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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
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 ตลอดชีพ
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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เพลงพรปีใหม่
			สวัสดีวันปีใหม่พา

ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์

http://seniorclub.swu.ac.th

ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
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1 มกราคม 2564
วันปีใหม่

“บุญรักษา คุณพระคุ้มครอง”
• ปีใหม่  พบท่านแล้ว
ปีใหม่ให้ท่านมี
ปีใหม่คู่วิถี
ปีใหม่  ขอนอบน้อม

สวัสดี
สุขพร้อม
ชีวิต  ใหม่เอย
แก่ผู้ปฏิบัติธรรม

ด้วยรักและปรารถนาดี
แด่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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16 มกราคม 2564
วันครู
• สอนด้วยใจหนักแน่นแล้ว
ด้วยเมตตาเชิดชู
ยกย่องศิษย์เลิศหรู
ผู้ที่ศิษย์เคารพรู้
• วันครูใช่อยู่ได้
คงอยู่คู่ชีพเฉลียว
ปัญญามอบศิษย์เทียว
ครูอยู่คู่โลกได้
• คนดีจักกราบไหว้
ด้วยส�ำนึกคุณชู
ศรัทธาค�ำสอนดู
ศิษย์ส�ำเร็จเพียบพร้อม
• อัญเชิญครูผู้รอบรู้
โดยอภิบาลน�ำพา
ด้วยอ�ำนาจศรัทธา
จงส�ำเร็จรอดพ้น

คือครู
กอปรกู้
ชูเชิด  ศิษย์นา
กราบไหว้บูชาคุณ
วันเดียว
ฉลาดไซร้
ตลอดชีพ  ได้นา
ต่อสู้อวิชา
คุณครู
นอบน้อม
ปฏิบัติ  ดีนา
เกียรติก้องเกรียงไกร
วิทยา
สุขล้น
ที่ศิษย์  ท�ำเอย
โศกเศร้ามลายสูญ
ด้วยรักเคารพพระคุณครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13)
-------------------------------------ตามที่มีรายงานสถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีรายงานผู�ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิต นักเรียน บุคลากร
และเพื่อให�การดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป�นไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา.29 มาตรา.34 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ พ.ศ..
2559. จึงเห็นสมควรให�ออกประกาศ ดังต�อไปนี้
ข� อ 1 ให� บ ุ คลากร นิ ส ิต นักเรียน ที ่ พำนั กอยู�ท ี ่จ ั งหวั ดสมุ ทรสาคร ปฏิ บั ติตามคำสั ่ งจั งหวั ด
สมุทรสาคร ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการการควบคุมและการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย�างเคร�งครัด
ข�อ 2 ห�ามไม�ให�บุคลากร นิสิต นักเรียน เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต�อการแพร�ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเด็ดขาด
ข�อ 3 ให�รองอธิ การบดีท ี่กำกับดู แลหน�วยงานในสำนั กงานอธิ การบดี หรือหัวหน�าส�วนงานที่ มี
บุ คลากรที่ พำนั กอาศั ยในจั งหวัดสมุ ทรสาคร หรื อสถานที ่ ท ี ่ ม ี ความเสี ่ยงตามประกาศของรั ฐบาลพิ จารณา
มอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ�าน (work from home) ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึ ง
ประสิทธิภาพตามภารกิจของส�วนงานและมหาวิทยาลัย
ข�อ 4 กรณีบุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู�ในข�ายต�องสงสัยต�อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให�แจ�งหัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลทันที
ข� อ 5 การจั ดการเรียนการสอน การสอบ ให�อยู �ในดุ ลยพิ น ิ จของหั วหน� าส� วนงานโดยยึ ดหลัก
มาตรการการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข�อ 6 ให�ทุกส�วนงานดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการเว�นระยะห�างทางกายภาพ (physical
distancing) และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป�องกันโรคต�อไปโดยเคร�งครัด
ข�อ 7 หัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให�สอดคล�องกับประกาศนี้ก็ได�
ข�อ 8 กรณีมีป�ญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให�อธิการบดีเป�นผู�วินจิ ฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั ้ง แต� ว ันที่ 20 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 จนกว�า จะมีข� อ แนะนำเปลี่ย นแปลงจากจั ง หวั ด
สมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข หรือจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป�นอย�างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย� ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคารหอประชุม สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้ง
คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร 081-489-5501
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.45-12.00 น. รศ.
ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจ
เรื่อง วัคซีนโควิด -19 และ ผศ. นัยนา สันติยานนท์ ร่วมให้การ
แนะน�ำการใช้ยา เล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ชุมชน และเป็นหัวหน้าทีม
น�ำผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้แก่ เจลอาบน�้ำ 
โลชั่นบ�ำรุงผิว ครีมบ�ำรุงส้นเท้า ลิปปาล์ม คณะกรรมการฯ และผู้ร่วม
ประชุมสนุกสนานกับการเลือกผลิตภัณฑ์อุดหนุนกันเต็มที่ เพื่อน�ำไปเป็น
ของขวัญปีใหม่มที งั้ แยกขายและท�ำมาเป็นแพคเก็จของขวัญปีใหม่ และชุด
เดินทาง ผู้สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้านค้าของมหาวิทยาลัย ตึก 3
อาคารประสานมิตร ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ได้น�ำเงินจากการกิจกรรม Rummage Sale เดือน
พฤศจิกายน 2563 เข้าสมทบทุน ศ.ดร. สุดใจ - ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสนุทร
ณ กองคลัง มศว เป็นเงิน 28,052 บาท เรียบร้อยแล้ว ในเดือนธันวาคม
ชมรมฯ จัดกิจกรรม :
วันที่ 1 ธันวาคม ขายได้เงิน 5,200 บาท
วันที่ 15 ธันวาคม ขายได้เงิน 7,350 บาท
วันที่ 22 ธันวาคม ขายได้เงิน 6,000 บาท
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ชมรมฯ ขอเชิญร่วมท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ วันที่ 28 มกราคม
2564 ดังก�ำหนดการต่อไปนี้ :
07.00 น. ออกเดินทางจาก มศว รถ SWE Trans รถจอดหน้า
โรงเรียนมัธยมสาธิต (รับประทานอาหารเช้ามาเอง)
09.00 น. ถึงวัดดงละคร สนทนากับท่านเจ้าอาวาส ถวายพุ่มเงิน
ผ้าป่าการศึกษา
09.45 น. ออกจากวัดดงละคร
10.15 น. ถึงบ้านสุทธาวาส เข้าห้องประชุม รับประทานอาหารว่าง
พบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เล่าความเป็นมาของบ้านสุทธาวาส มอบของที่
จัดเตรียมไปให้ เช่น หมูหยอง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร เครื่องดื่มชง ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ครัวแม่ประณอม
13.30 น. เดินทางไปภูกระเหรี่ยง ศูนย์การเรียนรู้ชมชน
14.15 น. ท�ำกิจกรรมกับชุมชน สีข้าว ท�ำขนม ปลูกข้าวในภาชนะ
ที่เตรียมไว้ให้
15.30 น. เดินทางกลับ มศว
17.30 น. ถึง มศว ประสานมิตร
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท
ผู้ประสงค์ร่วมท�ำบุญ และร่วมเดินทาง กรุณาโอนเงินเข้า
บัญชี ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี
015-1-51428-3 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 032400924-9

