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“บัดนีถ้ งึ วาระจะขึน้ ปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทา่ น
ทุก ๆ คน ให้มคี วามสุขความเจริญ และความส�ำเร็จสมประสงค์ในสิง่ ทีป่ รารถนา
ความปรารถนาของทุกๆ คน คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุข
ความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่าน
ทัง้ หลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้เต็มก�ำลัง ข้อส�ำคัญจะคิดจะท�ำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็น
ไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ด�ำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง
เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญและความ
สงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มี
ความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 0-2258-4002-3 โทร. 0-8602-4111-6
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 0-8175-5982-3
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสาร 0-2260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 0-2258-4007

ส่งความสุข ปี 2557 แด่สมาชิกชมรมฯ
									 สวัสดีปีใหม่สุขกายจิต
  มากมิ่งมิตรคิดสิ่งใดจงได้สม
  ปรารถนาใดได้มาถูกอารมณ์
  แสนรื่นรมย์สุขสดใสใจสราญ
อ. นงนวล  พงษ์ไพบูลย์ ประพันธ์

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ทั้งปรมาจารย์และน้องพี่ที่อยู่ไกล
วาระนี้ที่ชมรมผู้สูงอายุราชการ
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงบรรดาลบ้านเมืองไทยได้อยู่เย็น
อีกขอให้สมาชิกและครอบครัวทั่วทุกคน

น้อมส่งใจผูกจิตมิตรทั้งหลาย
มีมากมายทั่วเขตประเทศไทย
มศว ขอนมัสการก้มกราบไหว้
และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากล
เช่นเคยเป็นแดนสุขทุกแห่งหน
พึงได้ยล อายุ-วรรณะ-สุขะ-พละเทอญ
ผศ. สุพิน  ทองธานี   ประพันธ์

ขอให้เป็นอีกปีที่ชื่นบาน
พรบันดาลให้งดงามตามใจฝัน
มีความสุขสดชื่นทุกคืนวัน
พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีชีวีงาม
อ. นวลผจง เศวตเวช
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ส่งความสุขสวัสดีขึ้นปีม้า
สุขภาพกายใจดีมีพลัง
จงแคล่วคล่องว่องไวใจหาญกล้า
ชีวิตจงเดินถูกต้องตามครรลอง
ให้จิตใจใสสว่างทางสงบ
ไม่หวั่นไหวในกิเลสมาแผ้วพาน

ให้ประชาชาวชมรมสุขสมหวัง
ประดุจดั่งอาชาศึกคึกคะนอง
งามสง่าดังพาชีผาดผยอง
ดุจม้าย่องต้องตามผู้อยู่บนอาน
นิ่งนอบนบราวกับม้าหน้าราชฐาน
จงสุขศานติ์สันตินิจนิรันดร์
อาจารย์พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2557
  สวัสดีปีใหม่แล้ว
สิ่งเก่าเลวร้ายเลย
สิ่งดีใหม่งามเชย
สบสุขสันต์สบายล้น
  ชีวิตต้องมีสติพร้อม
จึงจะแก้ปัญหา
ปฏัติชอบพบสารู้เหตุผลจึงใช้
  อายุ ยืนยิ่งร้อย
วรรณะ ผ่องเพียงดารา
สุข สันต์ดุจพระราชา
พละ ดั่งเหล็กแกร่งกล้า*

ท่านเอย
ผ่านพ้น
ชวนชื่น  ใจแฮ
เพียบพร้อมใจกาย
ปัญญา
ออกได้
เหตุแห่ง  ทุกข์เอย
ชอบแล้วอัญชลี
พรรษา
เด่นฟ้า
จอมโลก  นี้เอย
เลิศล�้ำคุณอนันต์

ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ
อ. วิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์
*บุรุษพิเศษผู้มีพลังประดุจเหล็กกล้า (Man of steel)
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ชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมท�ำบุญกองทุนหัวใจกุมารกับมูลนิธิรามาธิบดี
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สังคมในแวดวง มศว
๏ ในพิธีพระราชทานปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญา
บัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปี พุทธศักราช 2555 เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ปริญญา
พยาบาลศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และดร.พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
๏ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง
ชื่นชม บัณฑิตคืนถิ่น มศว แม่ฮ่องสอน ว่าเป็นผู้เสียสละ
โครงการบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น ที่ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากมู ล นิ ธิ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ กลับไปเป็นครูทจี่ งั หวัดน่าน
แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ และตาก ท�ำให้ มศว เล็งเห็นว่าการผลิตครูเพือ่ สนอง
ต่อพืน้ ทีท่ างการศึกษาแต่ละทีน่ นั้ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ อีกทัง้ ประสบการณ์
ในการผลิตครูที่ มศว สั่งสมมานาน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมส่งผลให้ครู
บัณฑิตคืนถิ่นของ มศว ที่กระจายตัวปฏิบัติหน้าที่ครูอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ตามแนวตะเข็บชายแดนทั่วทุกที่มีความเข้มแข็งขึ้นโดยล�ำดับ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง
จ. แม่ฮ่องสอน อ. ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น�ำคณะครู
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น มศว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเฝ้า
เพื่อน้อมส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสที่ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ได้มีพระราชประสงค์
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ให้บัณฑิตคืนถิ่นทั้ง 24 คน เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานการด�ำเนินงาน
ของครูคืนถิ่น และทรงมีพระกระแสรับสั่งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของครู
คืนถิ่น ใจความส�ำคัญว่า “ขอชื่นชมว่าปฏิบัติงานได้ดีมาก ขอให้ตั้งใจและ
ให้เจริญก้าวหน้า”
ครูคืนถิ่นชาติพันธุ์ปะกากะญอทั้งหมด 24 คน เป็นบัณฑิตคืนถิ่นใน
จ. แม่ฮ่องสอน 21 คน และจากอ�ำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่ อีก 3 คน
๏ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานสีสันแห่งศรีนครินทร์
2557 เพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากร
โดยจัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ พิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ
ของใช้ส�ำหรับพระสงฆ์ จ�ำนวน 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�ำนวน
64 คน และเยี่ยมชมวนอุทยานปราณบุรี ปล่อยปูด�ำ  จ�ำนวน 86 ตัว
และปลูกต้นตะเคียนทอง และต้นหว้าหิน จ�ำนวน 86 ต้น เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอบคุณ รศ. สุภาพร
สุกสีเหลือง ที่ช่วยประสานงานอย่างเรียบร้อย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดทัวร์ “เมืองกาญจน์ เอราวัณ น�้ำตกห้วย
แม่ขมิ้น” ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2557 ดังมีก�ำหนดการ ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
6.30 น. ล้อหมุน สู่เมืองกาญจน์ อาหารเช้าบนรถ
8.30 น. อาหารว่างซ่าหริ่ม แวะท�ำธุระส่วนตัว ที่ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ
10.00 น. แวะหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม อ�ำเภอเมือง ซึ่งเป็น
สถานทีท่ รงศึกษาเมือ่ ครัง้ ทรงพระเยาว์ ศูนย์กลางการเผยแพร่พระประวัติ
และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยงบฯ 140 ล้าน
12.00 น. อาหารกลางวัน ทีท่ า่ นจะประทับใจมิรลู้ มื กับผัดไทวุน้ เส้น
ผัดไทไร้เส้น และอาหารอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม
14.30 น. ตื่นตาตื่นใจกับความงามของน�้ำตกเอราวัณ ที่ยังคงความ
งามมาจนทุกวันนี้ (อาจเปลี่ยนเป็นการนั่งแพชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น
แทน หากเวลาจ�ำกัดเพราะอุทยานปิด 16.00 น.)
16.00 น. ถึงทีพ่ กั รีสอร์ตแห่งเดียวในเมืองกาญจน์ ทีม่ ชี ายหาดน�ำ้ จืด
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�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แวะชมน�้ำตกเย็นฉ�่ำ
12.00 น. อาหารกลางวันที่น�้ำตก
6
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12.30 น. ล่องเรือกลับ
14.00 น. เดินทางกลับ กทม. แวะซื้อของฝาก ตามรายทางที่ผ่าน
18.30 น. ถึง มศว
โปรดส�ำรองที่นั่ง 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�ำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม
2557 ดังต่อไปนี้
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ การศึกษาต่อเนื่อง ดังมีก�ำหนดการ
ต่อไปนี้
08.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ประชุมสามัญประจ�ำปี
10.00-12.30 น. เสวนา คุยกับครูเพลง มนัส ปิติสานต์ ศิลปิน
แห่งชาติปี 2555 สาขาดนตรีสากล ด�ำเนินรายการโดย รศ. ดร. กาญจนา  
อินทรสุนานนท์
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
ค่าลงทะเบียน 100 บาท โปรดแสดงความจ�ำนงที่ คุณนงลักษณ์  
พจนากรรักษ์ 081 489 5501
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ท�ำบุญวันเกิดชมรม
ผูส้ งู อายุ มศว ณ ห้องประชุมสภา1 หอประชุมใหญ่ ดังมีกำ� หนดการ ต่อไปนี้
09.00 น. ลงทะเบียน
http://seniorclub.swu.ac.th
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10.00-10.40 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ข้าราชการเกษียณอายุ ที่ต้องการน�ำรถเข้ามาท�ำภาระกิจ
ภายในมหาวิทยาลัย สามารถแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญ เพื่อน�ำรถเข้า
มาจอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชมรมผู้สูงอายุ ฯ ก�ำหนดไปถวายสักการะพระศพ 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
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ระหว่าง
เวลา 08.30-12.00 น. โปรดแจ้งความจ�ำนงเข้าร่วมประชุมที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ มศว และสมาชิกสามารถรับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27
มกราคม 2557 เป็นต้นไป
สมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การใช้สังคมออนไลน์เพื่อ
การสื่อสาร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 28 คน หลายคนเริ่ม
ใช้สังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารกันได้อย่างสนุกสนาน และก�ำหนดจะเปิด
อบรมรุ่นต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา
8
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08.30-15.00 น. ส�ำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน ค่าลงทะเบียน 200 บาท
ติดต่อ คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ โทร. 086 983 3973 หรือ นางสาว
อุมาพร นาคะวัจนะ โทร 086 024 1116
อาจารย์กานดา ดาระสวัสดิ์ ถึงแก่กรรม ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล  
ณ วัดมกุฎฯ และฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ชมรม
ผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
รศ. ดร. ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ ถึงแก่กรรม ตั้งศพบ�ำเพ็ญ
กุศล ณ วัดสาครสุ่น และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2556  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน
1,000
บาท
ผศ. พนอ  อัศวรุจานนท์
1,000
บาท
รศ. ดร. วิรัช  วรรณรัตน์
1,000
บาท
รศ. ดร. งามตา  วนินทานนท์
1,500
บาท
ผศ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1,000      บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่
1. อ. ดร. ไพบูลย์  อ่อนมั่ง
2. ผศ. สะรัช  บุณยรัตพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมกราคม

ขอมอบพร พร้อมมาลัย ในวันเกิด		
อ�ำนวยชัย ให้ประสบ สุขรื่นรมย์			
ให้อายุ ยืนยาวนาน สราญสุข			
มวลมิ่งมิตร แห่ห้อม เป็นก�ำลัง			

1. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. รศ. วนิดา  นิโลดม
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทรวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
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สิ่งประเสริฐ ทรงศักดิ์สิทธิ์ สฤษดิ์สม
สินอุดม สุขภาพ พูนพลัง
สิ้นโศกทุกข์ โรคภัย ดั่งใจหวัง
กายจิตตั้ง ในธรรมา ศรัทธาเทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

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. คุณจรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
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21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

ผศ. ศรี  ประจิมนอก
อ. วรรณา  วิไลรัตน์
อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
คุณถนอมศรี  โมฬี
รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
เรือตรีสมพงษ์  เจนพาณิชย์
รศ.  ดร.สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
อ. สมบุญ  ประชุมญาติ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
คุณวดี  ชาติอุทิศ

http://seniorclub.swu.ac.th

22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

รศ. ปรีชา  ลิ่มไทย
รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
รศ. จริยา  สินเดิมสุข
อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
รศ. สุชา  ณ พัทลุง
ผศ. ปิยรัตน์  รัตนวรางค์
อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
ผศ. อารมณ์  ปุณโณทก
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
รศ. ดร.อรพรรณ  พรสีมา
ศ. ดร.สมพร  บัวทอง
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
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บอกเล่าเก้าสิบ : พิธีพลียา-กินแกงขี้เหล็ก-อาบน�้ำแร่
ทีมวิจัยชุมชนนครชุม สกว ก�ำแพงเพชร

1

ใบอ่อนและดอกตูมขีเ้ หล็กเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่ ทีช่ าวนครชุมแต่ครัง้
โบราณเชื่อว่า ในวันเพ็ญเดือน 12 ขี้เหล็กเป็นยาอายุวัฒนะ รักษาสารพัด
โรค โดยต้องเก็บแต่เช้ามืด และแกงให้เสร็จในวันเดียว จะเก็บล่วงหน้า
ไม่ได้ สรรพคุณทางยาจึงจะขลัง แก้นอนไม่หลับ อาการท้องผูก บ�ำรุงน�้ำดี
บ�ำรุงโลหิต ท�ำให้เจริญอาหาร ก่อนเก็บจะต้องมีพิธีขอเรียกว่า พิธีพลียา
จากต้นแม่ขี้เหล็ก
ก่อนถึงพิธีพลียาชาวบ้านจะเลือกต้นขี้เหล็กที่ใหญ่โตและสวยงาม
เรียกว่าต้นแม่ขี้เหล็ก ท�ำความสะอาดโคนต้นที่จะท�ำพิธีเพื่อป้องกันสัตว์
ร้าย พอถึงเช้าวันลอยกระทงแต่ตี 5 ผู้สืบทอดพิธีพลียาจะมาจุดธูป เทียน
ท�ำพิธีขอยาจากต้นแม่ขี้เหล็ก เพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ใหญ่ย่อมมีเทวดา
หรือเทพธิดาคุ้มครอง ผู้เข้าร่วมพิธีจะพูดตามผู้สืบทอดเพื่อขอยาจากต้น
แม่ขี้เหล็ก จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะปลิดหรือลิดกิ่งขี้เหล็กที่มีดอกติดมา
ด้วย โดยเอาผ้าขาวรองรับ แล้วแจกจ่ายไปแต่ละบ้าน ไปรวมกับขี้เหล็ก
ของแต่ละบ้านที่จะท�ำการแกงขี้เหล็กกินหรือขายกัน
น�ำ้ พริกแกงขีเ้ หล็กประกอบด้วย พริกแห้ง หอม กระเทียม ข่า ตะไคร้
กระชาย เกลือ กะปิ ปลาย่างหรือกุ้งแห้งโขลกให้เข้ากัน เลือกใบ ยอด
อ่อน และดอกตูมน�ำไปต้มให้หายหรือลดความขม 1-2 ครั้ง ผัดน�้ำพริก
แกงกับหัวกะทิจนหอม เติมกะทิทลี ะน้อยอย่าให้แตกมันมากนัก ใส่หมูยา่ ง
หรือปลาย่างลงเคล้าให้เข้ากัน เติมเกลือ หางกะทิ พอเดือดใส่ขเี้ หล็กเคีย่ ว
1  ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากทีมวิจัยชุมชนนครชุม สกว กำ�แพงเพชร มา ณ ที่นี้

