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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 “บดันีถ้งึวำระจะขึน้ปีใหม่ ข้ำพเจ้ำขอส่งควำมปรำรถนำด ีมำอวยพรแก่ท่ำน 

ทกุ ๆ  คน ให้มคีวำมสขุควำมเจรญิ และควำมส�ำเรจ็สมประสงค์ในสิง่ทีป่รำรถนำ 

ควำมปรำรถนำของทกุๆ คน คงไม่แตกต่ำงกนันัก คอื ต้องกำรให้ตนเองมคีวำมสุข 

ควำมเจริญและให้บ้ำนเมืองมีควำมสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่น้ีจึงขอให้ท่ำน 

ทัง้หลำย รกัษำสุขภำพกำย สุขภำพจติ ให้สมบรูณ์แข็งแรง เพ่ือให้สำมำรถปฏบิติั

หน้ำที่ได้เต็มก�ำลัง ข้อส�ำคัญจะคิดจะท�ำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและควำมเป็น 

ไทยไว้เสมอ งำนของตนและงำนของชำติ จะได้ด�ำเนินก้ำวหน้ำไปโดยถูกต้อง 

เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นควำมสุขควำมเจริญและควำม

สงบร่มเย็น ดังท่ีทุกคนต้ังใจปรำรถนำ ขออำนุภำพคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษำท่ำนทุกคนให้ปรำศจำกทุกข์ ปรำศจำกภัย ให้มี

ควำมสุขกำย สุขใจ ตลอดศกหน้ำนี้โดยทั่วกัน”



ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8602-4111-6

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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ส่งความสุข ปี 2557 แด่สมาชิกชมรมฯ

         สวัสดีปีใหม่สุขกายจิต

	 	 	 	 	 	 	 	 		มากมิ่งมิตรคิดสิ่งใดจงได้สม

	 	 	 	 	 	 	 	 		ปรารถนาใดได้มาถูกอารมณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 		แสนรื่นรมย์สุขสดใสใจสราญ

อ.	นงนวล		พงษ์ไพบูลย์	ประพันธ์

	 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 	 น้อมส่งใจผูกจิตมิตรทั้งหลาย

ทั้งปรมาจารย์และน้องพี่ที่อยู่ไกล		 มีมากมายทั่วเขตประเทศไทย

วาระนี้ที่ชมรมผู้สูงอายุราชการ	 	 มศว	ขอนมัสการก้มกราบไหว้

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 	 และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากล

จงบรรดาลบ้านเมืองไทยได้อยู่เย็น		 เช่นเคยเป็นแดนสุขทุกแห่งหน

อีกขอให้สมาชิกและครอบครัวทั่วทุกคน	พึงได้ยล	อายุ-วรรณะ-สุขะ-พละเทอญ

ผศ.	สุพิน		ทองธานี			ประพันธ์

	 	 	 	 	 	 ขอให้เป็นอีกปีที่ชื่นบาน

	 	 	 	 พรบันดาลให้งดงามตามใจฝัน

	 	 	 	 มีความสุขสดชื่นทุกคืนวัน

	 	 	 	 พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีชีวีงาม

อ.	นวลผจง	เศวตเวช
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2

	 ส่งความสุขสวัสดีขึ้นปีม้า	 ให้ประชาชาวชมรมสุขสมหวัง

สุขภาพกายใจดีมีพลัง	 	 	 ประดุจดั่งอาชาศึกคึกคะนอง

จงแคล่วคล่องว่องไวใจหาญกล้า	 งามสง่าดังพาชีผาดผยอง

ชีวิตจงเดินถูกต้องตามครรลอง		 ดุจม้าย่องต้องตามผู้อยู่บนอาน

ให้จิตใจใสสว่างทางสงบ	 	 นิ่งนอบนบราวกับม้าหน้าราชฐาน

ไม่หวั่นไหวในกิเลสมาแผ้วพาน	 จงสุขศานติ์สันตินิจนิรันดร์

อาจารย์พรรณนิภา		สันติพงษ์			ประพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2557

	 	 	 		สวัสดีปีใหม่แล้ว	 	 ท่านเอย

	 	 	 สิ่งเก่าเลวร้ายเลย		 	 ผ่านพ้น

	 	 	 สิ่งดีใหม่งามเชย	 	 	 ชวนชื่น		ใจแฮ

	 	 	 สบสุขสันต์สบายล้น	 	 เพียบพร้อมใจกาย

	 	 	 		ชีวิตต้องมีสติพร้อม	 	 ปัญญา

	 	 	 จึงจะแก้ปัญหา	 	 	 ออกได้

	 	 	 ปฏัติชอบพบสา-		 	 เหตุแห่ง		ทุกข์เอย

	 	 	 รู้เหตุผลจึงใช้	 	 	 ชอบแล้วอัญชลี

	 	 	 		อายุ	ยืนยิ่งร้อย		 	 พรรษา

	 	 	 วรรณะ	ผ่องเพียงดารา		 เด่นฟ้า

	 	 	 สุข	สันต์ดุจพระราชา	 	 จอมโลก		นี้เอย

	 	 	 พละ	ดั่งเหล็กแกร่งกล้า*	 เลิศล�้าคุณอนันต์

 ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

อ.	วิวัฒน์		บุรทัต		ประพันธ์

*บุรุษพิเศษผู้มีพลังประดุจเหล็กกล้า (Man of steel)
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ชมรมผู้สูงอายุฯ	ร่วมท�าบุญกองทุนหัวใจกุมารกับมูลนิธิรามาธิบดี	



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4

สังคมในแวดวง มศว

	 ๏	 ในพิธีพระราชทานปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญา

บัตร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปี	พุทธศักราช	2555	 เมื่อ

วันที่	 12	ธันวาคม	2556	มีผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ	์2	ท่าน	คอื	รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา บญุทอง	ปรญิญา

พยาบาลศาสตร์ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์และดร.พรีะศกัดิ ์วรสนุทโรสถ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ๏ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	รับสั่ง

ชื่นชม	บัณฑิตคืนถิ่น	มศว	แม่ฮ่องสอน	ว่าเป็นผู้เสียสละ

	 โครงการบัณฑิตคืนถิ่นที่ รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่กลบัไปเป็นครทูีจ่งัหวดัน่าน 

แม่ฮ่องสอน	เชยีงใหม่	และตาก	ท�าให้	มศว	เล็งเหน็ว่าการผลติครเูพือ่สนอง

ต่อพืน้ทีท่างการศกึษาแต่ละท่ีน้ันมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	อกีทัง้ประสบการณ์

ในการผลิตครูที่	มศว	สั่งสมมานาน	จนเป็นที่ยอมรับของสังคมส่งผลให้ครู

บัณฑิตคืนถิ่นของ	 มศว	 ที่กระจายตัวปฏิบัติหน้าที่ครูอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ตามแนวตะเข็บชายแดนทั่วทุกที่มีความเข้มแข็งขึ้นโดยล�าดับ

	 เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2556	ณ	โรงเรียนสังวาลย์วิทยา	อ.แม่สะเรียง	

