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 พระอัจฉริยภาพแห่งการเรียนรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ถูกถ่ายทอดสู่สาธารณชนผ่านกระแสพระราชดำารัส และ
พระบรมราโชวาทท่ีพระองค์ทรงพระราชทานแก่องค์กร  คณะบุคคล  และประชาชนชาวไทยในวาระต่างๆ  ให้ยึดเป็นแนวทางในการทำางาน  และการดำาเนินชีวิต
ด้วยพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข
 ชีวิตนี้ได้เกิดภายใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้ว “คำาสอนของพ่อ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะยังคงอยู่เป็นหลักให้เราได้ยึด 
เป็นแนวทางให้เราได้ปฎิบัติ และสิ่งที่พระองค์ได้กระทำาไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จะสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
                                                                                                                                                                  จุฑารัตน์  ศรีพุฒ
                                                                                                                                                                    บรรณาธิการ



เรื่องเด่นจากปก

 

“คำาสอนของพ่อ”
 เรื่องเด่นประจำาฉบับนี้ เราขอน้อมหลักคำาสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งเป็นคำาสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการใช้ชีวิตในสังคม มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต 

สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน และแก้ไขปัญหาการทำางานได้จริง ผ่านตัวอักษรที่ก่อให้เกิดคำาที่ความหมายสำาคัญ

S W U A L U M N I
คำาสอนของพ่อ เปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ที่ชี้นำาทางให้ชีวิตดำาเนินไปในทางที่ถูกต้อง 

 เป็นดั่ง “พรอันประเสริฐ” ที่อวยพรให้เราได้มีชีวิตอย่างร่มเย็นและเป็นสุข

    เรื่อง: จุฑารัตน์  ศรีพุฒ
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เรื่องเด่นจากปก

Sincerity
 
: ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ
“...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี
ทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝน อบรมให้เกิด
มีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี
มีประโยชน์ และมีชีวิตที ่สะอาด ที ่เจริญ
มั่นคง...”

(พระบรมราโชวาท พระราชทาน

เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531)

Work 

:  งาน
“…เมื่อมีโอกาสและมีงานทำา ควรเต็มใจทำา
โดยไม่จำาเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด
ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำางานได้จริงๆ
นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำาได้เสมอ ถ้า
ยิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จ
ในงานที่ทำาสูงขึ้น...”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2530)

Unity 

: ความสามัคคี
“…ประเทศไทย ถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศ
นั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี จึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติ และ 
ความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำาคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยให้ประเทศชาติสู่ความวัฒนา
ถาวร…”

(พระราชดำารัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 19 มกราคม 2504)

Adequacy 

: ความพอดี
“...ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น จะต้องถือ
หลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทำา
เกินฐานะและกำาลัง หรือทำาด้วยความเร่งรีบ
เม่ือมีพ้ืนฐานแน่นหนารองรับแล้ว จึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น
ตามต่อกันไปเป็นลำาดับ ผลท่ีเกิดข้ึนจึงแน่นอน
มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั ่งยืน 
มีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน
ในความอดทนของตนเอง...” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วันที่ 18 ธันวาคม 2540)

Learning 

: การเรียนรู้
“...ลักษณะของการศึกษา หรือการเรียนรู้นั้น
มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้
ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึ่ง เรียนรู้ด้วยการ
ขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผล
อย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝน
จนประจักษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่ว
ชำานาญอีกอย่างหนึ่ง...”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 25 มิถุนายน 2524)
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เรื่องเด่นจากปก

Understanding 

: ความเข้าใจ 
“...ผู ้ให้การศึกษาระดับใด สาขาใดก็ตาม 
รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาด้วย ต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความเข้าใจกัน มีความสัมพันธ์ร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง สนับสนุนส่งเสริม
งานของแต่ละสาขา แต่ละระดับขึ้นมาเป็นขั้น
เว้นจากความขัดแย้งและเบียดเบียนกันโดย
เด็ดขาด ความเจริญทางการศึกษาของชาติท่ี
ทุกคนต้องการ จึงจะมีประสิทธิผลข้ึนมาได้...”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2516)

Moral 

: คุณธรรม 
“…ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการ
ที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และ
อดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต 
ประการที ่สี ่ คือ การรู ้จักละวางความชั ่ว
ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมสี่
ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ
บำารุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติ
บังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป…”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง

สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า                   

 วันที่ 5 เมษายน 2535)

Niceness 

: ความอ่อนโยน
“...ในวงสังคมนั ้นเล่า ท่านจะต้องรักษา
มารยาทอันดีงามสำาหรับสุภาพชน รู้จักสัมมา
คารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่
อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อส่วนรวม...” 