12

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557

ไฟอ่อน ปรุงรสตามชอบแต่ต้องคนกะทิ เค็มน�ำ เผ็ดน้อยจึงจะอร่อย
กินแกงขี้เหล็กเสร็จแล้วต้องไปอาบน�้ำแร่ แช่น�้ำร้อนที่บ่อน�้ำพุร้อน
พระร่วง (บึงสาป)ซึง่ เป็นน�ำ้ พุรอ้ นผุดขึน้ มาจากใต้ดนิ จ�ำนวน 5 จุด มีความ
ร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบของกระทรวง
สาธารณสุขปรากฏว่า ปลอดสารปนเปื้อนและเชื้อโรคอันตราย ไม่เกิน
มาตรฐานแต่อย่างใด ต�ำนานเล่าขานดังนี้
“พระร่วง” เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่ม พระองค์ชอบเสด็จไปในท้องถิ่น
ทุรกันดารและเมื่อเสด็จไปในที่ต่าง ๆ ก็มักจะเกิดเป็นต�ำนาน ขึ้นมากมาย
เล่ากันมาว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญญาธิการ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวท
วิทยาคม อีกทั้งมีวาจาสิทธิ์ เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาถึงบริเวณเขาไก่เขี่ย
พระองค์ ได้ไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงาม มีเสียงขันไพเราะยิ่ง จึงน�ำไก่
ตัวนั้นมาเป็นไก่ต่อล่อไก่ป่าตัวอื่น ๆ ได้เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อจะน�ำไก่มา
ท�ำเป็นอาหาร แต่หาฟืนไฟไม่ได้ เพราะบริเวณนั้นห่างไกลผู้คน พระองค์
จึงได้สาปน�้ำบริเวณนั้นให้ร้อน เพื่อที่จะได้น�ำน�้ำร้อนมาปรุงอาหาร บ่อน�้ำ
ร้อนนี้จึงมีอีกชื่อว่า “บ่อน�้ำร้อนบึงสาป” เขาไก่เขี่ย เป็นที่โจษขานว่าน�้ำ
ในบึงนี้สามารถรักษาได้สารพัดโรค โดยเฉพาะโรคปวดเมื่อยตามร่างกาย
ในวโรกาส รัฐพิธีเสกน�้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ ในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ได้มีการน�ำน�้ำจากบ่อน�้ำพุร้อนพระร่วงไปร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัด
สุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ถือเป็นการยืนยันความส�ำคัญของน�้ำพุร้อน
พระร่วงได้เป็นอย่างดี
อ่านมาถึงตรงนีแ้ ล้วท่านผูอ้ า่ นคงสนใจอยากจะไปร่วมเทศกาลกับเขา
บ้าง ชาวบ้านบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลชะงัด ต้องไปกินและอาบติดต่อกัน 3 ปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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ชมรมผูส้ งู อายุมกี ำ� หนดจะจัดพาสมาชิกไปร่วมเทศกาลกินแกงขีเ้ หล็ก
อาบน�้ำแร่ แช่น�้ำร้อน ตามด้วยไปลอยกระทงและร่วมงานเผาเทียนเล่นไฟ
ในต้นเดือนพฤศจิกายน โปรดติดตามก�ำหนดการส�ำหรับผู้สนใจ
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สรุปกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุฯ ปี 2556
สรุปการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว
ชุดที่ 15 และชุดที่ 16 ปี พ.ศ. 2556
ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 16 ได้รับ
การเลือกตัง้ จากสมาชิกของชมรมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 และประธานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ชมรมฯ ซึง่ ประธานและคณะกรรมการฯ ชุดนีม้ อี ายุการปฏิบตั งิ าน
2 ปี คือ พ.ศ. 2556-2557 ในปี  2556 ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

ตลอดปี จัดท�ำจดหมายข่าวชมรม ประธานชมรมฯ
ผู้สูงอายุ มศว
คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมาย
ข่าว
ตลอดปี จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิด คณะกรรมการฝ่าย
และส่งบัตรอวยพรวัน ประชาสัมพันธ์/
เกิดให้แก่สมาชิกชมรมผู้ ภาพถ่าย/จดหมาย
สูงอายุ มศว
ข่าว

http://seniorclub.swu.ac.th

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

สมาชิก
ชมรมผู้สูง
อายุ มศว
จ�ำนวน
739 คน
สมาชิก
ชมรมผู้สูง
อายุ มศว
จ�ำนวน
739 คน