จ.	แม่ฮ่องสอน อ. ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก	ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 น�าคณะครู

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น	มศว	ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เข้าเฝ้า 

เพื่อน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ในโอกาสนี้ได้มีพระราชประสงค์
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ให้บัณฑิตคืนถิ่นทั้ง	 24	 คน	 เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานการด�าเนินงาน

ของครูคืนถิ่น	 และทรงมีพระกระแสรับสั่งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคร ู

คืนถิ่น	ใจความส�าคัญว่า	“ขอชื่นชมว่าปฏิบัติงานได้ดีมาก	ขอให้ตั้งใจและ

ให้เจริญก้าวหน้า”

	 ครูคืนถิ่นชาติพันธุ์ปะกากะญอทั้งหมด	24	คน	เป็นบัณฑิตคืนถิ่นใน	

จ.	แม่ฮ่องสอน	21	คน	และจากอ�าเภออมก๋อย	จ.	เชียงใหม่	อีก	3	คน	

	 ๏	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จัดงานสีสันแห่งศรีนครินทร์ 

2557 เพื่อความเป็นศิริมงคล	 และสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากร	

โดยจัดพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ	 พิธีสงฆ์	 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ

ของใช้ส�าหรับพระสงฆ์	จ�านวน	58	รูป	ในวันพุธที่	25	ธันวาคม	2556	

ระหว่างเวลา	07.00-09.00	น.	ณ	บริเวณ	โถงชั้น	1	อาคารนวัตกรรม	:	

ศาสตราจารย์	ดร.	สาโรช	บัวศรี	และลาน	SWUNIPLEX

ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว	สมาชิก	และผู้

ติดตาม	เข้าร่วมประชุมสรุปกิจกรรมของชมรมฯ	ที่ตะนาวศรี	รีสอรท์	อ.	

ปราณบุรี	จ.	ประจวบคีรีขันธ์	ระหว่างวันที่	2-3	ธันวาคม	2556	จ�านวน	

64	คน	และเยี่ยมชมวนอุทยานปราณบุร	ีปล่อยปูด�า	จ�านวน	86	ตัว	

และปลูกต้นตะเคียนทอง	 และต้นหว้าหิน	 จ�านวน	 86	 ต้น	 เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขอบคุณ	รศ.	สุภาพร 

สุกสีเหลือง	ที่ช่วยประสานงานอย่างเรียบร้อย



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

  ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดทัวร์ “เมืองกาญจน์	เอราวัณ	น�้าตกห้วย

แม่ขมิ้น”	ระหว่างวันที่	2-3	กุมภาพันธ์	2557	ดังมีก�าหนดการ	ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

	 6.30	น.	ล้อหมุน	สู่เมืองกาญจน์	อาหารเช้าบนรถ

	 8.30	น.	อาหารว่างซ่าหริ่ม	แวะท�าธุระส่วนตัว	ที่ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ

	 10.00	น.	แวะหอพระประวัติ	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระ

สังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	วัดเทวสังฆาราม	อ�าเภอเมือง	ซึ่งเป็น

สถานทีท่รงศกึษาเม่ือครัง้ทรงพระเยาว์	ศนูย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ

และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช	ด้วยงบฯ	140	ล้าน	

	 12.00	น.	อาหารกลางวนั	ทีท่่านจะประทบัใจมริูล้มืกบัผดัไทวุน้เส้น	

ผัดไทไร้เส้น	และอาหารอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม

	 14.30	น.	ตื่นตาตื่นใจกับความงามของน�้าตกเอราวัณ	ที่ยังคงความ

งามมาจนทุกวันนี้	 (อาจเปลี่ยนเป็นการนั่งแพชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น

แทน	หากเวลาจ�ากัดเพราะอุทยานปิด	16.00	น.)

	 16.00	น.	ถงึท่ีพกั	รสีอร์ตแห่งเดยีวในเมอืงกาญจน์	ทีมี่ชายหาดน�า้จดื 

ให้ลงว่ายเล่นเย็นสบาย

	 18.00	น.	อาหารเย็น	คาราโอเกะ

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

	 7.00	น.	อาหารเช้าที่รีสอร์ต	

	 8.00	 น.	 ลงเรือขนาด	 60	 ที่นั่งพร้อมชูชีพ	 ชมความงามในเขื่อน	

ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวย

	 10.30	น.	ถึงน�้าตกห้วยแม่ขมิ้น	แวะชมน�้าตกเย็นฉ�่า

	 12.00	น.	อาหารกลางวันที่น�้าตก
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	 12.30	น.	ล่องเรือกลับ

	 14.00	น.	เดินทางกลับ	กทม.	แวะซื้อของฝาก	ตามรายทางที่ผ่าน

	 18.30	น.	ถึง	มศว	

 โปรดส�ารองที่นั่ง ที่ รศ. สุภาพร  สุกสีเหลือง	โดยโอนเงิน	

2,600	บาท	เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	สาขาทองหล่อ	206	058	1739	

หรือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 883-8	 และแจ้งชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์	

089-447-8247

  ชมรมผู้สูงอายุ มศว	 ก�าหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 

2557	ดังต่อไปนี้	

 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557	ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี	

ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและ	การศึกษาต่อเนื่อง	ดังมีก�าหนดการ	

ต่อไปนี้

	 08.00	น.	ลงทะเบียน

	 09.00-10.00	น.	ประชุมสามัญประจ�าปี

	 10.00-12.30	น.	เสวนา	คุยกับครูเพลง มนัส ปิติสานต์ ศิลปิน

แห่งชาติปี	2555	สาขาดนตรีสากล	ด�าเนินรายการโดย	รศ.	ดร.	กาญจนา		

อินทรสุนานนท์

	 12.00	น.	รับประทานอาหารร่วมกัน

	 ค่าลงทะเบียน	 100	 บาท	 โปรดแสดงความจ�านงที่	 คุณนงลักษณ์		

พจนากรรักษ์	081	489	5501

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557	 ท�าบุญวันเกิดชมรม 

ผูส้งูอาย	ุมศว	ณ	ห้องประชมุสภา1	หอประชมุใหญ่	ดงัมกี�าหนดการ	ต่อไปนี้ 

	 09.00	น.	ลงทะเบียน
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	 10.00-10.40	น.	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

	 11.00	น.	ถวายภัตตาหาร

	 12.00	น.	รับประทานอาหารร่วมกัน

	 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  ข้าราชการเกษียณอายุ ที่ต้องการน�ารถเข้ามาท�าภาระกิจ

ภายในมหาวิทยาลัย	สามารถแสดงบัตรข้าราชการบ�านาญ	เพื่อน�ารถเข้า

มาจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ก�าหนดไปถวายสักการะพระศพ	สมเด็จพระ

สังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	และชมนิทรรศการ	พระชันษา	100	ปี	

สดุดีพระสังฆบิดร	ณ	วัดบวรนิเวศมหาวิหาร ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2557	 โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัย	 (หน้าโรงเรียนมัธยมสาธิตเวลา)	