http://seniorclub.swu.ac.th

7

จดหมายข่าว ปีที่ 26 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประชุมสามัญประจ�ำปี วันเสาร์ที่ 23
มกราคม 2564 ณ โรงแรม Heritage บางแสน ชลบุรี ระหว่างเวลา
09.00-12.00 น
ตามที่โรงเรียนวันทามารีอา จ.ราชบุรี ท�ำจดหมายขอให้ชมรมฯ
ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่คณาจารย์ ซึง่ ยังไม่ได้กำ� หนดวันไปจัด
กิจกรรม ชมรมฯ อนุมัติเงิน 8,530 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือได้รับรางวัล
ปี 2563 จ�ำนวน 36 เล่ม และได้จัดส่งไปให้คณาจารย์ได้อ่านและศึกษา
ก่อนเดินทางไปท�ำกิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่ อ จากจดหมายข่ า วของชมรมฯ ในแต่ ล ะเดื อ น หาก
ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจ รศ.ปราณี วานิชเจริญธรรม ในการ
ถึงแก่กรรมของบุตรชาย คุณณัฐ วานิชเจริญธรรม ตั้งศพบ�ำเพ็ญ ณ วัด
ธาตุทอง ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 15.00 น.
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สมาชิกใหม่
1.
2.
3.
4.

รศ. ดร. กุศล  อิศดุล
ผศ. ดร. สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก
คุณวิษณุ  รุจิเกียรติก�ำจร
ผศ. ทัศนียา  วังสะจันทานนท์

ผู้บริจาคเงิน
1. รศ.วรรณี  โสมประยูร
2. ผศ.ศิรินนา  บุณยสงวน
3. รศ.สุชา  ณ พัทลุง
4. รศ.เฉลียว  พันธุ์สีดา
5. ผศ.บังอร  เสตนนท์
6. ผศ.ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
7. อ.ทัศนีย์  ศิริปโชติ
8. ผศ.ประไพพรรณ  เอมชู
9. อ.ภัทณีญา  ไชยสุข
10. คุณวิษณุ  รุจิเกียรติก�ำจร

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม
			คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด		
		 ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์		
			 พรั่งพร้อมญาติ มิ่งมิตร ชิดซ้ายขวา
		 ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี		
										

1. รศ. ศศิธร  วรรณพงษ์
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. ผศ. วรรณี  พุทธาวุฒิไกร
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
23. อ. วรรณา  วิไลรัตน์
25. อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
27. ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
29. อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
31. อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
33. คุณถนอมศรี  โมฬี
35. รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
37. คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
39. อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
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พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
ทุกพลบกาล สราญจิต คิดสิ่งดี
จิตหรรษา กายาสุข สุขเปรมปรีดิ์
ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ
รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. อ. จรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. อ. ลักขณา  สอนดี
24. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
26. อ. ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
28. รศ. จริยา  สินเดิมสุข
30. อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
32. รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
34. ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
36. รศ. สุชา  ณ พัทลุง
38. อ. สุวัฒน์  บัววราภรณ์
40. อ. จูงใจ  แสงพันธุ์

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

คุณวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
คุณสุปาณี  ผิวข�ำ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
อ. วดี  ชาติอุทิศ
คุณวิไล  หัสดินวิชัย
ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
อ. สมบุญ  ปิยะสันธ์ชาติ
รศ. ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล
ผศ. ดร. ปัทมา  ลี้วนิช

42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.

รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
คุณบุญเรือง  แตงไทย
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ดร. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
คุณสุภา  อัศววัลลภ
อ. พญ. สุรีพร  ภัทรสุวรรณ
รศ. ดร. พัชรินทร์  แสงจารึก
คุณศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี

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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วาทะธรรม
ไม่ตอ้ งปฏิบตั เิ พราะชีวติ ไม่ได้ทกุ ข์อะไร ความคิดนีเ้ กิดเพราะไม่เข้าใจ
ความหมายของค�ำว่า ทุกข์
ถ้าเราแปลค�ำว่า ทุกข์ ว่าภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริง เราอาจจะ
เข้าใจได้ชัดขึ้น อุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว พอใจกับความสุขแค่นี้หรือ
ให้ความสุขกับคนอื่น เอาแค่นี้หรือ รับประโยชน์จากการมาเกิดเป็นมนุษย์
แค่นี้พอหรือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม แค่นี้พอหรือ
การปฏิบัติธรรมน�ำไปสู่การสร้างความสุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่าน มากกว่าคนไม่ปฏิบัติได้หลายเท่า เพราะจิตใจยิ่งอยู่เหนือ
กิเลสเท่าไหร่กย็ งิ่ มีความสุขเท่านัน้ จิตใจยิง่ อยูเ่ หนือกิเลส ยิง่ มีกำ� ลังใจและ
มีปัญญา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนและต่อส่วนรวมเท่านั้น
พระอาจารย์ชยสาโร
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความสุข 3 แบบ
บทความตอนหนึ่งในหนังสือ ...
แบบที่ 1 ความสุขพื้นฐานทั่วไป หมายถึง การที่ตัวคุณได้อยู่เฉยๆ
แล้วรู้สึกมีความสุข ไม่คิดเรื่องอะไร อยู่นิ่งๆ ที่บ้าน
แบบที่ 2 ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกขอบคุณโลกใบนี้ หมายถึง
การที่คุณเอาตัวคุณไปอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเกิดมีความสุข เช่น ได้
เห็นวิวสวยๆ ได้ชมดอกไม้ หรือได้เห็นพระอาทิตย์ตกดิน เป็นต้น
แบบที่ 3 ความสุขทีเ่ กิดจากการผ่านโจทย์ยากๆ หมายถึง การทีค่ ณ
ุ
มีชัยชนะต่อบางสิ่งบางอย่างมันท�ำให้สารความสุขในร่างกายคุณหลั่งสาร
อะดรีนาลีน เช่น การเล่นกีฬาชนะคู่แข่ง การท�ำข้อสอบได้ การชนะใจ
ตัวเอง เป็นต้น
ซึ่งสุขทั้ง 3 แบบก็เปรียบเสมือนแม่สี เหมือนแดง เหลือง น�้ำเงิน
ถ้าสีใดสีหนึ่งต่อให้ผสมยังไงก็ไม่ได้อีกสีหนึ่ง
ท�ำไมบางคนมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีความสุข เพราะเงินสามารถซื้อ
ความสุขในแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ได้แต่แบบที่ 3 ซื้อไม่ได้ เพระแบบที่
3 มันคือการต่อสู้ด้วยตัวเองซึ่งไม่มีอะไรซื้อได้นอกจากความพยายามของ
เรา
บางคนก็ตอ่ สูใ้ นแบบที่ 3 จนส�ำเร็จกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วมีความ
สุขเพราะเขาเอาชนะแบบที่ 3 คือชนะคู่แข่งชนะใจตัวเอง
เชื่อว่าทุกคนมีความสุขได้ในแบบที่ 1 และแบบที่ 2 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่
คุณคิดว่าหมดพลังแล้วลองหาความสุขในแบบที่ 3 คือ การชนะใจตัวเอง
แล้วชีวิตจะพบขุมพลังความสุขที่แท้จริง
ขอบคุณหนังสือ Resilience (การฟื้นคืนตัวกลับมา) Eric Greitens : Navy SEAL
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพลงพรปีใหม่
ปีเก่าก�ำลังจะผ่านไป ปีใหม่ก�ำลังจะผ่านมา ... ช่วงนี้เดินไปไหนต่อ
ไหน อยู่ตรงไหนก็จะ ได้ยินเสียงเพลงท�ำนองสนุกสนาน รื่นเริง ดูมีชีวิต
ชีวา มีพลังกับเนื้อเพลงที่มีแต่ถ้อยค�ำดีๆ
“สวัสดีวันปีใหม่พา  ให้บรรดาปวงท่านเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี
เปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี”
ใช่แล้ว... เพลงพรปีใหม่ ... เพลงที่เราชาวไทยได้ยินกันมาจนคุ้นหู
... ร้องกันได้ตั้งแต่เด็กตัว เล็กๆ จนถึงผู้อาวุโสสูงสุดในบ้าน...
เราชาวไทย ได้ยินเพลงพรปีใหม่ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2495 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระประสงค์
จะพระราชทานของขวัญปีใหม่ ให้กับปวงชนชาวไทยในปีใหม่ปีนั้น จนถึง
วันนี้เราชาวไทยได้รับ “ของขวัญ” จากพระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
มาแล้วถึงกว่าหกสิบปี
พรปีใหม่ ... เพลงที่แต่งไว้ในวันที่ทรงประชวร พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยมีพระราชด�ำรัส
เล่าเบื้องหลัง การพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" พระราชทานแก่ คณะ
กรรมการโครงการ "ธ สถิตในดวงใจนิรนั ดร์" ทีเ่ ข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อทรงใช้สอยตาม พระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2542 ความว่า
"...เพลง พรปีใหม่ คนก็ว่าแต่งในวันปีใหม่หรือวันก่อนวันปีใหม่
แท้จริงแต่งมานานก่อนที่จะออกปีใหม่เป็นปีหรือสองปีแล้วก็แต่งแบบ
ทุลักทุเล ตอนนั้นไม่สบายคืออยู่ที่เมืองนอกไปมีอุบัติเหตุ หมอบอกว่าห้าม
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เล่นแซกโซโฟน แต่วา่ ท่านจักรพันธ์อยูด่ ว้ ยก็ให้ทา่ นเป่าแซกโซโฟน ท่านก็
เป่ามีเสียงออกมาได้ แต่ท่านไม่รู้ว่านิ้วจะวางอย่างไร ลงท้ายก็เอานิ้วของ
เราใส่บนแซกโซโฟน แล้วท่านก็เป่า ลงท้ายท่านก็เล่นแซกโซโฟนได้ และ
เมื่อหมออนุญาตให้เป่าแซกโซโฟนก็เลยเริ่มเล่นเป็นเพลงที่แต่งเอาเองคน
หนึ่งเล่นส่วนหลัก แล้วอีกคนก็เล่นต่อสลับกันไปอย่างนี้ แล้วจดเอาไว้ มา
ถึงปลายปี ก็เลยนึกว่าเอ๊ะ ... เราแต่งเพลงส�ำหรับให้พรปีใหม่  ก็เอาอัน
นีท้ แี่ ต่งไว้แล้ว มีคนแต่งสองคน ไม่รวู้ า่ เป็นเพลง ก็มาปรับปรุงให้เป็นเพลง
ได้..."
ในเดือนธันวาคม 2484 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จนิวตั พิ ระนครและประทับอยู่ ณ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำ� ร้องเป็นค�ำอ�ำนวยพร
ปีใหม่ ใช้ค�ำง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชัดเจน  โปรดเกล้าฯ
ให้วงดนตรี 2 วง คือ วงดนตรีนสิ ติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรี
สุนทราภรณ์ น�ำเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" ออกบรรเลงเผยแพร่เป็น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 โดยวงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่วนวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ "พร
ปีใหม่" ที่ศาลาเฉลิมไทย
เพลงพระราชนิพนธ์ล�ำดับที่ 13 นี้ น�ำเผยแพร่ ด้วยวงดนตรีบรรเลง
และออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. (อัมพรสถาน) ทรงพระกรุณาให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเป่าแซกโซโฟนใน
ช่วงแรก และพระองค์ทรงเป่าแซกโซโฟน ช่วงที่สอง สลับกันไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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เพลงพรปีใหม่ ไม่ได้มีเฉพาะเนื้อร้องภาษาไทย แต่ยังมี version
ภาษาอังกฤษด้วย ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ สมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งถวาย
งานรับใช้ในฐานะนักดนตรี เคยเล่าไว้ว่า “เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ช่วง
เวลาใกล้ๆ ปีใหม่นี้แหละ พระองค์ท่านได้รับสั่งกับผมว่า เพลงพรปีใหม่นี้
มีแต่ภาษาไทยนะ ประชาชนชาวไทยทุกคนก็สามารถได้รอ้ ง ได้เล่นกัน แต่
ว่าถ้าสามารถที่จะมีภาษาอังกฤษด้วยได้ ก็จะเป็นเรื่องที่วิเศษเลย จึงเป็น
ทีม่ าของเนือ้ เพลงพรปีใหม่เวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษทีพ่ ระองค์ทรงรับสัง่ ให้ผม
เขียนเนื้อร้อง ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ท่านทรงท�ำ ที่เกี่ยวกับเพลงพระ
ราชนิพนธ์ของพระองค์”
เพลงพรปีใหม่ ... เป็นเพลงแห่งความสุข ที่คุ้นหูเราชาวไทยมานาน
หลายสิบปี  เป็นเพลงทีม่ ดี นตรีและเนือ้ หาเรียบง่าย ถ้อยค�ำทุกค�ำในเพลง
เป็นการอวยพรให้ “ปวงชนชาวไทย” มีแต่ความสุข ความเจริญ มีแต่
เรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้ประทานความสุขสวัสดี ให้กับเราชาวไทยมา
ยาวนานกว่าหกสิบปี แม้วนั นี้ “พ่อหลวง” ไม่ได้อยูก่ บั พวกเราแล้ว แต่เพลง
“พรปีใหม่” ก็จะยังคงดังกังวานอยู่ในทุกๆ เทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะอีกนาน
ซักแค่ไหน และนั่นก็เท่ากับว่า “พระผู้สถิตในใจ” ของเราชาวไทย จะยัง
คงพระราชทาน “พรปีใหม่” ให้กับพวกเราเสมอ....และตลอดไป
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หลวงพ่อที่มีแต่ความสุข