จัดท�ำราย
เดือน ค่าใช้จ่าย
43,274 บาท

ส่งทุกเดือน ค่าใช้
จ่าย 8,124 บาท
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วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

ตลอดปี จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้สูงอายุ
มศว
ตลอดปี จัดกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายด้วยเต๋าเต๋อซินซี
และเต้นร�ำ
10 ม.ค. ประชุมสามัญประจ�ำ
2556 ปีและจัดบรรยายทาง
วิชาการ เรื่อง “สื่อสาร
อย่างไรกับวัยที่แตกต่าง”
วิทยากร อาจารย์ นาย
แพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิ
สวัสดิ์
29 ม.ค. ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูง
2556 อายุ มศว

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

-

ประชุมทุก
เดือน ค่าใช้จ่าย
135,444 บาท
ทุกวันพฤหัสบดี
ณ ตึก 3 ชั้น 1

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ
คณะกรรมการบริหาร คณะ
ชมรมฯ ทุกฝ่าย
กรรมการ
บริหาร
ชมรมฯ
และสมาชิก
ชมรมฯ
จ�ำนวน 63
คน
คณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 50
ชมรมฯ ทุกฝ่าย
คน

12 ก.พ. จัดอบรมการผลิตหนังสือ คณะกรรมการฝ่าย
2556 เสียง ครั้งที่ 1 ณ ห้องฝึก วิชาการ
อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง

16

10 คน

ส�ำนักหอสมุด
กลาง สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 9,015
บาท จัด ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2
อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อ
เนื่องฯ
ณ ห้องจัดเลี้ยง
ชั้น 1 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อ
เนื่องฯ
ใช้เงินของชมรมฯ
1,400 บาท

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

19 ก.พ. ทัศนศึกษาตามรอย
2556 เสด็จฯ น้อมเกล้าร�ำลึก
สมเด็จย่า ณ นิวาสสถาน
ย่านเดิมชุมชนวัดอนงคา
ราม
3 มี.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด
2556 ผ้าป่าสามัคคีบูรณะ
อาคารเรียนอภิธรรม
(อชว.)
5 มี.ค. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม :
2556 พัทยาหรรษา
7 มี.ค. ร่วมท�ำบุญกับมูลนิธิ
2556 สงเคราะห์ครอบครัว
ทหารผ่านศึก (ซื้อดอก
ป็อปปี้ 50 ดอก)
8 มี.ค. ร่วมงานเชิดชูเกียรติ
2556 ศิลปินแห่งชาติ ศ.พิเศษ
อารี สุทธิพันธ์ สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
12 มี.ค. จัดอบรมการผลิตหนังสือ
2556 เสียง ครั้งที่ 2 ณ ห้องฝึก
อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง
http://seniorclub.swu.ac.th

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

36 คน

มีรายได้เข้า
ชมรมฯ 576
บาท

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

-

บริจาคเงิน
9,100 บาท

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

36 คน

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

-

ประธานชมรมฯ
ผศ.เกษร เจริญรักษ์
อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

มีรายได้เข้าชมรม
11,000 บาท
ชมรมฯ บริจาค
500 บาท

มอบช่อดอกไม้

8 คน

ใช้เงินของชมรมฯ
1,978 บาท
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วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

14 มี.ค. ร่วมงานวันไตโลก 2013
2556 : World Kidney Day
2013 “การป้องกัน
ไตวายเฉียบพลันและ
การชะลอไตเสื่อม”
ณ อาคารนวัตกรรม
ดร.สาโรช บัวศรี
19 มี.ค. ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
2556 ณ ถนนราชด�ำเนินกลาง
(กลุ่มที่ 1)
21 มี.ค. ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
2556 ณ ถนนราชด�ำเนินกลาง
(กลุ่มที่ 2)
4 เม.ย. จัดบรรยาย “การฝึก
2556 หายใจ” วิทยากร
คุณสุวรรณ ลีฬหาวงศ์
เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภา 1
4 เม.ย.. จัดพิธีสรงน�้ำพระ เนื่อง
2556 ในวันสงกรานต์ ณ ห้อง
ประชุมสภา 1
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ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

-

40 คน

จัดโดย มศว
คลีนิก

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

29 คน

ณ หอนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

16 คน

ณ หอนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

44 คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

44 คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

4 เม.ย. บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ คณะกรรมการบริหาร
2556 รามาธิบดีในกองทุนหัวใจ ชมรมฯ
กุมาร

18 เม.ย. ร่วมโครงการบริการ
2556 วิชาการ เรื่อง “สมุนไพร
น่ารู้” จัดโดยภาค
วิชาเภสัชวิทยา กับ
ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์
25 เม.ย. อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่าย
2556 เบื้องต้นในชีวิตประจ�ำ วิชาการ
วัน (ครั้งที่ 1) ณ ห้องฝึก
อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง
26 เม.ย. ร่วมงาน “วัน
2556 ศรีนครินทรวิโรฒ 2556”

http://seniorclub.swu.ac.th

14 คน

หมายเหตุ

คณะกรรมการฯ
บริจาค 11,500
บาท ชมรมฯ
บริจาค 1,000
บาท
ณ ห้อง 8110
ชั้น 8 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง

23 คน

ใช้เงินของชมรมผู้
สูงอายุ 100 บาท

5 คน

วางพาน
พุ่มดอกไม้
มล.ปิ่น มาลากุล
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วัน
เดือน ปี

20

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

28 เม.ย. ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 64
2556 ปี ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ�ำปี 2556” ณ
สนามฟุตบอล ม.ร.ว. จุรี
พรหม กมลาศน์ มศว
4 พ.ค. บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการบริหาร
2556 บรรพชาสามเณร ณ วัด ชมรมฯ
มงคลสามัคคีธัมโมทัย
(เขาสาป) จังหวัดระยอง

4 คน-

ชมรมฯ ซื้อบัตร
ร่วมงาน 1 โต๊ะ
3,000 บาท

26 พ.ค. ชมการซ้อมหุ่นกระบอก
2556 เรื่อง “ตะเลงพ่าย” ณ
มูลนิธิจักรพันธุ์
โปษยกฤต
6 มิ.ย. บรรยายให้ความรู้การ
2556 ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ
นมถั่วเหลือง โดยคุณ
บรรเจิด พสุธารชาติ
(เวลา 11.00 -12.00 น.)
11 มิ.ย. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ช้าง
2556 เอราวัณ เมืองโบราณ
และสถานที่ตากอากาศ
บางปู

คณะกรรมการฝ่าย
นันทนาการ

37 คน

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

51 คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคาร
หอประชุม

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

33 คน

มีรายได้เข้าชมรม
ผู้สูงอายุ มศว
9,999 บาท

คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ
บริจาค 37,320
บาท ชมรมฯ
ร่วมบริจาค
2,000 บาท
ณ มูลนิธิ
จักรพันธุ์
โปษยกฤต

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

13 มิ.ย. อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
2556 เบื้องต้นในชีวิตประจ�ำ
วัน (ครั้งที่ 2) ณ ห้องฝึก
อบรม 102 ชั้น 1 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง
24 มิ.ย. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
2556 ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
โดยจ�ำหน่ายสินค้า
Rummage Sale ณ โถง
ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุดกลาง
27 มิ.ย. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
2556 ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
โดยจัดการแสดงหุน่ ละคร
เล็ก (โจหลุยส์) ณ ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี (จ�ำหน่าย
บัตรชมการแสดง บัตรละ
500 บาท)
4 ก.ค. บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
2556 ผลิตภัณฑ์เจลเพือ่ สุขภาพ
โดยบริษทั มาร์เก็ตติง้
อินเทลลิเจ้นท์ กรุป๊ จ�ำกัด
(เวลา 10.00 – 11.00 น.)
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ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

23 คน

มีรายได้เข้า
ชมรมฯ
193 บาท

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

15 คน

มีรายได้เข้า
สมทบทุน ศ.ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร
25,000 บาท

คณะกรรมการบริหาร 250 คน ชมรมฯ ร่วมซื้อ
ชมรมฯ และสมาชิก
บัตร 2 ใบ 1,000
บาท และมีเงิน
เข้าสมทบทุน
ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่า
สุนทร จ�ำนวน
125,000 บาท
คณะกรรมการฝ่าย
44 คน ณ ห้องประชุม
วิชาการ
สภา 1 อาคาร
หอประชุม
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จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

4 ก.ค.
2556

บรรยายให้ความรู้
เรือ่ ง“กินอย่างไร จะไม่
ป่วย” วิทยากร คุณรัชนี
เหลืองสุรยี ์ (เวลา 11.00 12.00น.)
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
สร้าง “อาคารหลวงพ่อ
กัณหา สุขกาโม
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา”

4 ก.ค.
2556

13 – 14 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ณ โรงเรียนมงคล
ก.ค.
2556 วิทยา (วัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย) จังหวัดระยอง

17 -20
ก.ค.
2556
28 ก.ค.
2556
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ผู้ด�ำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

44 คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคารหอ
ประชุม

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

ประธานชมรมฯ
ผศ.เกษร เจริญรักษ์
นางดวงใจ หนุนภักดี
นางกัญญา จันทร์ดี
นางกริยา สามเสน
ปานเจริญ
คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

จัดทัศนศึกษาประเทศ
มาเลเชีย และประเทศ
สิงคโปร์
ชมการซ้อมหุ่นกระบอก คณะกรรมการฝ่าย
เรื่อง “ตะเลงพ่าย”
นันทนาการ

คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ
ร่วมบริจาค 5,000
บาท และชมรม
ผูส้ งู อายุ บริจาค
500 บาท
ใช้เงินของทุน
ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่า
สุนทร 30,000
บาท
58 คน

10 คน

มีรายได้เข้าชมรม
ผูส้ งู อายุ มศว
12,000 บาท
ณ มูลนิธิ
จักรพันธุ์
โปษยกฤต

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

1 ส.ค.
2556

บรรยายให้ความ
รู้ เรื่อง “การล้างพิษ
เพื่อสุขภาพ” วิทยากร
อาจารย์รุ่งเรือง รัศมี
โกเมน และอาจารย์
สุรศักดิ์ กุลฤทธิ์ (เวลา
11.00 - 12.00 น.)
8 ส.ค. ร่วมพิธีถวายพระพร
2556 เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
15 – 20 อบรมครูอาสาสอนภาษา
ส.ค.
ไทย ส�ำหรับคนไทยใน
2556 ต่างประเทศ การใช้นทิ าน
เป็นสือ่ การสอน และการ
ร้อยลูกปัด ณ สถานทูต
ไทยกรุงเบอร์ลนิ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมณี
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ผู้ด�ำเนินงาน

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ.เกษร เจริญรักษ์

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

49 คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคารหอ
ประชุม

9 คน

ณ โถงชั้น 1 อา
คานวัตกรรม ศ.
สาโรช บัวศรี

60 คน

รับเชิญจาก กศน.
และสถานทูตไทย
กรุงเบอร์ลิน สห
พันธสาธารณรัฐ
เยอรมณี
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จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

5 ก.ย.
2556

กิจกรรม

ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ
ให้โรงเรียน สมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ ในงานพระราชพิธี
ถวายผ้าพระกฐินระราช
ทาน ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
2556 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัด
ศรีโสดา ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
5 ก.ย. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด
2556 ผ้าป่าเพือ่ การศึกษา
โรงเรียนสาธิตชุมชนการ
เรียนรูส้ มเด็จย่า วิทยาลัย
โพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. ร่วมงานวันแสดง
2556 กตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2556 ของ
มหาวิทยาลัย
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ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ สมาชิก และ
ผู้มีจิตศรัทธา

คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ
และสมาชิก
ชมรมฯ ร่วม
บริจาคเงิน
66,110 บาท

คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ

ชมรมผู้สูงอายุ
มศว บริจาค
2,000 บาท

10 คน

ณ ห้องแปด
เหลี่ยม
อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อ
เนื่องฯ

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

3 ต.ค.
2556

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คณะกรรมการบริหาร 126 คน ณ ห้องแปด
อาจารย์อาวุโส ที่มีอายุ ชมรมฯ
เหลีย่ มอาคาร
ครบ 84 ปี ในปี 2556
วิจัยและการ
ศึกษาต่อเนื่องฯ
คณะกรรมการบริหาร 150 คน ณ ห้องประชุมชัน้
10 ต.ค. จัดงานรับน้องใหม่วัย
2556 เกษียณและบรรยายทาง ชมรมฯ
2 อาคารวิจยั ฯ
วิชาการ เรื่อง“ปฏิวัติชีวิต
ส�ำนักหอสมุด
กลาง สนับสนุน
พิชิตสุขภาพ” โดย
งบประมาณการ
นายแพทย์บุญชัย
อิศราพิสิษฐ์
บรรยายวิชาการ
เป็นเงิน 10,905
บาท
คณะกรรมการฝ่าย
52 คน บริจาคเงินทอด
7 - 10 ทัศนศึกษาและร่วม
ทัศนศึกษา
กฐินพระราชทาน
พ.ย.
งานถวายผ้าพระ
28,000 บาท
2556 กฐินพระราชทาน
กับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัด
ศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
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จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557
วัน
เดือน ปี

2- 3
ธ.ค.
2556

กิจกรรม

ประชุมประจ�ำเดือน
และประชุมสรุปผลการ
ด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารชมรม
ผู้สูงอายุ มศว ประจ�ำปี
2556 ณ ตะนาวศรี
รีสอร์ท จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
19 ธ.ค. อบรม เรื่องการใช้สังคม
56
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร

ผู้ด�ำเนินงาน

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

คณะกรรมการฝ่าย
ทัศนศึกษา

64 คน

ค่าใช้จ่าย
63,970 บาท

คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ

28 คน

มีรายได้เข้าชมรม
760 บาท

หมายเหตุ ใช้เงินชมรมจากผู้บริจาคร่วมท�ำบุญในกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน 6,000 บาท

ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีโสดา จ. เชียงใหม่
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
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ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557

รายงานการเงินประจ�ำปี 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�ำนักหอสมุดกลาง
  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�ำบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
  
  10,510   บาท
11. รับบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา
   ส�ำนักหอสมุดกลาง 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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จดหมายข่าว ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557

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�ำบัตรอวยพรวันเกิด 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�ำบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
      
12,510   บาท
11. บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา ส�ำนักหอสมุดกลาง
   ณ วัดปอแดงสวนนิพพาน     
  4,500   บาท
12. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
       