07.00	น.	ขอเชิญสมาชิกแจ้งร่วมเดินทางกับ	คุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	

โทร	081	489	5501	หรือ	นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร	086	024	

1116

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มศว ก�าหนดการประชมุใหญ่สามญัประจ�า

ปี	ในวนัเสาร์ที	่25	มกราคม	2557	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ระหว่าง

เวลา	 08.30-12.00	 น.	 โปรดแจ้งความจ�านงเข้าร่วมประชุมที่สหกรณ์

ออมทรัพย์	มศว	และสมาชิกสามารถรับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่	27	

มกราคม	2557	เป็นต้นไป

 	สมาชิก	และผู้สนใจ	เข้าร่วมอบรม	การใช้สังคมออนไลน์เพื่อ

การสื่อสาร	ในวันที่	19	ธันวาคม	2556	จ�านวน	28	คน	หลายคนเริ่ม

ใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารกันได้อย่างสนุกสนาน	และก�าหนดจะเปิด

อบรมรุ่นต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา	
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08.30-15.00	น.	ส�าหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน	ค่าลงทะเบียน	200	บาท	

ติดต่อ	คุณบุญสม	เล้าพูนพิทยะ	โทร.	086	983	3973	หรือ	นางสาว 

อุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร	086	024	1116

  อาจารย์กานดา ดาระสวัสดิ์	ถึงแก่กรรม	ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล		

ณ	วัดมกุฎฯ	และฌาปนกิจศพ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2556	ชมรม 

ผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจมา	ณ	โอกาสนี้

  รศ. ดร. ลาดทองใบ ภูอภิรมย์	ถึงแก่กรรม	ตั้งศพบ�าเพ็ญ

กุศล	ณ	วัดสาครสุ่น	และพระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	

2556		ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจมา	ณ	โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 1.	ผศ.	ศิรินนา		บุณยสงวน	 		 	 1,000	 	บาท

	 2.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 	 1,000	 	บาท

	 3.	รศ.	ดร.	วิรัช		วรรณรัตน์	 	 	 1,000	 	บาท

	 4.	รศ.	ดร.	งามตา		วนินทานนท์		 	 1,500	 	บาท

	 5.	ผศ.	สุนทรี	ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม	1,000						บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

	 1.	อ.	ดร.	ไพบูลย์		อ่อนมั่ง

	 2.	ผศ.	สะรัช		บุณยรัตพันธ์
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนมกราคม

 ขอมอบพร  พร้อมมาลัย  ในวันเกิด  สิ่งประเสริฐ  ทรงศักดิ์สิทธิ์  สฤษดิ์สม
อ�านวยชัย  ให้ประสบ  สุขรื่นรมย์   สินอุดม  สุขภาพ  พูนพลัง
ให้อายุ  ยืนยาวนาน  สราญสุข   สิ้นโศกทุกข์  โรคภัย  ดั่งใจหวัง
มวลมิ่งมิตร  แห่ห้อม  เป็นก�าลัง   กายจิตตั้ง  ในธรรมา  ศรัทธาเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1.	รศ.	เอมวดี		ฉิมประภา	 	 2.	อ.	เยี่ยม		อุ่นละม้าย

3.	รศ.	วัญญา		วิศาลาภรณ์	 	 4.	อ.	มารศรี		บัววราภรณ์

5.	อ.	นที		ศิริมัย	 	 	 	 	 6.	อ.	ดุษฎี		สินเดิมสุข

7.	รศ.	วนิดา		นิโลดม		 	 	 8.	อ.	สมพล		จุลโลบล

9.	รศ.	สาลี		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 10.	อ.	อรวรรณ		สัมมาพันธ์

11.	ผศ.	สุชาดา		สุธรรมรักษ์	 	 12.	คุณอุไร		ฉายแก้ว

13.	ผศ.	นันทา		ไกรวิทย์		 	 14.	อ.	สุภณิดา		สุวณิชย์

15.	คุณประทินทิพย์		อินทรวิเชียร	 16.	อ.	จรูญ		โกมลบุณย์

17.	รศ.	เย็นใจ		สมวิเชียร	 	 18.	คุณจรส		กุมารจันทร์

19.	รศ.	กรรณิการ์		พวงเกษม	 	 20.	คุณชุรีอร		รื่นระวัฒน์
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21.	ผศ.	ศรี		ประจิมนอก		 	 22.	รศ.	ปรีชา		ลิ่มไทย

23.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์		 	 24.	รศ.	เฉลิมศักดิ์		สุภาผล

25.	อ.	สุวรรณา		คล้ายกระแส	 	 26.	ดร.	อุปวิทย์		สุวคันธกุล

27.	ผศ.	นิยม		เรียงจันทร์	 	 28.	รศ.	จริยา		สินเดิมสุข

29.	อ.	บุญผ่อง		วรรณภิรมย์	 	 30.	อ.	ฉวีวรรณ		กุลมัย

31.	อ.	ชุณห์		รุ่นประพันธ์	 	 32.	รศ.	ดร.	กิติมา		ปรีดีดิลก

33.	คุณถนอมศรี		โมฬี	 	 	 34.	ผศ.	ณัฐกา		ตันสกุล

35.	รศ.	ดร.	สนอง		โลหิตวิเศษ		 36.	รศ.	สุชา		ณ	พัทลุง

37.	คุณปราโมทย์		เกิดทรัพย์	 	 38.	ผศ.	ปิยรัตน์		รัตนวรางค์

39.	อ.	พวงผกา		คงอุทัยกุล	 	 40.	อ.	จูงใจ		แสงพันธุ์

41.	เรือตรีสมพงษ์		เจนพาณิชย์		 42.	ผศ.	อารมณ์		ปุณโณทก

43.	รศ.		ดร.สุจินต์		ปรีชามารถ		 44.	ผศ.	นิคม		ตังคะพิภพ

45.	อ.	สุวดี		ภู่ประดิษฐ์	 	 	 46.	รศ.	ดร.อรพรรณ		พรสีมา

47.	อ.	พิมพ์ศรี		โตอดิเทพย์	 	 48.	ศ.	ดร.สมพร		บัวทอง

49.	อ.	อัธยา		ภาดานุพงศ์	 	 50.	รศ.	เชียรศรี		วิวิธสิริ

51.	อ.	สมบุญ		ประชุมญาติ	 	 52.	คุณวนิดา		คงรินทร์

53.	ผศ.	อุดม		ยะชัยมา	 	 	 54.	คุณนงนุช		เยือกเย็น

55.	อ.	เสาวนีย์		ซื่อตรง	 	 	 56.	รศ.	ฉวีวรรณ		เศวตมาลย์

57.	ผศ.	ชัญญรัชต์		ภูริสุวรรณวงษ์	 58.	ผศ.	น้อม		งามนิสัย

59.	คุณวดี		ชาติอุทิศ			 	 	 60.	คุณพรเพ็ญ		พรมชัย
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บอกเล่าเก้าสิบ  : พิธีพลียา-กินแกงขี้เหล็ก-อาบน�้าแร่