(หลวงพ่อดีเนาะ แห่งวัดมัชฌิมาวาส อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)

มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง มีแต่ความสุข ไม่เคยมีทุกข์...
วันหนึ่ง โยมนิมนต์ไปเทศน์ แต่ไม่มาสักที ท่านบอกว่า “ไม่มาก็ดี
เหมือนกันเนาะ ฉันข้าวเลยดีกว่า”
ฉันได้ไม่กี่ค�ำ โยมก็มารับ กราบขอโทษว่ารถเสีย
หลวงพ่อจึงหยุดฉัน “ก็ดีเนาะ ไปฉันที่งานเนาะ”
ไปสักพักรถก็ดับ คนขับบอก “รถเสียครับ”
หลวงพ่อก็ว่า “ดีเนาะ ได้หยุดพักชมวิวเนาะ”
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนขับท�ำยังไงเครือ่ งก็ไม่ตดิ จึงขอร้องให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถ แม้ทา่ น
จะแก่แล้ว ข้าวก็ฉันไปไม่กี่ค�ำ แต่แทนที่จะบ่น กลับยิ้มบอกว่า “โอ้ดีเนาะ
ได้ออกก�ำลังเนาะ”
กว่าจะถึงงานก็เลยเที่ยงแล้ว หมดเวลาฉันอาหาร เป็นอันว่าวันนั้น
หลวงพ่ออดข้าวทั้ง 2 มื้อ ขึ้นเทศน์เลย ท่านบอกว่า “ดีเนาะ มาถึงก็ได้
ท�ำงานเลยเนาะ”
เทศน์จบ มีคนชงกาแฟถวาย แต่เผลอตักเกลือใส่แทนน�้ำตาล ท่าน
จิบแล้วก็บอกว่า “ดีเนาะ”
ตามธรรมเนียมของผู้ที่ศรัทธาเกจิอาจารย์ เวลาท่านฉันอะไรเหลือ
ลูกศิษย์ก็อยากทานต่อ ถือเป็นมงคล แต่จิบกาแฟนิดเดียวก็พ่นพรวดออก
มา
“เค็มปี๋เลยหลวงพ่อ ฉันเข้าไปได้ยังไง !”
“ดีเนาะ ฉันกาแฟหวานๆ มานาน เค็มมั่งก็ดีเหมือนกัน”
ไม่วา่ มีอะไรเกิดขึน้ แย่แค่ไหน หลวงพ่อก็มองเห็นแต่แง่ดี จึงไม่มคี วาม
ทุกข์เลย
เคยมีลกู ศิษย์ทำ� ผิด ถูกจับติดคุก ท่านก็วา่ “ก็ดเี นาะ มันจะได้ศกึ ษา
ชีวิต”
วันหนึ่งมีโจรบุกจี้หลวงพ่อบนกุฏิ “นี่คือการปล้น อย่าได้ขัดขืนนะ
หลวงพ่อ” ท่านกลับยิ้มบอกว่า “ปล้นก็ดีเนาะ”
โจรจึงถามว่า “ถูกปล้นท�ำไมว่าดีล่ะหลวงพ่อ”
หลวงพ่อตอบว่า ...
“ท�ำไมจะไม่ดลี ะ่ ก็ขา้ ต้องทนทุกข์ทรมานเฝ้าไอ้สมบัตบิ า้ ๆ นีต้ งั้ นาน
แล้ว เอ็งเอาไปเสียให้หมด ข้าจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอีก”
18
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โจรตอบว่า “ไม่ใช่ปล้นอย่างเดียว ฉันต้องฆ่าปิดปากหลวงพ่อด้วย”
หลวงพ่อก็ตอบ “ฆ่าก็ดีเนาะ”
โจรแปลกใจ “ถูกฆ่ามันจะดีได้อย่างไรล่ะหลวงพ่อ”
ท่านตอบ “ข้ามันแก่แล้ว ตายก็ดี จะได้ไม่ทุกข์”
โจรเลยบอกว่า “ไม่ฆ่าแล้ว”
หลวงพ่อก็พูด “ไม่ฆ่าก็ดีเนาะ”
โจรถามอีก “ท�ำไมฆ่าก็ดี ไม่ฆ่าก็ดีอีก”
ท่านตอบว่า “การฆ่ามันเป็นบาป เอ็งจะต้องใช้เวรทัง้ ชาตินแี้ ละชาติ
หน้า ต�ำรวจเขาจะต้องตามจับเอ็งเข้าคุกหรือไม่ก็ถูกฆ่าตาย ตายแล้วก็ยัง
ตกนรกอีก”
โจรเลยเปลี่ยนใจ “ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ปล้นท่านแล้ว”
หลวงพ่อก็ตอบว่า “ไม่ปล้นก็ดีเนาะ”
โจรเลยส�ำนึกบาปเข้ามอบตัว เมื่อพ้นโทษก็ขอบวชกับหลวงพ่อ
คนจึงให้ฉายาท่านว่า “หลวงพ่อดีเนาะ” มาจนทุกวันนี้
หลวงพ่อดีเนาะ ...
เป็นผู้ที่มองเห็นข้อดีของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน
มองคนอื่นในแง่ดีเสมอ ไม่เคยว่าหรือจับผิดใคร
เจอปัญหาอะไรๆ ก็พูดว่า “ดีเนาะ”
ท่านได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็น “พระเทพวิสุทธาจารย์
สาธุอุทานธรรมวาที” ซึ่งแปลว่า...ผู้เปล่งอุทานเป็นธรรมะ วัดมัชฌิมาวาส
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อายุ 98 ปี (พ.ศ.2415 - 2513)