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร          

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

วันที่ 25 มิถุนายน 2496)

Improvement 

: การปรับปรุง
“...การดำารงชีวิตท่ีดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอด
เวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและ
ความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร 
ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย 
เม่ือท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญ
รุ่งเรืองแน่ๆ...”

(พระราชดำารัส พระราชทานแก่ครูและนักเรียน

โรงเรียนจิตลดา วันที่ 27 มีนาคม 2523)

อ้างอิง : 9 คำาพ่อสอน จาก king.kapook.com,  พระบรมราโชวาท จาก news.ch7.com, 
พระราชดำารัส และพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ จาก acsrband86.
wordpress.com, พระบรมราโชวาท พระราชดำารัส เกี่ยวกับการศึกษา จาก http://www.
thaihealth.or.th, 15 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
(คำาสอนของพ่อ) จาก daily.rabbit.co.th, พระบรมราโชวาท และพระราชดำารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จาก http://www.dmcr.go.th, ภาพพระราชกรณียกิจ จาก www.
finearts.go.th
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เรื่องเล่าวันนี้

เปิดใจนิสิต “ทุนภูมิพล”
“ทุนภูมิพล” เป็นทุนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อเป็นรางวัลแก่นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของนิสิตและนักศึกษา ให้มีความมานะ อุตสาหะในการศึกษา

ท่ีผ่านมานิสิต มศว ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลเป็นจำานวนมาก ซ่ึงนิสิต
มศว ทุกคน ล้วนสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ล่าสุด
ปีการศึกษา 2558 มศว ได้มอบ “ทุนภูมิพล” ให้แก่นิสิตที่มีผลการ
เรียนดี เป็นคนดี มีภาวะผู้นำาอุทิศตนต่อส่วนรวม มีผลงานทำากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม จำานวน 4 ทุน
       นายบุญญินท์  ล้อจรัสศรีวงษ ์นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันกำาลังฝึกสอน
อยู่โรงเรียนปทุมคงคา นิสิตผู้ชอบแบ่งเวลาว่างจากการเรียนมาทำางาน
ด้านจิตอาสา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุน ว่า รู้สึกดีใจ ภูมิใจ และ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ “ทุนภูมิพล”
       “ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์             
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากคณะให้ได้รับ “ทุนภูมิพล” ทุนอัน 

นายบุญญินท์  ล้อจรัสศรีวงษ์

“...สำาหรับผมสิ่งสำาคัญในการดำาเนินชีวิต คือ กำาลังใจ การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำาให้เรา
เกิดกำาลังใจ  ในการดำาเนินชีวิตของตนเอง แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ว…”

ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นกำาลังใจและพลังให้มุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนและ
การทำากิจกรรมเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ประพฤติตนให้สมกับที่ได้รับ
พระราชทานทุนจากในหลวง รัชกาล 9 โดยจะทำาหน้าที่ของตนเองให้
ดีที่สุด เป็นแกนนำาจิตอาสา เชิญชวนให้ทุกคนแบ่งเวลามาช่วยกันทำา
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เติมความสุขทางใจให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
เพราะสำาหรับผมสิ่งสำาคัญในการดำาเนินชีวิต คือ “กำาลังใจ” การที่เรา
ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำาให้เราเกิดกำาลังใจในการดำาเนินชีวิตของตนเอง
แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ว และเมื่อสำาเร็จการศึกษา ตั้งใจว่าจะ
ประกอบอาชีพ “ครู” มอบวิชาความรู้ และอบรมนิสัยให้เด็กนักเรียน
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคม ทำาให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น” นายบุญญินท์ กล่าว