ทีมวิจัยชุมชนนครชุม สกว ก�าแพงเพชร 
1

	 ใบอ่อนและดอกตมูขีเ้หลก็เป็นสมนุไพรชนิดหนึง่ทีช่าวนครชุมแต่ครัง้

โบราณเชื่อว่า	ในวันเพ็ญเดือน	12	ขี้เหล็กเป็นยาอายุวัฒนะ	รักษาสารพัด

โรค	 โดยต้องเก็บแต่เช้ามืด	 และแกงให้เสร็จในวันเดียว	 จะเก็บล่วงหน้า 

ไม่ได้	สรรพคุณทางยาจึงจะขลัง	แก้นอนไม่หลับ	อาการท้องผูก	บ�ารุงน�้าดี	

บ�ารุงโลหิต	ท�าให้เจริญอาหาร	ก่อนเก็บจะต้องมีพิธีขอเรียกว่า	พิธีพลียา

จากต้นแม่ขี้เหล็ก	

	 ก่อนถึงพิธีพลียาชาวบ้านจะเลือกต้นข้ีเหล็กที่ใหญ่โตและสวยงาม	

เรียกว่าต้นแม่ขี้เหล็ก	 ท�าความสะอาดโคนต้นที่จะท�าพิธีเพื่อป้องกันสัตว์

ร้าย	พอถึงเช้าวันลอยกระทงแต่ตี	5	ผู้สืบทอดพิธีพลียาจะมาจุดธูป	เทียน	

ท�าพิธีขอยาจากต้นแม่ขี้เหล็ก	 เพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ใหญ่ย่อมมีเทวดา

หรือเทพธิดาคุ้มครอง	 ผู้เข้าร่วมพิธีจะพูดตามผู้สืบทอดเพื่อขอยาจากต้น 

แม่ขี้เหล็ก	 จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะปลิดหรือลิดกิ่งขี้เหล็กที่มีดอกติดมา

ด้วย	 โดยเอาผ้าขาวรองรับ	 แล้วแจกจ่ายไปแต่ละบ้าน	 ไปรวมกับขี้เหล็ก

ของแต่ละบ้านที่จะท�าการแกงขี้เหล็กกินหรือขายกัน

	 น�า้พรกิแกงขีเ้หล็กประกอบด้วย	พรกิแห้ง	หอม	กระเทยีม	ข่า	ตะไคร้	

กระชาย	 เกลือ	กะปิ	ปลาย่างหรือกุ้งแห้งโขลกให้เข้ากัน	 เลือกใบ	ยอด

อ่อน	และดอกตูมน�าไปต้มให้หายหรือลดความขม	1-2	ครั้ง	ผัดน�้าพริก

แกงกบัหวักะทจินหอม	เตมิกะททิลีะน้อยอย่าให้แตกมันมากนกั	ใส่หมูย่าง

หรอืปลาย่างลงเคล้าให้เข้ากนั	เตมิเกลอื	หางกะท	ิพอเดอืดใส่ขีเ้หลก็เคีย่ว

	 1		ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ	จากทีมวิจัยชุมชนนครชุม	สกว	ก�าแพงเพชร	มา	ณ	ที่นี้
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ไฟอ่อน	ปรุงรสตามชอบแต่ต้องคนกะทิ	เค็มน�า	เผ็ดน้อยจึงจะอร่อย	

	 กินแกงขี้เหล็กเสร็จแล้วต้องไปอาบน�้าแร่	 แช่น�้าร้อนที่บ่อน�้าพุร้อน

พระร่วง	(บงึสาป)ซึง่เป็นน�า้พรุ้อนผดุข้ึนมาจากใต้ดนิจ�านวน	5	จดุ	มีความ

ร้อนประมาณ	 40-65	 องศาเซลเซียส	 จากการตรวจสอบของกระทรวง

สาธารณสุขปรากฏว่า	 ปลอดสารปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตราย	 ไม่เกิน

มาตรฐานแต่อย่างใด	ต�านานเล่าขานดังนี้	

	 “พระร่วง”	 เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่ม	 พระองค์ชอบเสด็จไปในท้องถิ่น

ทุรกันดารและเมื่อเสด็จไปในที่ต่าง	ๆ 	ก็มักจะเกิดเป็นต�านาน	ขึ้นมากมาย	

เล่ากันมาว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญญาธิการ	 มีความรู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวท	

วิทยาคม	 อีกทั้งมีวาจาสิทธิ์	 เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาถึงบริเวณเขาไก่เขี่ย	

พระองค์	ได้ไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงาม	มีเสียงขันไพเราะยิ่ง	จึงน�าไก่

ตัวนั้นมาเป็นไก่ต่อล่อไก่ป่าตัวอื่น	 ๆ	 ได้เป็นจ�านวนมาก	 เมื่อจะน�าไก่มา

ท�าเป็นอาหาร	แต่หาฟืนไฟไม่ได้	เพราะบริเวณนั้นห่างไกลผู้คน	พระองค์

จึงได้สาปน�้าบริเวณนั้นให้ร้อน	เพื่อที่จะได้น�าน�้าร้อนมาปรุงอาหาร	บ่อน�้า

ร้อนนี้จึงมีอีกชื่อว่า	 “บ่อน�้าร้อนบึงสาป”	 เขาไก่เขี่ย	 เป็นที่โจษขานว่าน�้า

ในบึงนี้สามารถรักษาได้สารพัดโรค	 โดยเฉพาะโรคปวดเมื่อยตามร่างกาย 

ในวโรกาส	รัฐพิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ	ในมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	5	รอบ	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2530	

ได้มีการน�าน�้าจากบ่อน�้าพุร้อนพระร่วงไปร่วมพิธี	ณ	พระวิหารหลวง	วัด

สุทัศน์เทพวราราม	กรุงเทพฯ	ถือเป็นการยืนยันความส�าคัญของน�้าพุร้อน

พระร่วงได้เป็นอย่างดี	

	 อ่านมาถงึตรงน้ีแล้วท่านผูอ่้านคงสนใจอยากจะไปร่วมเทศกาลกบัเขา

บ้าง	ชาวบ้านบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลชะงดั	ต้องไปกนิและอาบตดิต่อกนั	3	ปี 
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14

	 ชมรมผูส้งูอายุมีก�าหนดจะจัดพาสมาชกิไปร่วมเทศกาลกนิแกงขีเ้หลก็	

อาบน�้าแร่	แช่น�้าร้อน	ตามด้วยไปลอยกระทงและร่วมงานเผาเทียนเล่นไฟ	

ในต้นเดือนพฤศจิกายน	โปรดติดตามก�าหนดการส�าหรับผู้สนใจ
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สรุปกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุฯ ปี 2556

	 สรุปการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	 มศว	

ชุดที่	15	และชุดที่	16	ปี	พ.ศ.	2556

	 ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ชุดที่	16	ได้รับ

การเลอืกตัง้จากสมาชกิของชมรมฯ	ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	

2556	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2556	และประธานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บรหิาร	ชมรมฯ	ซึง่ประธานและคณะกรรมการฯ	ชุดนีมี้อายุการปฏิบัติงาน	