http://seniorclub.swu.ac.th
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4 สารความสุข
“พบ 4 สารแห่งความสุขที่อยู่ในตัวเราทุกคน”
ทุกวันนี้เรายังไม่มีความสุข...เพราะเรายัง “ไม่เข้าใจ”
ค ว า ม สุ ข ใ น ส ม อ ง ข อ ง ม นุ ษ ย ์ ทุ ก ค น มี ส า ร สื่ อ ป ร ะ ส า ท
(neurotransmitter) อยู่ 4 ชนิด ที่เมื่อหลั่งออกมาแล้ว จะท�ำให้รู้สึก “มี
ความสุข” คือ
1. โดพามีน (dopamine) หลั่งเมื่อได้รับ
2. ออกซิโทซิน (oxytocin) หลั่งเมื่อได้ให้
3. เซโรโทนิน (serotonin) หลั่งเมื่อใจสงบ
4. เอ็นดอร์ฟิน (endorphine) หลั่งเมื่อใจร่าเริง
สารแห่งความสุขทัง้ 4 ตัวนี้ ทีม่ อี ยูใ่ นร่างกายจะท�ำงานร่วมกันเสมอ
โดยอธิบายย่อดังนี้
1. โดพามีน (สารส�ำเร็จ “เมื่อได้รับ”) จะพรั่งพรูมาก เมื่อเราได้รับ
ในสิ่งที่ต้องการ
2. ออกซิโทซิน (สารสัมพันธ์ “เมื่อได้ให้”) จะพรั่งพรูออกมามาก
เมือ่ เรามีความรัก ความเมตตา กรุณา จะท�ำให้เรารูส้ กึ สบายใจ ปลอดภัย
และอบอุ่น
3. เซโรโทนิน (สารสงบ “เมื่อจิตสงบ”) จะพรั่งพรูออกมามากเมื่อ
เรารู้สึกสงบ สบาย ผ่อนคลาย
4. เอ็นดอร์ฟิน (สารส�ำราญ “เมื่อใจร่าเริง เบิกบาน”) จะพรั่งพรู
ออกมาทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ราก�ำลังรูส้ กึ มีความสุข อารมณ์ดี ดังนัน้ สารเอ็นดอร์ฟนิ
จะหลั่งออกมามากมายเป็นพิเศษ ตอนที่เราก�ำลังออกก�ำลังกาย หัวเราะ
หรือยิ้ม และท�ำหน้าที่เป็นยาแก้ปวดจากธรรมชาติ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เราทุกคนจึงมีความสุข ซุกซ่อนอยู่ตลอดเวลา แต่อยู่ที่ว่า เราจะ “รู้
วิธี” สังเคราะห์ขึ้นมาได้หรือเปล่า...
ในการสังเคราะห์ความสุข คือ เริ่ม “ขอบคุณในสิ่งที่มี” และ “ยินดี
ในสิ่งที่ได้”
การลองมอง 2 ข้างทางเพื่อเก็บเกี่ยวความสุข... ก็ไม่ได้แปลว่าเรา
จะต้องหยุดเดินเสียหน่อยจริงไหม??
แต่ถา้ ถามว่าในโลกนีจ้ ะมีใครสอน วิชา “สังเคราะห์ความสุข” อย่าง
จริงจังให้กับเราได้บ้าง ก็เห็นจะมีปรมาจารย์ ท่านทรงเป็นผู้รู้ ที่เรารู้จัก
กันอย่างกว้างขวางในนาม “พระพุทธเจ้า”
และถ้าเราอยากพบท่าน ก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอินเดีย หรือเสีย
ตังค์ซื้อเครื่องย้อนเวลานะ เพราะปรมาจารย์ท่านนี้ ท่านตรัสสอนลูกศิษย์
เอาไว้ประโยคหนึ่งว่า
“โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ” (ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา)