15,550   บาท
								
รวมค่าใช้จ่าย
335,823
				 ปี พ.ศ. 2556 เงินคงเหลือ 62,166.73
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รายชื่อสมาชิกใหม่ ปี 2556 จ�ำนวน 41 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผศ. เพ็ญพิมล  คูศิริวิเชียร  
อ. สายสมร  ภูเจริญ
รศ.  ดร. นฤมล  กาญจนฑัต
อ. สังวาลย์  คล้ายกระแส
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร์    
คุณอัญชลี  นาตะโก
อ. รัฐ  สาเรือง
ผศ. อารีย์  ชื่นวัฒนา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
คุณอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์
คุณรังรอง  สีทองดี
คุณยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย
คุณพัชรินทร์  เต็กอวยพร   
คุณอารมณ์  สิทธิสาร
ผศ. เจียมศักดิ์  พานิชชัยกุล
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล  
คุณศิริวรรณ  วีระรัตน์ตระกูล  
คุณจุรีย์  เลาหพงษ์
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
30

รศ. จิตรพี  ชวาลาวัณย์
อ. ฉวีวรรณ  กองชุ่ม
ผศ. ดารกา  วรรณวนิช
รศ. มัณฑนี กุฏาคาร
อ. สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล
คุณศุลีพร  ยะโหนด
คุณลักขณา  กล่อมเกตุ  
รศ. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
รศ. วนิดา  ข�ำเขียว
นายเสถียร  อักษรชู
รศ.  ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
ผศ. ชัญญรัชต์ ภูริสุวรรณวงษ์
ผศ. กวี  วรกวิน
ผศ. น้อม  งามนิสัย
ผศ. สมชาย  ไกรสังข์
คุณดวงดาว   พันธิตพงษ์
คุณปรีดา  อ้วนล�่ำ
คุณวารุณี  อัศวโภคิน
คุณสมศรี  ส่งวัฒนา
คุณประเทือง  ชมไม้
อ. ดร. ไพบูลย์  อ่อนมั่ง
ผศ. สะรัช  บุณยรัตพันธ์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กิจกรรมที่วนอุทยานปราณบุรี
วันที่ 3 ธันวาคม 2556

..................................................................................
โฉมเอย โฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

2

พูดถึงเรื่องสวยๆ งามๆ แล้ว คุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่ยอมจ่าย
สตางค์เท่าไหร่เท่ากัน ภรรยาของคุณทะนง ก็เป็นหนึ่งในนั้น เมื่อวัน
ก่อนเธอแวะไปซื้อเครื่องส�ำอางชื่อดังจากปารีสที่โฆษณาว่าสามารถ
เนรมิตให้ผู้ใช้สวยสมได้ดั่งใจนึก
หลังจากการช�ำระผิวกายด้วยทรีตเม้นสบู่บ�ำรุงผิววิเศษ ชโลม
ผิวด้วยโลชั่นผสมวิตามินช่วยเสริมสร้างให้ผิวหนังชุ่มชื่นเป็นประกาย
แวววับ และแต่งหน้าทารองพื้น เขียนคิ้วตามด้วยขนตาอันงามงอน
2 สกุลไทยรายสัปดาห์. ฉบับที่ 3074 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556. หน้า 21.
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แตะใบหูทั้งสองข้างด้วยน�้ำหอมที่เธอชอบ แล้วภรรยาของคุณทะนงก็
นั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง มองดูตัวเองนานนับชั่วโมง ใจก็นึกขอบคุณ
เครื่องส�ำอางชุดนี้ ว่าดีสมค�ำโฆษณา คุ้มค่าจริงๆ และเมื่อคุณทนง
แวะเข้ามาในห้อง เธอจึงอยากทราบปฏิกิริยาของสามีและถามว่า
“พี่คะ น้องอยากทราบจริงๆ ว่า สมมุติว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ
พี่คิดว่าน้องอายุเท่าไหร่คะ”
คุณทนงอมยิ้ม และมองเธออย่างพินิจพิจารณาตั้งแต่หัวจรด
ปลายเท้าแล้วก็ตอบว่า “ถ้าดูที่ผิวแล้วบอกได้ทันทีเลยว่า 20 ดูจาก
ใบหน้าและทรงผมแล้วก็ต้องบอกว่า 18 และดูที่หุ่นแล้วแน่นอนต้อง
ไม่เกิน 25”
ภรรยาคุณทนงมีความรูส้ กึ ตัวเบาหวิว ประหนึง่ ว่าลอยขึน้ จากพืน้
ภูมิใจในตัวสามีมาก และกล่าวว่า  “แหมพี่นี่! ช่างปากหวาน น่ารัก
จริงๆ นี่คงเป็นเพราะพรหมลิขิตที่แท้จริง จึงท�ำให้รักเรามั่นคงมาจน
ถึงทุกวันนี้”
“ช้าก่อนน้อง!” คุณทนงขัดจังหวะขึ้นอย่างรวดเร็ว   และกล่าว
ต่อว่า “พี่ยังพูดไม่จบ พี่ยังไม่ได้บวกเลขทั้งสามตัวเลยนะจ๊ะ”
... ฮ่า ... ฮ่า ...ฮ่า
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