2	ปี	คือ	พ.ศ.	2556-2557	ในปี		2556	ชมรมฯ	ได้จัดกิจกรรมและ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้

วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

ตลอดปี จัดท�ำจดหมำยข่ำวชมรม

ผู้สูงอำยุ มศว

ประธำนชมรมฯ 

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์/

ภำพถ่ำย/จดหมำย

ข่ำว

สมำชิก

ชมรมผู้สูง

อำยุ มศว 

จ�ำนวน 

739 คน

จัดท�ำรำย

เดือน ค่ำใช้จ่ำย 

43,274 บำท 

ตลอดปี จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิด

และส่งบัตรอวยพรวัน

เกิดให้แก่สมำชิกชมรมผู้

สูงอำยุ มศว

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์/

ภำพถ่ำย/จดหมำย

ข่ำว

สมำชิก

ชมรมผู้สูง

อำยุ มศว 

จ�ำนวน 

739 คน

ส่งทุกเดือน ค่ำใช้

จ่ำย 8,124 บำท 
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16

วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

ตลอดปี จัดประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรชมรมผู้สูงอำยุ  

มศว

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

- ประชุมทุก

เดือน ค่ำใช้จ่ำย 

135,444 บำท 

ตลอดปี จัดกิจกรรมกำรออกก�ำลัง

กำยด้วยเต๋ำเต๋อซินซี 

และเต้นร�ำ

คณะกรรมกำรฝ่ำย

นันทนำกำร

ทุกวันพฤหัสบดี 

ณ ตึก 3 ชั้น 1

10 ม.ค.

2556

ประชุมสำมัญประจ�ำ

ปีและจัดบรรยำยทำง

วิชำกำร เรื่อง “สื่อสำร

อย่ำงไรกับวัยที่แตกต่ำง” 

วิทยำกร อำจำรย์ นำย

แพทย์ภุชงค์ เหล่ำรุจิ

สวัสดิ์

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ ทุกฝ่ำย

คณะ

กรรมกำร

บริหำร 

ชมรมฯ 

และสมำชิก

ชมรมฯ 

จ�ำนวน 63  

คน

ส�ำนักหอสมุด

กลำง สนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำย  9,015  

บำท จัด ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 

อำคำรวิจัยและ

กำรศึกษำต่อ

เนื่องฯ

29 ม.ค.

2556

ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูง

อำยุ  มศว

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ ทุกฝ่ำย

จ�ำนวน 50  

คน

ณ ห้องจัดเลี้ยง

ชั้น 1 อำคำรวิจัย

และกำรศึกษำต่อ

เนื่องฯ

12 ก.พ. 

2556

จัดอบรมกำรผลิตหนังสือ

เสียง ครั้งที่ 1 ณ ห้องฝึก

อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก

หอสมุดกลำง

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

10 คน ใช้เงินของชมรมฯ 

1,400  บำท 
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

19 ก.พ. 

2556

ทัศนศึกษำตำมรอย

เสด็จฯ น้อมเกล้ำร�ำลึก

สมเด็จย่ำ ณ นิวำสสถำน

ย่ำนเดิมชุมชนวัดอนงคำ

รำม

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ

36 คน มีรำยได้เข้ำ 

ชมรมฯ 576 

บำท

3 มี.ค. 

2556

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอด

ผ้ำป่ำสำมัคคีบูรณะ

อำคำรเรียนอภิธรรม 

(อชว.)

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

- บริจำคเงิน 

9,100 บำท

5 มี.ค. 

2556

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 

พัทยำหรรษำ

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ

36 คน มีรำยได้เข้ำชมรม 

11,000 บำท

7 มี.ค. 

2556

ร่วมท�ำบุญกับมูลนิธิ

สงเครำะห์ครอบครัว

ทหำรผ่ำนศึก (ซื้อดอก

ป็อปปี้  50  ดอก)

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

- ชมรมฯ บริจำค 

500  บำท

8 มี.ค. 

2556

ร่วมงำนเชิดชูเกียรติ

ศิลปินแห่งชำติ ศ.พิเศษ

อำรี  สุทธิพันธ์ สำขำ

ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ประธำนชมรมฯ 

ผศ.เกษร เจริญรักษ์

อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง

มอบช่อดอกไม้

12 มี.ค. 

2556

จัดอบรมกำรผลิตหนังสือ

เสียง ครั้งที่ 2 ณ ห้องฝึก

อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก

หอสมุดกลำง

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

8 คน ใช้เงินของชมรมฯ 

1,978 บำท 
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ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

14 มี.ค. 

2556

ร่วมงำนวันไตโลก 2013 

: World Kidney Day 

2013 “กำรป้องกัน

ไตวำยเฉียบพลันและ

กำรชะลอไตเสื่อม” 

ณ อำคำรนวัตกรรม 

ดร.สำโรช บัวศรี

- 40 คน จัดโดย มศว  

คลีนิก

19 มี.ค. 

2556

ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ณ ถนนรำชด�ำเนินกลำง 

(กลุ่มที่ 1)

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ
29 คน ณ  หอนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์

21 มี.ค. 

2556

ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

ณ ถนนรำชด�ำเนินกลำง 

(กลุ่มที่ 2)

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ
16 คน ณ  หอนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์

4 เม.ย. 

2556

จัดบรรยำย “กำรฝึก

หำยใจ” วิทยำกร 

คุณสุวรรณ ลีฬหำวงศ์ 

เวลำ 11.00 – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำ 1

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

44 คน ณ  ห้องประชุม

สภำ 1

4 เม.ย..

2556

จัดพิธีสรงน�้ำพระ เนื่อง

ในวันสงกรำนต์ ณ ห้อง

ประชุมสภำ 1

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

44 คน ณ ห้องประชุม

สภำ 1
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

4 เม.ย. 

2556

บริจำคเงินสมทบมูลนิธิ

รำมำธิบดีในกองทุนหัวใจ

กุมำร

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

คณะกรรมกำรฯ 

บริจำค 11,500 

บำท ชมรมฯ 

บริจำค 1,000 

บำท

18 เม.ย. 

2556

ร่วมโครงกำรบริกำร

วิชำกำร เรื่อง “สมุนไพร

น่ำรู้” จัดโดยภำค

วิชำเภสัชวิทยำ กับ

ภำควิชำชีวเคมี คณะ

แพทยศำสตร์

14 คน ณ ห้อง 8110 

ชั้น 8 ส�ำนัก 

หอสมุดกลำง

25 เม.ย.

2556

อบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นในชีวิตประจ�ำ

วัน (ครั้งที่ 1) ณ ห้องฝึก

อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก

หอสมุดกลำง

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

23 คน ใช้เงินของชมรมผู้

สูงอำยุ 100 บำท

26 เม.ย.

2556

ร่วมงำน “วัน

ศรีนครินทรวิโรฒ 2556”

5 คน วำงพำน

พุ่มดอกไม้ 

มล.ปิ่น  มำลำกุล



จดหมายข่าว ปีที่ 20  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557 
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

28 เม.ย.