http://seniorclub.swu.ac.th
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ครูดีเด่นของโลกปี 2020
"ครู ทุ ก คนคื อ ผู ้ ส ร้ า งความเปลี่ ย นแปลงที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนของพวกเขา” นายรานจิตสินห์ ทิซาเล ครูชาว
อินเดีย / 3 ธ.ค. 2563
ส�ำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า นายรานจิตสินห์ ทิซาเล (Ranjitsinh
Disale) เป็นครูชาวอินเดียคนแรกที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่นของโลกประจ�ำ
ปี 2020” ( Global Teacher Prize 2020) ได้รับเงินรางวัล 1,000,000
ดอลลาร์ หรือราว 30.2 ล้านบาท จากความพยายามของเขาที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กนักเรียนหญิงในหมู่บ้านชนบททางภาคตะวันตกของ
อินเดีย ให้ได้รับการศึกษ 100% โดยไม่ถูกดึงไปแต่งงานก่อน
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
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ถ่ายทอดทางออนไลน์จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในกรุง
ลอนดอน อังกฤษ โดยทิซาเลได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ท่ามกลางผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัล 12,000 รายจาก 140 ประเทศ
ทัว่ โลก ขณะทีน่ ายทิซาเล ประกาศจะแบ่งเงินรางวัล 50% ให้แก่ผเู้ ข้ารอบ
สุดท้ายอีก 9 คน ซึ่งมีผู้เข้าชิงจากอิตาลี ไนจีเรีย และเกาหลีใต้ ฯลฯ
คนละ 55,000 ดอลลาร์ หรือราว 1,661,000 บาท
นายทิซาเล เป็นครูคนที่ 6 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งมี
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ UNESCO เป็นผู้ให้การสนับสนุน
เจ้าของรางวัลครูดีเด่นของโลก กล่าวว่า ยิ่งในช่วงการระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษาที่มีต่อชุมชน
“ในช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ ครูต้องพยายามท�ำอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจ
ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิที่พวกเขามีมาตั้งแต่ก�ำเนิดที่จะได้รับ
ทางการศึกษาที่ดี”
นายทิซาเล กล่าวด้วยว่า "ครูทุกคนคือ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่แท้จริง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนของพวกเขา” และเพราะจิต
วิญญาณของครูนี้เอง ที่เขาเชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้และการแบ่งปัน ที่
ท�ำให้เขายินดีแบ่งปันเงินรางวัลให้กับครูอีก 9 คนที่เข้ารอบสุดท้าย เพื่อ
ช่วยสนับสนุนงานทีโ่ ดดเด่นอย่างน่ามหัศจรรย์ของแต่ละคน ทีเ่ ขาถือว่าเป็น
Change Makers เช่นเดียวกัน เขาเชื่อว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้
ได้ ถ้าช่วยกันแบ่งปันให้มากขึ้นเรื่อยๆ
นายทิซาเล เริ่มสอนที่โรงเรียนประถมศึกษาซิลลา ปาริชาด ในหมู่
บ้านเล็กๆ ใกล้กับเมืองโซลาเปอร์ รัฐมหาราษฏระ ทางภาคตะวันตกของ
http://seniorclub.swu.ac.th
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อินเดียเมื่อปี 2552 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาสามารถเปลี่ยนการ
เข้าเรียนของเด็กๆ จากชุมชนของชนเผ่าต่างๆ โดยรอบจาก 2% เป็น 100%
เต็ม
สเตฟาเนีย จิอนั นินิ รองผูอ้ ำ� นวยการทัว่ ไปฝ่ายการศึกษาของยูเนสโก
กล่าวว่าครูอย่าง นายทิซาเลจะสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและยุติธรรม
มากขึน้ “ครูอย่างรานจิตสินห์ จะขจัดความไม่เท่าเทียม และช่วยขับเคลือ่ น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ”
ประวัติที่น่าสนใจเพิ่มเติมของครูทิซาเล
ปัจจุบัน เขาอายุ 32 ปี ตอนแรกเขาอยากเป็นวิศวกรไอที แต่หลัง
จากที่เข้าเรียนในวิทยาลัยวิศวกรรมแล้วกลับไม่ได้ผลดีอย่างที่เขาคาดหวัง
พ่อจึงแนะน�ำให้มาเรียนวิทยาลัยฝึกหัดครู ตอนแรกเขายังลังเล แต่ต่อมา
เขาพบว่าที่นั่นท�ำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เพราะเขาพบว่า ครูคือผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของโลก เขาตัดสินใจที่จะเป็นคนหนึ่งในนั้น ที่
จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโลกด้วย
โรงเรียนแห่งแรกที่เขาสอน เป็นอาคารที่ทรุดโทรมคั่นกลางระหว่าง
โรงเลี้ยงสัตว์และห้องเก็บของ เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มาจากชุมชนชนเผ่าที่
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาของเด็กผู้หญิง การแต่งงานตั้งแต่อายุ
ยังน้อยก่อนเรียนจบเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้หลักสูตรไม่ได้ใช้ภาษาหลัก
ของนักเรียน (ภาษากันนาดา) ซึ่งหมายความว่า นักเรียนจ�ำนวนมากไม่
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
เขาจึงพยายามอย่างมากที่จะเรียนรู้ภาษากันนาดา และออกแบบ
หนังสือเรียนทั้งหมดของเกรด 1-4 ใหม่ เพื่อให้อ่านเข้าใจดีขึ้น พร้อมกับ
ใช้ QR codes ลงไปในตัวหนังสือ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถได้ link ไป
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ยังบทกวี วิดีโอการสอน การบ้าน และเรื่องราวต่างๆ ในภาษากันนาดา
(หนังสือพร้อม QR codes นี้ ต่อมายังเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กผูห้ ญิงหลายคน
ทีท่ ำ� ให้ยงั เรียนรูต้ อ่ ไปได้เอง แม้เมือ่ โรงเรียนต้องหยุดเรียน 2 เดือนจากการ
โจมตีของผู้ก่อการร้าย ส�ำนักข่าว BBC News ได้น�ำเสนอเรื่องราวส่วนนี้
ในวันที่ 5 ก.ย. 2562 เนื่องในวันครู) ในปี 2560 บางรัฐได้ใช้แนวทางนี้
ไปใช้กบั หนังสือเรียนทัง้ หมด ในปีถดั ไป หนังสือทัง้ หมดของ NCERT (The
National Council of Educational Research and Training) ก็มี QR
codes อยู่ในเล่ม
ผลที่ตามมา คือ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น ได้คิดวิเคราะห์