 เรื่อง: จุฑารัตน์  ศรีพุฒ   ภาพ: จีรพันธุ์ ด้วงเพียร
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 ด้าน นายบุญนำา พินิจ นิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27  
นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบัน
กำาลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับ 
“ทุนภูมิพล” ว่า รู้สึกดีใจ และมีความสุขที่สุด
 “ผมมีความภาคภูมิใจในการเรียนครูที่ มศว เป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่
เพราะชื่อเสียงเรียงนามที่กล่าวขานกันมาในอดีต แต่เป็นเพราะผม
ได้มาสัมผัสกับกลิ่นไอของจิตวิญญาณของครูที่แท้จริง ตอนที่ได้ทราบ
ข่าวว่าได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “ทุนภูมิพล” เหมือนกับทุกอย่างมัน
หยุดนิ่ง ผมรู้สึกดีใจมากครับ และสร้างความยินดีให้กับครอบครัว
ของผมเป็นอย่างมาก วันนั้นเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุด และผมได้ตั้ง
ปณิธานไว้เลยว่า “จักทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณ” เป็นประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา-
กษัตริย์  จักเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และนำาความรู้ทั้งหมดที่ผมมี
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีผมจะทำาได้ คติประจำาใจ
ของผมคือ “ฝึกศาสตร์ ฝนศิลป์   คืนถิ่น พัฒนา” เมื่อสำาเร็จการศึกษา 
ผมจะกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด ด้วยมีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะ

นายบุญนำา  พินิจ

“...เม่ือสำาเร็จการศึกษา ผมจะกลับไปเป็นครูท่ีบ้านเกิด ด้วยมีอุดมการณ์
อย่างแน่วแน่ว่าจะพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญท้ังด้านคุณธรรมและวัตถุ…”

พัฒนาบ้านเกิดให้เจริญทั้งด้านคุณธรรมและวัตถุ เพราะครูมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง เพราะนักเรียน คือ เยาวชนคน
รุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่
ความรุ่งเรือง เครื่องมือที่สำาคัญที่จะทำาให้เยาวชนมีคุณภาพ คือ 
การศึกษา เพราะการศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ดังปรัชญาของ
มศว และพระราชดำารัสของในหลวงที ่ตราตรึงในใจของผม คือ 
“ทำางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ ฉันมีแต่ความสุขที่ร่วมกันในการ
ทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้น”  ผมจะพอเพียง จะหล่อเลี้ยงชีพด้วย
ความสุขของสังคม ดำาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ปราศจากการ
การมองตนเป็นหลักใหญ่ เพราะไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่าการทำา
ประโยชน์แก่สังคม ” นายบุญนำา กล่าว
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แรงบันดาลใจ และการเตรียมตัว
แรงบันดาลใจ คือ การได้ถวายงานผ่านภาษา อันเป็นโอกาสสำาคัญ
ที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระราชดำารัส และ
พระบรมราโชวาทของพระองค์ให้แก่ทุกคนได้รับฟัง แม้การพูด
สุนทรพจน์จะไม่ได้เป็นการตามรอยพระยุคลบาทที่ใช้แรงกายในการ
ทำางานหนัก แต่ทุกถ้อยคำาในสุนทรพจน์จะเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจ
ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักในความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนคนไทย 
การเตรียมตัวในการประกวดสุนทรพจน์จึงต้องศึกษาข้อมูลโครงการ
พระราชดำาริด้านนำ้าจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากที่สุด แล้วจึงนำามาหลอม
รวมและเรียงร้อยเป็นบทสุนทรพจน์ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายในการ
เรียบเรียงเรื่องราว และใช้ถ้อยคำาที่ทุกคนเข้าใจได้ ผมมีความเชื่อ
ว่าการพูดสุนทรพจน์ไม่จำาเป็นต้องใช้คำาไพเราะสวยหรู แต่ต้องให้ทุก
คำาตราตรึงอยู่ในใจคนทุกคำา

ความรัก ความประทับใจใน “ในหลวง ร.9” และแบบอย่างที่จะนำา
ไปปฏิบัติ
พระองค์ท่าน คือนิยามของคำาว่า “รัก” อย่างแท้จริง รักที่ไม่ได้หวัง
อะไรตอบแทน รักเพราะความห่วงใยต่อพสกนิกร และรักในฐานะ
พระผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน พระองคเป็นพระราชาท่ีเสด็จพระราชดำาเนิน
ไปยังท้องที่ต่างๆ ทรงฉลองพระองค์อย่างเรียบง่าย นั่งทรงงานที่พื้น
และพูดกับประชาชนอย่างใกล้ชิด อีกท้ังพระปฐมราชปณิธานท่ีว่า “เรา
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงยึดมั่น และเป็นแบบอย่างได้ดีที่สุด  ความเพียร
ความอดทน และพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์จึงนำาความสุขมาสู่
ประชาชนคนไทยในทุกยุคทุกสมัย เพราะเม่ือคราใดท่ีไทยทุกข์ พระองค์
จะทรงคุ้มครองภัยและช่วยแก้ปัญหา และคราใดชาติร่มเย็นพระองค์
ก็จัดพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างเท่าทันโลก แม้เข็มนาฬิกาแห่งพระมหา-
กษัตริย์รัชกาลที่ 9 ได้หยุดลง คงไว้เพียงภาพของพระผู้ทรงศักดิ์ที่
กลายเป็นเพียงความทรงจำา แต่ภาพของมหาราชที่ใกล้ชิด ผูกพัน 
และเป็นที่รัก ยังฉายชัดยิ่งในหัวใจของพสกนิกรไทยเสมอ

