11. นายประเวศ ภู่ศรี
คณะพลศึกษา
12. นางสาวจุฑาทิพย์ มากนก คณะพลศึกษา
13. นางสาวอุทุมพร ศรีสมาน คณะพลศึกษา
14. นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ คณะศึกษาศาสตร์
15. นายศิษฏิพร ตรีนิมิต
โรงเรียนสาธิต มศว  ปทุมวัน
16. นางอรพร เนื่องนุช
โรงเรียนสาธิต มศว  ปทุมวัน
17. อ. สมฤดี แย้มขจร
โรงเรียนสาธิต มศว  ปทุมวัน
18. อ. สรศักดิ์ สิงหฤกษ์
โรงเรียนสาธิต มศว  ปทุมวัน
19. นางทิพวรรณ กาศสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
20. อ. สุกัญญา สุพรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
21. ผศ. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
22. ผศ. เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
23. อ. กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
24. นางสมพร จริยาณวัตร
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
25. นางจันทร์ดี แข่งขัน
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
26. อ. อัจฉรา อินทร์น้อย
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)
27. อ. พรรณประไพ มุขแจ้ง โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
28. ผศ. ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
29. ผศ. ทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
30. นายอภิชาติ ค�ำสี
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
31. ผศ. ทัศนียา วังสะจันทานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
32. พันต�ำรวจเอกหญิง รศ. เอื้อญาติ ชูชื่น คณะพยาบาลศาสตร์
33. นายวันชัย ฟักแฟง
คณะแพทยศาสตร์
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รศ. พัชรินทร์ แสงจารึก คณะแพทยศาสตร์
รศ. สมชาย สันติวัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์
ผศ. อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล คณะแพทยศาสตร์
ผศ. ปัทมา ลี้วนิช
คณะแพทยศาสตร์
รศ. วิไล รัตนตยารมณ์
คณะแพทยศาสตร์
รศ. ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล คณะแพทยศาสตร์
พันจ่าเอก ผศ. โชติ วีระวงษ์ คณะแพทยศาสตร์
รศ. ภนารี บุษราคัมตระกูล คณะแพทยศาสตร์
นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล
คณะแพทยศาสตร์
นางเกษร บัวทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางณุชมา เก้าเอี้ยน
คณะเศรษฐศาสตร์
รศ. ดุษฎี อินทรประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
นางศิริรัตน์ แสงเรืองรอง ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
นางจงกล พุกพูน
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นายเจียม จันทร์แบน
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางอัญชลี มุสิกมาศ
ส�ำนักหอสมุดกลาง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีทอง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางประทุม คล้ายวรรณ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางปัทมา กองกาวี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวอาภรณ์ สรรพสวาสดิ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสง่า ศูนย์สิทธิ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางมาลัย ดีน�้ำจืด
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสมควร มงคลเวทย์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสุวรรณา ภิรมย์เณร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางทับทิม เพียรรักวิชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาววันวิสา เพชรคุ้ม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ทันตแพทย์ตรีธา เอี่ยมทัศนา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางส�ำเริง วิเศษโวหาร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางพรทิพย์ สุขประดิษฐ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางส�ำเริง บุญกล่อม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางจ�ำรุณ จิราพงษ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นายตรีรัตน์ สุดหิรัญ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสุฑาทิพย์ คงแก้ว
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางบังอร ซึ่งด�ำรง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวนิ่มนุช อุปวาณิช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางอุ่นใจ ไววิทยะ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางสาวชัชวัลย์ ชมภูนุช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางทัศนี สร้อยอ่อน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางวัชรี ช้างพันธุ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางอุไร สว่างรุ่ง
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางละม่อม พิลาวัล
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางบุญเสริม ศุภสร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
นางชัญณัฏฐ น่วมศิริ   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
รศ. มนตรี อุดมเพทายกุล บัณฑิตวิทยาลัย
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