จากชีวติ จริงมากขึน้ จากความพยายามดังกล่าว ท�ำให้โรงเรียนได้รบั รางวัล
โรงเรียนดีเด่นประจ�ำเขตในปี 2559 และนักเรียนร้อยละ 98 ได้รับผลการ
เรียนรู้ตามที่คาดหวังก่อนจะจบปีการศึกษา
ในแง่ของผลกระทบทีก่ ว้างขึน้ CEO ของบริษทั ไมโครซอฟต์ (Satya
Nadella) ได้ยอมรับผลงานของครูทิซาเล เป็นหนึ่งในสามเรื่องจากอินเดีย
ที่เขาเล่าในหนังสือ Hit Refresh ของเขา
เขาได้รางวัล "Best Project in India 2015" จากไมโครซอฟต์
ส�ำหรับผลงานโครงการ "QR Coded Text Book" ที่ถือว่าเป็นผลงาน
โดดเด่นของเขา ที่ได้รับการน�ำไปใช้โดย NCERT ของอินเดีย
ได้รางวัล "Best Project in India 2016" จากไมโครซอฟต์ ส�ำหรับ
ผลงานโครงการ "Vitual Field Trips"
รัฐบาลกลาง ได้ให้รางวัลเขาเป็น 2016 Innovative Researcher
of the Year และเขายังได้รับรางวัล Innovator of the Year ในปี 2018
จากมูลนิธินวัตกรรมแห่งชาติ
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เขาได้เล่าวิธีของเขาผ่านการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ และใน
บล็อก มากกว่า 500 ชิ้น รวมถึงออกรายการโทรทัศน์ในหัวข้อทางการ
ศึกษา
เขาตั้งใจว่า หากเขาได้รับรางวัล Global Teacher Prize เขาจะขอ
แบ่งเงินรางวัล 50% ไปให้กับอีก 9 คนที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
นอกจากนี้เขายังจะริเริ่มโครงการเพื่อคัดเลือกนักเรียนอย่างน้อยปี
ละ 5000 คน จากประเทศที่ประสบภัยสงครามทั่วโลก ให้เข้าร่วมเป็น
กองทัพสันติภาพ เงินรางวัลจะช่วยในการเข้าถึงโรงเรียนและนักเรียนให้
ได้มากที่สุด
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การอ่าน
“การอ่านในอินเทอร์เน็ต” กับ “การอ่านหนังสือเล่ม” แตกต่างกัน
อย่างไร ?
ค�ำตอบคือ..แตกต่างกันที่ “ความตั้งใจ”
“การอ่านในอินเทอร์เน็ต”....
เวลาจะเปิดอ่านอะไรสักอย่างในอินเทอร์เน็ต...แทนทีเ่ ราจะตัง้ ใจอ่าน
เนื้อหานั้นอย่างละเอียด เรากลับใช้เวลาเพียงสั้นๆ อ่านแบบผ่านๆ เพื่อรีบ
ไปอ่านอย่างอื่นต่อ เพราะสายตาของเราจะเลื่อนไปหาสิ่งที่น่าสนใจกว่า
หรือเนื้อหาที่แตกต่างกว่าอยู่เสมอ
นอกจากในอินเทอร์เน็ตจะมีขอ้ มูลต่างๆ มากมายแล้ว ยังมีหวั ข้อหรือ
รูปภาพทีล่ อ่ ตาล่อใจอยูเ่ ต็มไปหมดอีกด้วย ดังนัน้ เวลาทีใ่ ช้ในการตัง้ ใจอ่าน
เนื้อหาแต่ละเรื่องจึงค่อยๆ สั้นลงตามไปด้วย
มีผลงานวิจัยบ่งชี้ว่า...คนยุคปัจจุบันมีสมาธิสั้นลง โดยในปี 2015
เป็นช่วงที่บริษัทไมโครซอฟท์เปิดเผยว่า...คนยุคปัจจุบันสามารถจดจ่อกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลาเพียง 8 วินาที จากก่อนหน้านั้นที่เคยวัดได้
12 วินาที ลดลงมาถึง 4 วินาที ขนาดปลาทองยังท�ำได้ถึง 9 วินาที เรียก
ได้ว่าตอนนี้มนุษย์มีสมาธิสั้นกว่าปลาทองเสียอีก
ปัญหานีเ้ กิดขึน้ เพราะ...ผลกระทบจากการใช้อนิ เทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย การทีเ่ ราใช้สมาร์ทโฟนเปิดอ่าน
ข้อมูลต่างๆ อยูบ่ อ่ ยๆ หรือการใช้โซเชียลมีเดียเพือ่ ติดต่อกันอย่างรวดเร็วอยู่
เสมอจนเคยชิน ส่งผลให้เราเปลี่ยนตามพฤติกรรมดังกล่าว
ดังนั้น การอ่านข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตในลักษณะเช่นนี้ ถือว่า
แตกต่างจาก “การอ่านหนังสือเล่ม” โดยสิ้นเชิง....
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนที่อ่านบทความในอินเทอร์เน็ต ไม่เรียกว่าเป็น “ผู้อ่าน” แต่ควร
เรียกว่าเป็น “ผู้บริโภค” เพราะไม่ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหน สุดท้ายแล้ว
เราก็จะเปลี่ยนไปเลือกสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่าอยู่ดี
การเลือกบริโภคเช่นนี้....จะท�ำให้เกิดการตกผลึกได้ยาก เพราะการ
ใช้เวลาคัดสรรเฉพาะข้อมูลที่ถูกใจในอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ช่วยให้เกิดความรู้
ที่ลึกซึ้งเท่าไรนัก เราอาจได้อ่านข้อมูลความรู้ตื้นๆ หลายอย่างอยู่บ่อยๆ
แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ท�ำให้....
“ชีวิตละเอียดลึกซึ้งขึ้น”
“การอ่านหนังสือเล่ม”....
เมื่อเราตั้งใจว่า: “อ่านหนังสือเล่มนี้”
เราจะปฏิบัติตัวให้อยู่ในสภาวะผ่อนคลายสบายใจ ราวจะเตรียมตัว
ฟังเรื่องเล่า ซึ่งการท�ำเช่นนี้ถือเป็นการให้เกียรตินักเขียน เหมือนเราก�ำลัง
นัง่ อยูก่ บั นักเขียนสองต่อสอง แล้วฟังสิง่ ทีเ่ ขาพูดไปเรือ่ ยๆ แม้จะมีบางตอน
ทีร่ สู้ กึ เบือ่ บ้าง แต่กห็ นีไปไหนไม่ได้ ต้องนัง่ ฟังต่อไปเรือ่ ยๆ ด้วยความอดทน
ถ้าได้อ่านงานเขียนของนักเขียนระดับอัจฉริยะ อาจท�ำให้คุณอยาก
อ่าน จนไม่ยอมหลับนอน เพราะคิดว่า.... “อยากฟังตอนต่อไปเร็วๆ จัง”
ก็เป็นได้
หากเราเลือกที่จะไม่หนีและฟังเรื่องราวจากนักเขียนจนจบ จะเกิด
อะไรขึ้น ?
ค�ำตอบคือ....คุณจะได้ “ประสบการณ์”
เมื่อเรารับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของตัวละครในหนังสือ สมองของเราจะ
ท�ำงานเสมือนก�ำลังรับรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง
ประสบการณ์เช่นนี้จะส่งผลถึง....
28
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การสร้างทัศนคติของเราด้วย คุณเองก็นา่ จะเคยพบกับประสบการณ์
บางอย่างในอดีตทีท่ ำ� ให้คดิ ว่า...“ถ้าไม่มเี หตุการณ์นนั้ ก็คงไม่มตี วั ฉันในวัน
นี้”
แม้เราจะไม่สามารถพาตัวเองไปลิม้ รสประสบการณ์ทกุ อย่างได้... แต่
เราก็สามารถสัมผัสประสบการณ์จริงได้จาก “การอ่านหนังสือ”
ดังนั้น “การอ่านหนังสือ” จึงท�ำให้.... ทัศนคติของแต่ละคนกว้างขึ้น
ไม่ว่าจะเป็น “มุมมองของชีวิต” “การเพิ่มทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์” และ
“การเพิ่มพลังจินตนาการ” ทั้งหมดนี้ขื้นอยู่กับ “การอ่านหนังสือ” ทั้งสิ้น
ถอดรหัสเรียนรู้จาก...
“ความลับที่คนอ่านหนังสือเท่านั้นจะรู้”
ทาคาชิ ไซโต