2556

ร่วมงำน “คืนสู่เหย้ำ 64 

ปี รำตรีศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ�ำปี 2556” ณ 

สนำมฟุตบอล  ม.ร.ว. จุรี

พรหม กมลำศน์ มศว

4 คน- ชมรมฯ ซื้อบัตร

ร่วมงำน 1 โต๊ะ 

3,000 บำท

4 พ.ค. 

2556

บริจำคเงินเป็นเจ้ำภำพ

บรรพชำสำมเณร ณ วัด

มงคลสำมัคคีธัมโมทัย 

(เขำสำป) จังหวัดระยอง

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

คณะกรรมกำร

บริหำรชมรมฯ 

บริจำค 37,320 

บำท ชมรมฯ 

ร่วมบริจำค 

2,000 บำท

26 พ.ค.

2556

ชมกำรซ้อมหุ่นกระบอก 

เรื่อง “ตะเลงพ่ำย” ณ 

มูลนิธิจักรพันธุ์   

โปษยกฤต

คณะกรรมกำรฝ่ำย

นันทนำกำร

37 คน ณ มูลนิธิ 

จักรพันธุ์  

โปษยกฤต

6 มิ.ย.

2556

บรรยำยให้ควำมรู้กำร

ดูแลสุขภำพเกี่ยวกับ

นมถั่วเหลือง โดยคุณ

บรรเจิด  พสุธำรชำติ 

(เวลำ 11.00 -12.00  น.)  

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

51 คน ณ ห้องประชุม

สภำ 1 อำคำร 

หอประชุม

11 มิ.ย.

2556 

ทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์ช้ำง

เอรำวัณ เมืองโบรำณ 

และสถำนที่ตำกอำกำศ

บำงปู

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ
33 คน มีรำยได้เข้ำชมรม

ผู้สูงอำยุ มศว 

9,999  บำท
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

13 มิ.ย. 

2556

อบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นในชีวิตประจ�ำ

วัน (ครั้งที่ 2) ณ ห้องฝึก

อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก

หอสมุดกลำง

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

23 คน มีรำยได้เข้ำ 

ชมรมฯ  

193 บำท

24 มิ.ย.

2556

ร่วมกิจกรรมสัปดำห์ 

ศ.ดร.สุดใจ เหล่ำสุนทร 

โดยจ�ำหน่ำยสินค้ำ 

Rummage Sale ณ โถง

ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดกลำง

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

15 คน มีรำยได้เข้ำ

สมทบทุน ศ.ดร.

สุดใจ เหล่ำสุนทร 

25,000 บำท

27 มิ.ย.

2556

ร่วมกิจกรรมสัปดำห์ 

ศ.ดร.สุดใจ เหล่ำสุนทร 

โดยจดักำรแสดงหุน่ละคร

เล็ก (โจหลุยส์) ณ ชั้น 4 

อำคำรนวัตกรรม ศ.ดร.

สำโรช บัวศรี (จ�ำหน่ำย

บัตรชมกำรแสดง บัตรละ 

500 บำท)

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ และสมำชิก

250 คน ชมรมฯ ร่วมซื้อ

บัตร 2 ใบ 1,000  

บำท และมีเงิน

เข้ำสมทบทุน

ศำสตรำจำรย์ 

ดร.สุดใจ  เหล่ำ

สุนทร  จ�ำนวน  

125,000 บำท  

4 ก.ค.

2556 

  

บรรยำยให้ควำมรูเ้กีย่วกบั

ผลติภณัฑ์เจลเพือ่สขุภำพ 

โดยบรษิทั มำร์เกต็ต้ิง 

อนิเทลลเิจ้นท์  กรุป๊ จ�ำกดั  

(เวลำ 10.00 – 11.00 น.)

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

44 คน ณ ห้องประชุม

สภำ 1 อำคำร 

หอประชุม
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

4 ก.ค. 

2556

บรรยำยให้ควำมรู้ 

เรือ่ง“กนิอย่ำงไร จะไม่

ป่วย” วทิยำกร  คณุรชันี  

เหลอืงสรุย์ี (เวลำ 11.00 - 

12.00น.)

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

44 คน ณ ห้องประชุม

สภำ 1 อำคำรหอ

ประชุม

4 ก.ค. 

2556

ร่วมบริจำคเงินสมทบทุน 

สร้ำง “อำคำรหลวงพ่อ

กัณหำ  สุขกำโม  

โรงพยำบำลมหำรำช 

นครรำชสีมำ” 

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

คณะกรรมกำร

บรหิำรชมรมฯ 

ร่วมบรจิำค 5,000 

บำท และชมรม

ผูส้งูอำย ุบรจิำค 

500 บำท

13 – 14 

ก.ค. 

2556

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร

อ่ำน ณ โรงเรียนมงคล

วิทยำ (วัดมงคลสำมัคคี

ธัมโมทัย) จังหวัดระยอง

ประธำนชมรมฯ 

ผศ.เกษร เจริญรักษ์

นำงดวงใจ หนุนภักดี

นำงกัญญำ จันทร์ดี

นำงกริยำ สำมเสน 

ปำนเจริญ

ใช้เงนิของทุน

ศำสตรำจำรย์ 

ดร.สดุใจ เหล่ำ

สนุทร 30,000 

บำท

17 -20 

ก.ค. 

2556

จัดทัศนศึกษำประเทศ

มำเลเชีย และประเทศ

สิงคโปร์

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ
58 คน มรีำยได้เข้ำชมรม

ผูส้งูอำย ุมศว 

12,000 บำท

28 ก.ค. 

2556

ชมกำรซ้อมหุ่นกระบอก 

เรื่อง “ตะเลงพ่ำย” 

คณะกรรมกำรฝ่ำย

นันทนำกำร

10 คน ณ มูลนิธิ 

จักรพันธุ์   

โปษยกฤต
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

1 ส.ค. 

2556

บรรยำยให้ควำม

รู้ เรื่อง “กำรล้ำงพิษ

เพื่อสุขภำพ” วิทยำกร

อำจำรย์รุ่งเรือง รัศมี

โกเมน และอำจำรย์

สุรศักดิ์ กุลฤทธิ์ (เวลำ  

11.00 - 12.00 น.) 

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

49 คน ณ ห้องประชุม

สภำ 1 อำคำรหอ

ประชุม

8 ส.ค. 

2556

ร่วมพิธีถวำยพระพร 

เฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริ

กิตติ์ พระบรมรำชินีนำถ

9 คน ณ โถงชั้น 1 อำ

คำนวัตกรรม ศ. 

สำโรช บัวศรี

15 – 20  

ส.ค. 

2556

อบรมครอูำสำสอนภำษำ

ไทย  ส�ำหรบัคนไทยใน

ต่ำงประเทศ กำรใช้นิทำน

เป็นสือ่กำรสอน  และกำร

ร้อยลกูปัด ณ สถำนทตู

ไทยกรงุเบอร์ลนิ สหพนัธ

สำธำรณรฐัเยอรมณี

ผศ.นงนำรถ  ชัยรัตน์

ผศ.เกษร  เจริญรักษ์  

60 คน รับเชิญจำก กศน. 