ถวายงานผ่านภาษาถวายงานผ่านภาษา
“แม้การพูดสุนทรพจน์จะไม่ได้เป็นการตามรอยพระยุคลบาท ที่ใช้แรงกาย
ในการทำางานหนัก แต่ทุกถ้อยคำาในสุนทรพจน์  จะเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจ
ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักในความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนคนไทย”

 นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์ นิสิตช้ันปีท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังท่ี 16 ประจำาปี
2558  ในหัวข้อ “พระนวมราช ปราชญ์แห่งนำ้า” ภายใต้กรอบหลัก 
“ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร” ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยว
กับการกล่าวสุนทรพจน์ท่ีแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านนำ้าของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามในบทสัมภาษณ์ไปพร้อมๆ กันค่ะ

“พระนวมราช ปราชญ์แห่งนำ้า” 
กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านนำ้าของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นงานสำาคัญของพระองค์ “เพราะนำ้าคือชีวิต” 
พระราชดำารัสที่แสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลที่เห็นความสำาคัญ
ของนำ้า พระราชกรณียกิจของพระองค์จึงพัฒนานำ้าในทุกมิติ เหมือนที่
ได้เรียบเรียงในตอนต้นของสุนทรพจน์ ว่า
“กระแสนำ้า” ที่สร้างปัญหาอุทกภัย เมื่อมีการผันนำ้าให้ไหลลงเขื่อน
ก็ก่อเกิดกระแสไฟฟ้า ที่เสริมสร้างพลังชีวิต 
“สายนำ้า” ที่อุดมด้วย “นำ้าดี” ย่อมมีวิถีแห่งการไหลเวียนที่จะเปลี่ยน
นำ้าเสียให้กลายเป็นนำ้าใส 
“หยดนำ้า” จากฝนหลวงที่หลั่งรินก็จะพลิกดินแห้งเป็นดินชุ่ม และ
ความชื่นเย็นของ “หยาดนำ้า” ที่พร่างพรมบนต้นไม้ก็ใช้ดับไฟป่าได้
โดยไม่ต้องลงทุน 

ความมหัศจรรย์ของ “นำ้า” เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นบนสายธารชีวิตของ
พระนวมราช ปราชญ์แห่งนำ้า
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เราทุกคนจึงควรก้าวเดินตาม
รอยพระยุคลบาท โดยการเป็นดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งนำ้าในทุก
ช่วงต้น “คนต้นนำ้า คนกลางนำ้า และคนปลายนำ้า” จะต้องรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งนำ้า ไม่ทิ้งของของเสียลงในนำ้า และต้องใชน้ำ้า
อย่างประหยัด และรู้ค่ามากที่สุด หากทำาได้เช่นนี้จะถือได้ว่าได้ดำาเนิน
ชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์อย่างแท้จริง

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: จุฑารัตน์  ศรีพุฒ

8 SWU Alumni Magazine



แวดวงศิษย์เก่า

 

อดีตอธิการบดี มศว บริจาคเงิน
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มศว

ศิษย์เก่ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

ศิษย์เก่ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ปอมท.

ศิษย์เก่าร่วมเปิดบ้านนานาชาติ
Open House SWUIC Village

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชาตรี  เมืองนาโพธิ์  อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (17 พฤษภาคม 2530 – 16 
พฤษภาคม 2536) ประธานมูลนิธิ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และเป็นศิษย์เก่ารุ่น “แสนแสบ 168” ที่ได้บริจาคเงิน
จำานวน 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุน “วันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่
นิสิต มศว ระดับปริญญาตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำาปี 2559 สาขา
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (สลักนามนายกรัฐมนตรี) จาก 
นายชวน หลีกภัย ในการประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) วิชาการ ประจำาปี พ.ศ.2559 เรื ่อง 
“ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” ในวันที่ 24 – 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี                                                                    