http://seniorclub.swu.ac.th
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บัวตูม บัวบาน

( เพลง "บัวตูมบัวบาน" ขับร้องโดย พร ภิรมย์ ค�ำร้อง-ท�ำนอง บุญสม อยุธยา )

ลงเรือน้อยลอยวน
มีทั้งบัวตูมบัวบาน
เมื่อลมพัดมาชื่นใจ
ผึ้งตอมหอมบินดมกลิ่นบัว
เหมือนดนตรีชะโลมกล่อมใจ
ปองจะเด็ดบัวบาน
ใจหมายดึงโน้มโลมรอง
จะชมทั้งสองปทุม
เอื้อมมือหมายดึงเพียงดอกบาน
แสนเสียดายเหมือนชายหมดภูมิ
ยังนึกเสียดายดอกบาน
เรือเร็วไปหน่อยค่อยค่อยทวน
งามทั้งบัวตูมบัวบาน
ประทานสมดังตั้งใจ
เอื้อมมือหมายดึงดอกตูมก่อน
จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกว่งไกว
กันหนอบัวตูมบัวบาน
จะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่
พอดอกตูมแย้มตระการ
กลีบลาร่วงโรยน่าชัง
ต้องลาแล้วหนอบัวช่องาม
แล้วจ�้ำเรือน้อยค่อยเข้าฝั่ง
หมดหวังทั้งตูมทั้งบาน

30

ในสายชลห้วยละหาน
ดอกใบไหวก้านงามตา
ซ่อนตัวร�ำพันฝันใฝ่
ฟังยิ่งฟังไปโลมเร้าฤทัยล�ำพอง
ครวญคิดนานหวั่นเจ้าของ
หากบัวไม่มีเจ้าของ
ก็เกรงสะท้านถึงก้านดอกตูม
จะเด็ดดอกตูม
บัวหอมชวนอกสะท้าน
เทพไททุกแดนพิมาน
ดอกบานก็ค้อนแสนงอนไปใย
จะเด็ดดอกไหน
ครวญคิดดูอยู่ไม่นาน
ดอกบานก็คงแห้งโหย
บาปเคราะห์และกรรมประดัง
ไม่ยอมกลับหลัง
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"เพลงบัวตูม บัวบาน" เป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่ง มีความไพเราะ ที่ทุก
ท่านรู้จักกันดี ซึ่งจากคลิปเพลงนี้ ได้รวบรวม "พันธุ์บัวในประเทศไทย" 38
ชนิด ให้ได้รู้จักกัน ดังนี้
1. ศรีกิตติยา
2. ขาวมงคล
3. จงกลณี
4. โรจนอุบล
5. กาญจนเทพ
6. กัลยาณี
7 เหลืองเบญจมาศ
8. ฉลองขวัญ
9. ทองกาญจนา
10. แดงประเสริฐ
11. ทองสุข
12. ธรรมนูญ
13. บุญฑริก
14. ธัญกาฬ
15. นภาเพ็ญ
16. นางกวักสีโอลด์โรส
17. บัวภูฟ้า
18. ปริมลาภ
19. ปิยลาภ
20. พราว
21. วรรณภา
22. แทนพงศ์
23. ศศิธร
24. รินลอุบล
25. สัตตบงกช
26. สัตบรรณหรือบัวแดง
27. แสงสุวรรณ
28. แทนขวัญ
29. ทับทิมสยาม
30. ชมพูซีลอน
31. มังคลอุบล
32. บัวหลวง
33. นางกวักชมพู
34. เศวตอุบลหรือโกมุท
35. ชมภูพันธุ์ทิพย์
36. ดูดี
37. ริ้วทอง
38. แสดแปดริ้ว
จะสังเกตุได้ว่า ชื่อพันธุ์บัว ถูกน�ำมาตั้งเป็นชื่อคน หลายชื่อ ล้วนมาชื่อ
ของบัว ทั้งสิ้น.
ฟังเพลงได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=8pbaMMip4iQ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชื่อคนรุ่นใหม่
ยุคปู่ย่า ตายาย มีหลายชื่อ
ชื่อลุงแสง ป้าแดง หรือลุงด�ำ
ยุคพ่อแม่ ของเรา เขาก็ดี
อรชร จุรี ทั้งสีดา
ยุคเก้าศูนย์ เข้าขั้น ทันสมัย
วัชระ ปฐมพงษ์ อนงพรรณ
ถึงยุคนี้ มีชื่อ อัศว์เรศวิ์
อัฒเธนิตา มัชฌาธิณีช์ ชุลีชภรส์
ถ้าพอถึง ยุคหน้า หนาคงชื่อ
ฟหกคเสว์ ถเนวุกึก พลึกพิไลว์
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ความหมายคือ ง่ายง่าย พอได้ข�ำ
ชื่อนายฉ�่ำ ยายชาม ตามพรรณา
ชื่อสมศักดิ์ สมศรี อรสา
ชื่อบัญชา วิชัย และไพรวัลย์
วุฒิไกร เบญจมาศ นุชนาถขวัญ
พลอยชิดจันทร์ อ�ำพันวงษ์ อลงกรณ์
พิศพัศเสฏ ธรรพ์ธนัส วรัชธิสรณ์
ธนัตธดร สวัสดิสรรฏ์ ดนันดนัยต์
ยิ่งพิลึก กึกกือ กันไปใหญ่
นึกนึกไป คงหนัก คิจภักคิธแคช เลย
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