และสถำนทตูไทย

กรุงเบอร์ลิน  สห

พันธสำธำรณรัฐ

เยอรมณี 
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

5 ก.ย. 

2556

ร่วมท�ำบญุทอดผ้ำป่ำหนงัสอื

ให้โรงเรยีน สมเดจ็พระพทุธ

ชนิวงศ์ ในงำนพระรำชพธิี

ถวำยผ้ำพระกฐนิระรำช

ทำน ประจ�ำปีพทุธศกัรำช 

2556 ของมหำวทิยำลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ณ วดั 

ศรโีสดำ ต�ำบลสเุทพ อ�ำเภอ

เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ สมำชิก และ

ผู้มีจิตศรัทธำ

คณะกรรมกำร

บริหำรชมรมฯ 

และสมำชิก 

ชมรมฯ ร่วม

บริจำคเงิน 

66,110 บำท  

5 ก.ย.

2556

ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอด

ผ้ำป่ำเพือ่กำรศกึษำ 

โรงเรยีนสำธติชมุชนกำร

เรยีนรูส้มเดจ็ย่ำ วทิยำลยั

โพธวิชิชำลยั มหำวทิยำลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ แม่แจ่ม 

จงัหวดัเชยีงใหม่  

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

ชมรมผู้สูงอำยุ 

มศว บริจำค 

2,000 บำท

30 ก.ย. 

2556

ร่วมงำนวันแสดง

กตเวทิตำจิต แด่ผู้เกษียณ

อำยุรำชกำร ประจ�ำ

ปี พ.ศ. 2556 ของ

มหำวิทยำลัย

10 คน ณ ห้องแปด

เหลี่ยม

อำคำรวิจัยและ

กำรศึกษำต่อ

เนื่องฯ
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

3 ต.ค. 

2556

จัดงำนแสดงมุทิตำจิตแด่

อำจำรย์อำวุโส ที่มีอำยุ

ครบ 84 ปี ในปี 2556

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

126 คน ณ ห้องแปด

เหลี่ยมอำคำร

วิจัยและกำร

ศึกษำต่อเนื่องฯ

10 ต.ค. 

2556 

จัดงำนรับน้องใหม่วัย

เกษียณและบรรยำยทำง

วิชำกำร เรื่อง“ปฏิวัติชีวิต

พิชิตสุขภำพ” โดย 

นำยแพทย์บุญชัย  

อิศรำพิสิษฐ์  

คณะกรรมกำรบริหำร

ชมรมฯ

150 คน ณ ห้องประชมุชัน้ 

2 อำคำรวจิยัฯ 

ส�ำนกัหอสมดุ

กลำง สนบัสนนุ

งบประมำณกำร

บรรยำยวชิำกำร  

เป็นเงนิ 10,905 

บำท

7 - 10 

พ.ย. 

2556

ทัศนศึกษำและร่วม

งำนถวำยผ้ำพระ

กฐินพระรำชทำน

กับมหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ  วัด

ศรีโสดำ จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ 

52 คน บริจำคเงินทอด

กฐินพระรำชทำน  

28,000  บำท
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วัน 

เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน ผู้เข้ำร่วม หมำยเหตุ

2- 3 

ธ.ค.

2556

ประชุมประจ�ำเดือน

และประชุมสรุปผลกำร

ด�ำเนินงำนของคณะ

กรรมกำรบริหำรชมรม

ผู้สูงอำยุ มศว ประจ�ำปี 

2556 ณ ตะนำวศรี 

รีสอร์ท จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมกำรฝ่ำย

ทัศนศึกษำ

64 คน ค่ำใช้จ่ำย 

63,970 บำท

19 ธ.ค. 

56

อบรม เรื่องกำรใช้สังคม

ออนไลน์เพื่อกำรสื่อสำร

คณะกรรมกำรฝ่ำย

วิชำกำร

28 คน มีรำยได้เข้ำชมรม 

760 บำท

หมายเหตุ	ใช้เงินชมรมจากผู้บริจาคร่วมท�าบุญในกิจกรรมต่างๆ	เป็นเงิน	6,000	บาท

ร่วมงานกฐินพระราชทาน	ณ	วัดศรีโสดา	จ.	เชียงใหม่

วันที่	9	พฤศจิกายน	2556
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รายงานการเงินประจ�าปี	2556	(1	มกราคม	-	30	ธันวาคม	2556)

(สรุป	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2556)			

ในปี	พ.ศ.	2556	ชมรมฯ	มีรายรับรายจ่ายดังนี้
รายรับ

1.	ค่าสมาชิกใหม่	42	ราย	 	 	 	 					 		21,000			บาท

2.	เงินบริจาค		 					 	 	 	 	 	 	165,000			บาท

3.	รายได้จากการจัดทัศนศึกษา	 	 	 		 		46,575			บาท

4.	รายรับจากการจัดกิจกรรมของชมรมฯ	 	 					 		56,062			บาท

5.	เงินสนับสนุนจากส�านักหอสมุดกลาง	 	 	 		19,915			บาท

6.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะอาคารเรียนอภิธรรม	(อชว.)	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			9,100			บาท

7.	บริจาคเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีในกองทุนหัวใจกุมาร	 		10,500			บาท

8.	รับเงินบริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร	ณ	วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย	(เขาสาป)	 

			จังหวัดระยอง		 	 	 	 	 	 	 		35,320			บาท

9.	รับบริจาคเงินสมทบสร้าง	“อาคารหลวงพ่อกัณหา	สุขกาโม	โรงพยาบาลมหาราช	 

			นครราชสีมา”				 	 	 	 	 	 			4,500			บาท

10.	รับบริจาคท�าบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		10,510			บาท

11.	รับบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา	 

			ส�านักหอสมุดกลาง	ณ	วัดปอแดงสวนนิพพาน			 			4,000			บาท

12.	รายรับเบ็ดเตล็ด		 	 	 	 		 	 			1,622			บาท

13.	รับดอกเบี้ย	 	 	 	 	 		 	 										13,385.73			บาท

            

         รวมรายรับ  397,989.73 บาท
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รายจ่าย

1.	การจัดกิจกรรมของชมรมฯ	 	 			 														54,344			บาท

2.	ค่าวิทยากร		 	 	 	 	 	 		 														6,000			บาท

3.	ค่าของขวัญแสดงความยินดี	ของเยี่ยมไข้	พานพุ่ม	พวงหรีด					29,201			บาท

4.	จดหมายข่าว	เครื่อง	Printer	หมึก	ค่าตอบแทนคุณทรงยศ	ขันบุตรศรี				 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		43,274			บาท

5.	ค่าจัดท�าบัตรอวยพรวันเกิด	ค่าตอบแทนคุณสุรศักดิ์		ธรรมธร			7,524			บาท

6.	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะอาคารเรียนอภิธรรม	(อชว.)	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			9,100			บาท

7.	บริจาคเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีในกองทุนหัวใจกุมาร	 		11,500			บาท

8.	บริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร	ณ	วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย	(เขาสาป)	 

			จังหวัดระยอง		 	 	 	 	 	 									 		37,320			บาท

9.	บริจาคเงินสมทบสร้าง	“อาคารหลวงพ่อกัณหา	สุขกาโม	โรงพยาบาลมหาราช	 

			นครราชสีมา”		 	 	 	 	 	 					 			5,000			บาท

10.	บริจาคท�าบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							 12,510			บาท

11.	บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา	ส�านักหอสมุดกลาง

			ณ	วัดปอแดงสวนนิพพาน			 			 	 	 		4,500			บาท

12.	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	 	 	 	 								 15,550			บาท

 

        รวมค่าใช้จ่าย 335,823   บาท

          ปี พ.ศ. 2556   เงินคงเหลือ  62,166.73   บาท
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รายชื่อสมาชิกใหม่ ปี 2556 จ�านวน 41 คน

1.	 ผศ.	เพ็ญพิมล		คูศิริวิเชียร		

2.	 อ.	สายสมร		ภูเจริญ

3.	 รศ.		ดร.	นฤมล		กาญจนฑัต

4.	 อ.	สังวาลย์		คล้ายกระแส

5.	 คุณนงนุช		เยือกเย็น

6.	 รศ.	ดร.	พรสุข		หุ่นนิรันดร์				

7.	 คุณอัญชลี		นาตะโก

8.	 อ.	รัฐ		สาเรือง

9.	 ผศ.	อารีย์		ชื่นวัฒนา

10.	 อ.	เสาวนีย์		ซื่อตรง

11.	 คุณบรรจง		พันธ์พ่วง

12.	 คุณอังคณา		โกสีย์สวัสดิ์

13.	 คุณรังรอง		สีทองดี

14.	 คุณยิ่งลักษณ์		บุญวัฒน์วิชัย

15.	 คุณพัชรินทร์		เต็กอวยพร			

16.	 คุณอารมณ์		สิทธิสาร

17.	 ผศ.	เจียมศักดิ์		พานิชชัยกุล

18.	 คุณวราพันธ์		อุดมชัชวาล		

19.	 คุณศิริวรรณ		วีระรัตน์ตระกูล		

20.	 คุณจุรีย์		เลาหพงษ์
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21.	 รศ.	จิตรพี		ชวาลาวัณย์

22.	 อ.	ฉวีวรรณ		กองชุ่ม

23.	 ผศ.	ดารกา		วรรณวนิช

24.	 รศ.	มัณฑนี	กุฏาคาร

25.	 อ.	สุภาภักตร์		ปรมาธิกุล

26.	 คุณศุลีพร		ยะโหนด

27.	 คุณลักขณา		กล่อมเกตุ		

28.	 รศ.	ฉวีวรรณ		เศวตมาลย์

29.	 รศ.	วนิดา		ข�าเขียว

30.	 นายเสถียร		อักษรชู

31.	 รศ.		ส.วาสนา		ประวาลพฤกษ์

32.	 ผศ.	ชัญญรัชต์	ภูริสุวรรณวงษ์

33.	 ผศ.	กวี		วรกวิน

34.	 ผศ.	น้อม		งามนิสัย

35.	 ผศ.	สมชาย		ไกรสังข์

36.	 คุณดวงดาว			พันธิตพงษ์

37.	 คุณปรีดา		อ้วนล�่า

38.	 คุณวารุณี		อัศวโภคิน

39.	 คุณสมศรี		ส่งวัฒนา

40.	 คุณประเทือง		ชมไม้

41.	 อ.	ดร.	ไพบูลย์		อ่อนมั่ง

42.	ผศ.	สะรัช		บุณยรัตพันธ์
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กิจกรรมที่วนอุทยานปราณบุรี 

วันที่	3	ธันวาคม	2556

..................................................................................

โฉมเอย โฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง

ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ 
2

	 พูดถึงเรื่องสวยๆ	 งามๆ	 แล้ว	 คุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่ยอมจ่าย

สตางค์เท่าไหร่เท่ากัน	ภรรยาของคุณทะนง	ก็เป็นหนึ่งในนั้น	เมื่อวัน

ก่อนเธอแวะไปซื้อเคร่ืองส�าอางชื่อดังจากปารีสที่โฆษณาว่าสามารถ

เนรมิตให้ผู้ใช้สวยสมได้ดั่งใจนึก

	 หลังจากการช�าระผิวกายด้วยทรีตเม้นสบู่บ�ารุงผิววิเศษ	 ชโลม

ผิวด้วยโลชั่นผสมวิตามินช่วยเสริมสร้างให้ผิวหนังชุ่มชื่นเป็นประกาย

แวววับ	 และแต่งหน้าทารองพื้น	 เขียนคิ้วตามด้วยขนตาอันงามงอน	

 2 สกุลไทยรายสัปดาห์.	ฉบับที่	3074	วันอังคารที่	17	กันยายน	2556.	หน้า	21.
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แตะใบหูทั้งสองข้างด้วยน�้าหอมที่เธอชอบ	 แล้วภรรยาของคุณทะนงก็

นั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง	มองดูตัวเองนานนับชั่วโมง	 ใจก็นึกขอบคุณ

เครื่องส�าอางชุดนี้	 ว่าดีสมค�าโฆษณา	 คุ้มค่าจริงๆ	 และเมื่อคุณทนง

แวะเข้ามาในห้อง	 เธอจึงอยากทราบปฏิกิริยาของสามีและถามว่า 

“พี่คะ	น้องอยากทราบจริงๆ	ว่า	สมมุติว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ	

พี่คิดว่าน้องอายุเท่าไหร่คะ”

	 คุณทนงอมยิ้ม	 และมองเธออย่างพินิจพิจารณาตั้งแต่หัวจรด

ปลายเท้าแล้วก็ตอบว่า	 “ถ้าดูที่ผิวแล้วบอกได้ทันทีเลยว่า	 20	 ดูจาก

ใบหน้าและทรงผมแล้วก็ต้องบอกว่า	 18	 และดูที่หุ่นแล้วแน่นอนต้อง 

ไม่เกิน	25”

	 ภรรยาคณุทนงมคีวามรูส้กึตัวเบาหววิ	ประหนึง่ว่าลอยขึน้จากพืน้	

ภูมิใจในตัวสามีมาก	และกล่าวว่า		“แหมพี่นี่!	ช่างปากหวาน	น่ารัก

จริงๆ	นี่คงเป็นเพราะพรหมลิขิตที่แท้จริง	 จึงท�าให้รักเรามั่นคงมาจน 

ถึงทุกวันนี้”

	 “ช้าก่อนน้อง!”	 คุณทนงขัดจังหวะขึ้นอย่างรวดเร็ว	 	 และกล่าว

ต่อว่า	“พี่ยังพูดไม่จบ	พี่ยังไม่ได้บวกเลขทั้งสามตัวเลยนะจ๊ะ”	

	 ...	ฮ่า	...	ฮ่า	...ฮ่า