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร วาสุกรี ศิษย์เก่า ปริญญาโท 
(ศป.ม.) ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทบุคคล จากกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ภายในงานพิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” สำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวง
วัฒนธรรม ประจำาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี 

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House SWUIC Village
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร โดยกิจกรรม Alumni Talk ศิษย์เก่าได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียน การออก
ภาคสนาม การฝึกงาน ระหว่างการเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงอาชีพและสายงานที่ทำาได้
หลังจากจบวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “การศึกษา ประสบการณ์ และความสำาเร็จที่ได้รับจากการเป็นนิสิต
SWUIC” 

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
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รอบรั้ว มศว

รวมพลังแห่งความภักดี

SWU OPEN HOUSE 2016

“ลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทรถิ่นวัฒนธรรม”

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว

นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการ 2nd Thailand-Fukuoka 
Academic Exchange Programme

มศว จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำาลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ปีที่ 89 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ มศว ประสานมิตร โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

มศว จัดงาน SWU OPEN HOUSE 2016 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนที่กำาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
เช่น หลักสูตร การเรียนการสอน ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

มศว จัดงาน ลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อทำานุบำารุง สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย โดยกิจกรรมพิเศษภายในงาน คือการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลง
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 42 บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
ทำาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของอย่างหาที่สุดมิได้

มศว โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต มศว 
โดยนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่
ร่วมกัน ทำางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ท่ีดี และเพ่ือให้นิสิตมีจิตสำานึกสาธารณะและเป็นการกระตุ้น
ให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ. สระแก้ว

ตัวแทนนิสิต สาขา นวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 จำานวน 4 คน ได้แก่ นางสาวจิดาภา มงคลชื่น, นางสาว
ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น, นางสาวทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล และ นางสาวธัญสุดา ปาณะดิษ เข้าร่วม
โครงการ 2 nd Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme ระหว่างวันที่ 5-12 
กันยายน 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสำานักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ Kyushu Sangyo University เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และงานแสดงสินค้า หรือ MICE นอกจากนี้ นิสิตยังได้ศึกษาดูงานในศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าที่มี
ชื่อเสียงในเมืองฟุกุโอกะ และทำากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
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แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่า

 
         วันที่ ....................... เดือน ......................................... ปี................... 

 
     เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล เดิม ...................................................................................................................

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล ใหม่ ..................................................................................................................

     เปลี่ยนที่อยู่  (กรุณากรอกที่อยู่ใหม่ที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อท่าน)

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่  ...................... หมู่บ้าน /อาคาร ................................................... ตรอก /ซอย ........................................... 

ถนน .............................................. ตำาบล /แขวง ........................................................ อำาเภอ /เขต ...........................................

จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................

โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ..................................................

     แนะนำาเพื่อนศิษย์เก่า                                             

ชื่อเพื่อนในรุ่นที่เป็นที่รู้จัก /แกนนำารุ่น ........................................................................................................................................

ชื่อสถานที่ทำางานปัจจุบัน ............................................................................................. ตำาแหน่ง .................................................  

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ (บ้าน /ที่ทำางาน /มือถือ) ............................................................................................................  

E-mail ............................................................................. ช่องทางการติดต่ออื่นๆ .......................................................................  

   

        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือ  งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต จะนำาข้อมูลดังกล่าว

ไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านแก้ไขข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กรุณาส่งโทรสารไปที่เบอร์ 0 2260 9547, 0 2258 9589  

หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม สามารถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ทาง inbox ของ facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

"
รวมพลังเครือข่ายศิษย์เก่า
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

ทำาวันเกิดของท่าน เป็นวันให้การศึกษา
“กองทุนวันเกิด

เปิดโอกาสการศึกษา”

ในวันเกิดหรือในวันที่มีความรู้สึกดี
จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น
หากได้แบ่งปันความรู้สึก

ความสุขนั้นให้แก่นิสิตที่ยังมีความต้องการทุนทรัพย์
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้
แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ ส่วนการคลัง มศว ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี 
สามารถรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำาไปลดหย่อนภาษีได้ทันที

 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา มศว ประสานมิตร ประเภทบัญชี 
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 980-2-12515-6 และสำาเนา
ใบนำาฝากพร้อมแบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินฯ ไปยังเบอร์แฟกซ์ หมายเลข 0 2260 
0244 หรือ ทางไปรษณีย์ ไปยังส่วนการคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 
23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อส่วนการคลังจะได้ส่งใบเสร็จ
รับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป


