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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-258-4002-3  โทร. 086-024-1116

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 02-258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

  มศว ประสาน กทม. ต�ารวจนครบาล แก้ปัญหาจราจร - 

ความปลอดภัยผู้ใช้รถ-ใช้ถนนอโศกมนตรี

	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาคมชาว	มศว	ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ใช้ถนนและใช้ทางเท้าบนถนน

สายเศรษฐกิจส�าคัญเส้นน้ี	 จึงได้ประสานงานร่วมกับ	 กรุงเทพมหานคร	

ต�ารวจนครบาล	กระทัง่ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมหารอืและน�าไปสูก่าร

ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะความปลอดภัย

ของผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าข้ามถนนบนถนนอโศกมนตรี	

	 ส� านักงานวิศวกรรมจราจร	 ส� านักการจราจรและขนส ่ ง	

กรงุเทพมหานคร	เป็นอกีหนึง่หน่วยงานทีไ่ด้ให้ความร่วมมือและได้ออกแบบ

เส้นจราจรให้มลีกัษณะเป็นเส้นหยกัซกิแซกเพือ่เป็นเครือ่งหมายเสรมิเตือน

ให้ผูข้บัขีร่ะวงัในระยะ	15	เมตร	ก่อนถงึทางม้าลาย	ซึง่เครือ่งหมายนีท้�าให้

เกดิความรูส้กึว่าช่องจราจรแคบลงจนต้องลดความเรว็ลง	เป็นแนวทางช่วย

ลดความเสี่ยง	ซึ่งนอกจากจะตีเส้นซิกแซกแล้ว	ยังได้ใช้เส้นชะลอความเร็ว	

ลูกศรและข้อลดความเร็วเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถ	 ชะลอ	 ลดความเร็วลงและ

พร้อมท่ีจะหยุดหรอืปฏบัิตติามสัญญาณไฟ	ให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภยั	

ขณะนีไ้ด้ทดลองตเีส้นจราจรดงักล่าวแล้วทีถ่นนดนิสอ	โดยรอบศาลาว่าการ

กรงุเทพมหานคร	(เสาชงิช้า)	ถนนอโศกมนตรบีรเิวณด้านหน้ามหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท	 แกรมมี่	 จีเอ็มเอ็ม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งมี

อบัุติเหตรุถชนคนข้ามถนนทางม้าลายอยูบ่่อยครัง้	จากนัน้จะขยายผลไปยงั

ถนนอืน่ๆ	โดยในอนาคตอาจท�าอุโมงค์คนข้ามถนนอโศกมนตรใีนระยะยาว 
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  นิสิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม

โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา

	 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ	ส่งนสิติเข้าร่วมโครงการประกวดอาหารจากกะทอัิมพวา	

ครั้งที่	 2	จัดโดยบริษัทเอเชียติค	อุตสาหกรรมเกษตร	จ�ากัด	 โดยมีนิสิต

เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	94	เมนู	จากทั่วประเทศ	(7	เมนูจาก	นิสิตภาค

วิชาคหกรรมศาสตร์	มศว	ได้รับการคัดเลือกลงในหนังสือท�าอาหาร	ต�ารับ

อัมพวา)	

	 การคัดเลือกขั้นต่อมาเหลือ	9	เมนู	โดยนิสิตคหกรรมศาสตร์	มศว	

ได้รับการคัดเลือกเข้าไป	3	เมนูเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สถาบัน

ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ถัดมา	 2	

สัปดาห์	จึงมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัล	ณ	โรงภาพยนต์	พารากอน 

ซีนีเพล็กซ์	ผู้ที่ได้รับรางวัล	ได้แก่

 1. นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และนางสาวดลฤทัย 

ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จาก

เมนหูลามห่อหมกเขยีวหวานกะทอิมัพวา	ได้รบัทนุการศกึษา	10,000	บาท

 2. นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา 

ตันติกัลชาญ	นิสิตชั้นปีที่	2	ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสรรสร้างอาหาร

ไทย	กลิ่นอายเอ	อี	ซี	จากเมนู	โรตีพะแนงแซลมอนกะทิอัมพวา	ได้รับ

ทุนการศึกษา	5,000	บาท

	 3.	นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และนางสาวอรัญญา บุญวัง	นิสิต

ชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์อาหารไทย	จาก

เมนู	ต้มย�าปากหม้อกะทิอัมพวา	ได้รับทุนการศึกษา	5,000	บาท	
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ข่าวชมรมฯ

  คณะกรรมการบรหิารชมรมผูส้งูอาย ุมศว	ขอขอบคณุสมาชกิ

ทุกท่านที่มีกุศลจิต	ได้ช่วยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ	ทุกเดือน	

ท�าให้ชมรมมเีงนิเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้

แก่สมาชิก	และได้ท�าบุญกุศลร่วมกันตลอดทั้งปี	ในปี	2557	ชมรมฯ	ได้

ร่วมท�าบุญในกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,700	บาท	(หนึ่งหมื่น

สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	 เงินส่วนที่เหลือได้น�าฝากเข้าบัญชีของชมรมฯ	

สะสมไว้เป็นทุนในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของชมรม	ให้มีความต่อเนื่อง

อย่างย่ังยนืของมวลสมาชกิในวนัข้างหน้า	ในนามของคณะกรรมการบรหิาร

ชมรมฯ	ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในความเอื้ออาทรของสมาชิก

 ชมรมฯ	ขอขอบคณุในกศุลจิตอันดงีามของท่าน	และขอกศุลจติจาก

การได้ท�าบญุร่วมกนัน้ี	จงส่งผลให้ท่านประสบความสขุกาย	สขุใจ	สขุภาพ

แข็งแรง	สุขภาพจิตสมบูรณ์	ปราศจากโรคภัยร้ายแรงทั้งปวง

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน

กุมภาพันธ	์ วันพฤหัสที่	5	กุมภาพันธ์	2558		ตั้งแต่เวลา	09.00	น.	

ณ	ห้องประชุมสภา	1	และเดือนมีนาคม	วันพฤหัสที่	5	มีนาคม	2558	

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม	 โปรดแจ้งที่เลขานุการชมรมฯ	 คุณ

นงลักษณ์	พจนากรรักษ์	081-489-5501

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ไปสรปุผลงานปี	2557	ณ	J.W.	

ธารน�้าร้อนบ่อคลึง	รีสอร์ท	ระหว่างวันที่	8-10	มกราคม	2558	มีคณะ

กรรมการฯ	และผู้ติดตาม	จ�านวน	49	คน	แวะชมหนังใหญ่วัดขนอน	ชม

พพิธิภณัฑ์หนงัใหญ่	ทานอาหารกลางวนั	และ	ชมรมฯ	ท�าบุญกบัวัดขนอน	
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เป็นเงิน	5,000	บาท	เสร็จจากภารกิจสรุปผลงานประจ�าปี	และประชุม

ประจ�าเดือนมกราคม	แล้ว	รศ.	สุภาพร	สุกสีเหลือง	น�าทัศนศึกษาที่บ้าน

หอมเทยีน	สวนกล้วยไม้	ชวนกนัแช่น�า้ร้อนเพือ่สุขภาพได้รบัความสนกุสนาน	

และประทับใจกันโดยทั่วหน้า	 ขอขอบคุณ	 ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ 

และ ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ	์ ที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์ดูแลทุกคนที่

ร่วมเดินทางเป็นอย่างดีเยี่ยม

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ขอเชญิชวนสมาชกิเข้าร่วมกจิกรรม	ดงันี้

วันที่ 12 มีนาคม 2558 ประชุมสามัญประจ�าปี

	 08.30	น.	 	 ลงทะเบียน	 ตรวจสุขภาพเบื้องต้น	(มศว	คลินิก)

	 	 	 	 	 	 แนะน�าผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงวัย

	 09.30	น.	 	 ประธานชมรมสรุปกิจกรรมประจ�าปี	2557

	 09.50	น.	 	 เลือกประธานชมรมฯ	คนใหม่	(ครบวาระ	2	ปี)

	 10.15	น.	 	 ฟังการบรรยายเรื่อง	การใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย

	 	 	 	 	 	 ยามสูงวัย	โดย	ภญ.วรรณี	อิทธิวิวัฒนกุล

	 12.00	น.	 	 รับประทานอาหารร่วมกัน

	 13.00-14.30	น.	บรรยาย	เรื่องผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานท�าอะไร

ได้บ้าง	โดย	ผศ.	จามร	สมณะ	จากมหาวิทยาลัยมหิดล	และอ.	นพวรรณ	

จงสุขสันติกุล

 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม 

ประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกเห็นควรให้จัดในปี 2558 ร่วม 

จับฉลากของขวัญเพื่อความสนุกสนานร่วมกันของสมาชิก และ

การเลือกประธานชมรมฯ คนใหม่ในปี 2558
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 	ขอเชิญสมาชิก	และผู้สนใจ	เข้าร่วมอบรม	เรื่อง	LINE ที่ควรรู้ 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1	วันพฤหัสบดีที่	19	มีนาคม	2558

 กลุ่มที่ 2	 วันพฤหัสบดีที่	 21	 พฤษภาคม	 2558	 ระหว่างเวลา	

08.30-15.00	น.	ณ	ห้อง	102	ส�านักหอสมุดกลาง	ค่าลงทะเบียน	300	

บาท	ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะต้องมสีมาร์ทโฟน	และเคยใช้	LINE	มาก่อน	รบั

กลุ่มละ	15	คน	ผู้สนใจกรุณาติดต่อคุณบุญสม	เล้าพูนพิทยะ	โทร	086-

983-3973	หรือ	นางสาวอุมาพร	นาคะวัจนะ	086-024-1116

  รศ. ดร. จันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล	ได้ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	

4	มกราคม	2558	และได้ท�าการฌาปนกิจศพ	ณ	วัดสร้อยทอง	เมื่อวันที่	

8	มกราคม	2558	ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจกับญาติ	พี่น้อง	

มา	ณ	โอกาสนี้

  ผศ. มลิวัลย์ ประจิมนอก ได้ถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 6	

มกราคม	2558	ได้พระราชทานเพลิงศพ	ณ	วัดธาตุทองฯ	เมื่อวันที่	11	

มกราคม	2558	เวลา	17.00	น.	ชมรมผู้สูงอายุฯ	ขอแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัว	ประจิมนอก	มา	ณ	โอกาสนี้

 	กรมส่งเสริมสหกรณ์	จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	2557	

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	ปีนี้	ผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิในระดบั	ดเีลิศ	ตดิต่อกนัเป็นปีที	่5	ชมรมผูส้งูอายฯุ	ขอร่วมแสดง

ความยินดีมา	ณ	โอกาสนี้	



จดหมายข่าว ปีที่ 21  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

1.	รศ.	ชมพันธุ์		กุญชร	ณ	อยุธยา	 	 	 	 1,000	บาท	

2.	อ.	พวงผกา		คงอุทัยกุล	 		 	 	 	 1,000	บาท

3.	รศ.	สาลี		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา		 	 	 1,000	บาท

4.	อ.	สุภณิดา		สุวณิชย์		 		 	 	 	 1,000	บาท

5.	อ.	อัธยา		ภาดานุพงศ์			 		 	 	 	 1,000	บาท	

6.	รศ.	ปรีชา	-	ผศ.	สุพีร์		ลิ่มไทย	 	 	 	 1,000	บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่

1.	นายศุภพงษ์		ประภาศิริ
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         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

         ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

 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.	ดร.	สกล	พงศกร		 	 2.	คุณศรียา	สุดสาย

3.	อ.	ทรงศรี	เฮงสุนทร		 	 4.	อ.	ประยูร		สะสม

5.	ผศ.	ลัดดา	เหมทานนท์	 	 6.	อ.	วรดี	สิรพิทูร

7.	ผศ.	ดวงแข	ค�าเพิ่มพูล	 	 8.	รศ.	ลัดดาวัลย์	หวังพานิช

9.	ผศ.	สมเจตน์	อภิมณฑ์รักษา	 10.	ผศ.	ทองห่อ	วิภาวิน

11.	รศ.	สมศักดิ์	แสนสุข		 	 12.	อ.	มารศรี	ตันติวงศ์

13.	ผศ.	ดร.	ไพโรจน์	เบาใจ	 	 14.	อ.	ประยูร	สะสม

15.	ผศ.	คุณหญิงอัมพวัน	วัฑฒนาธร	16.	อ.	น�้าทิพย์	มากชู

17.	ศ.	ดร.	ไพศาล	สิทธิกรกุล		 18.	อ.	ดร.	สุจินดา	ขจรรุ่งศิลป์

19.	ผศ.	สายสุณีย์	ลิ้มชูวงศ์	 	 20.	ผศ.	บุญสม	ก้านสังวร

21.	รศ.	ดร.	เพ็ญแข	ประจนปัจจนึก	22.	ผศ.	จุรีย์	จิวะกุล
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23.	รศ.	ฉัตรชัย	อรณนันท์	 	 24.	ผศ.	สิริมา	วรยิ่งยง

25.	รศ.	ดร.	ธารารัตน์	ศุภศิริ		 26.	รศ.	เผดียง	พัฒนพิชัย

27.	คุณศศิน	ปิณฑะดิษ		 	 28.	ผศ.	ประพัตรา	ศิริสุทธิกุล

29.	ผศ.	วินิจ	วงศ์รัตนะ		 		30.	รศ.	ดร.	คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ

31.	คุณธัญญรัตน์	อินทร์เพ็ญ	 	 32.	ผศ.	ทัศนีย์	ศิวายพราหมณ์

33.	รศ.	ดร.	ปิยวดี	วงษ์ใหญ่	 	 34.	อ.	ทองเจือ	เถระพัฒน์

35.	อ.	สมบัติ	เทศน้อย	 	 	 36.	ผศ.	เรวดี	เศวตเศรณี

37.	ผศ.	ระวีวรรณ	พันธ์พานิช		 38.	รศ.	สาคร	ช่วยประสิทธิ์

39.	ดร.	สุวพร	เซ็มเฮง	 	 	 40.	อ.	ชมภร	กมลสุทธิ

41.	คุณมานิต	ศรยุทธเสนี	 	 42.	คุณบรรจง	แสงทอง

43.	รศ.	ชาดา	กลิ่นเจริญ	 	 44.	อ.	จตุรงค์	ผลารุจิ

45.	ศ.	ดร.	ส�าเริง	บุญเรืองรัตน์	 46.	ผศ.	พัชรา	สุทธิส�าแดง

47.	ผศ.	วัฒนา	จูฑะพันธุ์	 			48.	รศ.	ดร.	ชมพันธุ์	กุญชร	ณ	อยุธยา

49.	ผศ.	องอาจ	จิยะจันทน์	 	 50.	ผศ.	วิรัช	วิหครัตน์

51.	รศ.	ดร.	อารี	พันธ์มณี	 	 52.	ผศ.	ดร.	เฟื่องลดา	วีระสัย

53.	รศ.	ประณต	เค้าฉิม		 	 54.	ผศ.	วัลลดา	สุขมาก

55.	ผศ.	ยุวดี	วงศ์สว่าง		 	 56.	รศ.	ปกรณ์	พลาหาญ

57.	ผศ.ดร.พรรณรัตน์	พลอยเลื่อมแสง		58.	รศ.	ดร.	พรสุข		หุ่นนิรันดร์

59.	ผศ.	ร.ท.	ดร.	ไพบูลย์	อ่อนมั่ง	 60.	คุณสังเวียน		รอดกร
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พระนิพนธ์ที่ 2

สมเด็จพระญาณสังวร
1

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีล	และมีจิตใจงาม	เพราะจะม ี

ความสขุและจะอยูด้่วยกนัเป็นสุขจรงิๆ	ทุกๆคนต้องการสขุด้วยกนัทัง้นัน้ไม่มี

ใครปฏเิสธ	แต่ท�าไมไม่เดนิในทางของความสขุ	ไปเดนิในทางของความทกุข์ 

แล้วก็ร�่าร้องว่าไม่มีความสุข

	 ความที่เป็นเช่นนี้กล่าวได้ว่า	เพราะใจของคนยังมืดมดิ	จึงเดินเข้าไป

หากองไฟ	 ด้วยอาการที่ร่าเริงเบิกบาน	 เหมือนแมลงเม่าเข้าหากองไฟ		

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นดวงประทปีส่องให้มองเหน็ทางทีถ่กูต้อง		

ส�าหรับคนที่มีจักษุจักได้มองเห็นและเดินถูกทาง

 1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
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บอกเล่าเก้าสิบ : เห็นเค้าว่าดี 2

	 เวลาที่เราจะบอกว่าอะไรดีไม่ดี	 ดูได้จากอะไร	 ต้องดูจากผลลัพท์ที่

ได้จากการศึกษา	ท�าวิจัย	พิสูจน์อย่างเป็นขั้นตอน	จึงจะมีความน่าเชื่อถือ	

โดยปกติเวลาที่คนเราได้ยินคนอื่นๆ	บอกว่าสิ่งนั้นดี	 คนเรามักจะหลงเชื่อ	

คล้อยตามทนัท	ีโดยไม่ได้มกีารพจิารณาให้ดก่ีอน	มขีัน้ตอนในการพจิารณา

ว่าสิ่งๆ	นั้น	ดีจริงหรือไม่	ดังนี้

	 1.	“เค้า”	คือใคร	เค้าในที่นี้หมายถึงบุคคลที่บอกว่าผลิตภัณฑ์หรือ

ของนั้นดี	เป็นใครมาจากไหน	ท�างานอะไร	น่าเชื่อถือ	ได้หรือไม่	ส่วนมาก

เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ	มีการใช้เทคนิคการสื่อสารต่าง	ๆ	เพื่อให้คนเชื่อ 

ไม่หวงัให้คนเชือ่ทัง้หมด	หวงัให้เชือ่แค่	10%	กเ็พยีงพอแล้วในการขายสนิค้า 

น้ันๆ	ในต่างประเทศมอีงค์กรทีท่�าหน้าทีจ้่างทนายฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย 

จากบริษัท	ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	แล้วเกิดผลเสีย	แต่ในประเทศไทยยังไม่ม ี

ในประเทศไทยใช้วิธีเล่ียงโดยบอกว่าไม่ใช่ยา	 เป็นอาหารเสริมหรือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 เพื่อเล่ียงไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์การ

อาหารและยา

	 2.	“เค้า”	ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเองหรือไม่	หรือเคยใช้หรือไม่

	 3.	ราคาสูงหรือไม่	ถ้าราคาสูง	“เค้า”	อาจหวังก�าไร

	 4.	เราจ�าเป็นต้องใช้ยาหรือไม่	เพราะผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

มีความแตกต่างกัน	อย่าเชื่อเพราะว่าผู้ผลิต	ผู้วิจัยมีความน่าเชื่อถือ	เป็น

ดอกเตอร์	ถ้าผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	ดีจริง	กระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะน�ามา 

แจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้	 มีงานวิจัยพิสูจน์ชัดเจนเท่านั้น	 ยกตัวอย่าง 

 2  สรุปการบรรยายผู้สูงอายุเรื่อง  “เห็นเค้าว่าดี”  โดย ดร. นพ.กฤษณ์  

พงศ์พิรุฬห์  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  

ณ ห้องประชุม ภปร  ชั้น 18 ผู้บันทึกคำาบรรยาย นางสาวจันทพร  ธีรทองดี
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สิ่งที่เค้าเห็นว่าดี	อาทิ

  การล้างพิษตับ	คือการขับสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมา

เป็นการดแูลสขุภาพ	ด้วยวธิธีรรมชาตบิ�าบดัทางหนึง่	ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่แพทย์

ทางเลือก	 แต่โดยปกติร่างกายเรามีกลไกในการก�าจัดสารพิษอยู่ในตัวเอง

อยู่แล้ว	ไม่จ�าเป็นต้องท�าการล้างพิษ

  น�้าด่าง	คือน�้าที่ถูกท�าให้มีฤทธิ์เป็นด่าง	 ในตัวเรามีทั้งกรดและ

ด่างอยู่อย่างสมดุลกัน	 ถ้าจะใช้น�้าด่างก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า	 ร่างกายเป็นก

รดมากไปต้องใช้ด่างมาแก้	ต้องพิสูจน์โดยการเจาะเลือด	ไปตรวจ	ถ้าพบ

ว่าเลือดเป็นกรด	แพทย์จะท�าการรกัษาโดยการฉดีเข้าทางเส้นเลอืด	จงึจะ

แก้ไขได้	ไม่แก้ด้วยการดืม่น�า้ด่าง	ในทางตรงกนัข้ามการดืม่น�า้ด่างมากเกนิ

ไปท�าให้ไตวายได้

  ซปุไก่	คือซปุทีไ่ด้จากการน�าไก่ไปนึง่เป็นเวลานานๆ	จนมนี�า้ออกมา

จากตวัไก่	แล้วน�าน�า้ทีไ่ด้ไปเคีย่วให้เข้มข้น	แล้วเอาไขมันออกกลายเป็นซปุไก่

สกัดนี้	มีการโฆษณาว่าเป็นอาหารเสรมิบ�ารุงก�าลังเหมาะกับทุกเพศทุกวัย		

มกีารกล่าวอ้างถงึสถาบนัในต่างประเทศ	เพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถอืของสนิค้า	

รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ทางการโฆษณา	 โดยใช้ดารานักแสดง	 เพื่อดึงดูด

ความสนใจและโน้มน้าวให้เกดิความเชือ่ถอืในผลติภณัฑ์ในคณุประโยชน์ใน

การโฆษณานัน้ๆ	ซปุไก่เป็นโปรตนี		ถ้าร่างกายเกดิขาดภาวะขาดโปรตนีแล้ว

รับประทานซุปไก่	สามารถแก้ไขภาวะร่างกายขาดโปรตีนได้		ถ้าร่างกาย

ไม่ขาดโปรตีนก็ไม่จ�าเป็นต้องรับประทานซุปไก่	 จะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกาย

ขาดโปรตีน	 	 ต้องพิสูจน์ด้วยการเจาะเลือดตรวจดูระดับโปรตีนในเลือด 

  สเต็มเซลล	์ (Stem	Cell)	หรือที่เรียกว่าเซลล์ต้นก�าเนิด	 เป็น

เซลล์อ่อนที่พร้อมจะเจริญเติบโต	 แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนแปลง
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เพื่อท�าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นก�าเนิดพวกนี้	

สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่ท�าหน้าที่เฉพาะเจาะจง

ธารน�้าร้อนบ่อคลึง

รศ. ดร. ธวัช  บุรีรักษ์ 
3

	 ชมรมผู้สูงอายุ	 มศว	 ไปประชุมสรุปผลงานประจ�าปี	 2557	ที่ห้อง

ประชุม	J.W.	ธารน�้าร้อนบ่อคลึง	อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	ในฐานะที่

เคยสอนวชิาภมูศิาสตร์มาก่อน	จงึมข้ีอคดิและความรูร้อบตัวมาฝากสมาชิก

บ้างตามบทบาทของครเูก่า	ส่ิงแรกท่ีอยากจะพดูถงึคอืเกอืบทกุคนทีเ่หน็ธาร

น�้าร้อน	 หรือบ่อน�้าร้อนซึ่งเจ้าของสถานที่สร้างขึ้นเพื่อกักน�้าร้อนไว้ใช้อาบ

และแช่ตัว		จะเห็นหมอกหรือไอน�้าขึ้นปกคลุมผิวน�้า	ต่างก็เรียกหมอกหรือ

ไอน�า้นัน้ว่า	“ควนั”	ซึง่ไม่ใช่	ความจรงิคอืไอน�า้ทีเ่กดิจากอากาศทีม่อีณุหภมูิ

สูง	(บริเวณเหนือน�้าร้อน)	ไปลดอุณหภูมิของอากาศเย็นรอบๆ	จนอุณหภูมิ

ลดต�่ากว่าจุดน�้าค้าง	(Dew	point)	ท�าให้ไอน�้ากลั่นตัว	(Condensation)	

เป็นหยดน�า้เลก็ๆ	แต่อากาศสามารถเกบ็หรอือุม้หยดน�า้เม็ดเลก็ๆนีไ้ว้ได้	ซึง่

มีรูปแบบ	(Form)	อยู่	4	ชนิด	คือ	น�้าค้าง	(Dew)	น�้าค้างแข็ง	(Frost)	

หมอก	(Fog)	และเมฆ	(Cloud)	ฉะนั้นควันที่เราเรียก	คือ	หมอกที่เกิด

จากอากาศร้อนกกระทบกบัอากาศเยน็	(Advection	Fog)	เช่น	หมอกทีเ่กดิ 

อยู่ในบริเวณที่กระแสน�้าอุ่นกัลฟ์สตรีม	(Gluf	Stream)	พบกับกระแสน�้า 

เย็นลาบลาดอร์	บริเวณชายฝั่งนิวฟาวนด์แลนด์	(Newfoundland)	ซึ่งจะ

	 3		ข้าราชการบำานาญ  อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์  มศว
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เกิดหมอกขึ้นอย่างหนาทึบ	 จนล�าบากในการเดินเรือ	 แต่เป็นแหล่งการ

ประมงที่ส�าคัญของโลก	 เพราะสัตว์น�้าจะมาชุมนุมกันเนื่องจากมีอาหาร

อุดมสมบูรณ์	ความจริงหมอกมีอยู่	2	ชนิด	อีกชนิดหนึ่งคือหมอกที่เกิดจาก

อากาศใกล้ๆพื้นดินเย็นกว่าอากาศที่สูงขึ้น	(Radiation	Fog)	เช่น	หมอก

ตามบริเวณหุบเขา	หรือหมอกที่เกิดในหน้าหนาวบ้านเรา	เมื่ออุณหภูมิบน

พื้นดินเย็นลงจนต�่ากว่าจุดน�้าค้าง

	 เมื่อเรารู้ถึงเรื่องนี้แล้ว	 อยากจะพาดพิงถึงค�าพูดที่ฮิตในหน้าหนาว

บ้านเรา	คอื	“เหมยขาบ	หรอื	แม่คะน้ิง”	ซึง่คอืน�า้ค้างแขง็นัน่เอง	โดยจะเกดิ

เป็นเกล็ดน�้าแข็งบนใบไม้	หรือยอดหญ้า	การเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับน�้าค้าง

ธรรมดานั่นเอง	 คือในตอนกลางคืนอากาศเย็นลง	 ถ้าไม่ถึงจุดน�้าค้างแต่มี

ของบางอย่างที่คายความร้อนได้เร็วกว่า	เช่น	สังกะสี	ใบไม้ใบหญ้า	ฯลฯ	

ของเหล่านี้จะลดอุณหภูมิได้ต�่ากว่าจุดน�้าค้างในเวลานั้น	 จึงมีหยดน�้าไป

เกาะอยู	่เราเรยีกว่า	“น�า้ค้าง”	แต่ถ้ามนักล่ันตวัเป็นหยดน�า้ตอนทีอ่ณุหภมูิ

ต�า่กว่าจดุเยอืกแขง็	32	องศาฟาเรน็ไฮ	แทนทีจ่ะเป็นน�า้ค้างธรรมดา	มนัจะ 

กลายเป็นเกล็ดน�้าแข็ง	 เกล็ดน�้าแข็งที่เกาะอยู่นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อ 

พชืผลทางการเกษตรของเรา	เพราะเมือ่เวลาสายขึน้เกลด็น�า้แขง็เหล่านีจ้ะ

ละลายหายไป	แต่ถ้าอยูใ่นเขตอบอุน่หรอืหนาว	เราจะพบ	ส่วนน�า้ค้างแขง็

ที่เป็นอันตรายต่อพืช	 เรียกว่า	 Killing	 Frost	 (น่าจะแปลว่าน�้าค้างแข็ง

มัจจุราช)	 แต่ความจริงไม่ใช่น�้าค้างแข็งในบรรยากาศที่เรา	 ได้ทราบกัน	

ท้ังนีเ้นือ่งจากใบและล�าต้นของพชืจะประกอบด้วยน�า้เป็นส่วนใหญ่	จงึเตม็

ไปด้วยท่อส่งน�้าและท่อส่งอาหาร	เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงต�่ากว่า	28	

องศาฟาเร็นไฮต์	(จุดเยือกแข็ง	32	องศาฟาเร็นไฮต์)	นานๆจะท�าให้น�้าใน

พืชกลายเป็นน�้าแข็ง	พืชจะตายได้
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	 เรื่องต่อไปอยากจะพูดถึงคือ	 น�้าพุร้อนท่ีไหลออกมาจาก	 “ตาน�้า”	

(Hillside	 Spring)	 	 แล้วไหลมารวมกันเป็นธารน�้า	 ปัญหาคือน�้าพุร้อน

มาจากไหน	 เราทราบแล้วว่าน�้าที่เกิดบนผิวโลกนั้นมาจากน�้าที่ตกจากฟ้า

นั่นเอง	ทั้งน�้าฝนและหิมะเราเรียกว่า	“น�้าฟ้า”	(Precipitation)	คือแบบ

ของการกลั่นตัวของไอน�้าเป็นหยดน�้า	แต่อากาศไม่สามารถจะเก็บหรืออุ้ม

เอาไว้ได้จึงตกลงมา	มีรูปแบบ	(Form)	อยู่	4	ชนิด	คือ	ฝน	(Rain)	หิมะ	

(Snow)	ฝนแข็ง	(Sleet)	และลูกเห็บ	(Hail)	น�้าฟ้าเหล่านี้เมื่อตกลงมา

แล้วจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้น	3	แบบ	คือ	 ไหลไปตามพ้ืนดิน	 (Run	off)	

ซึมลงใต้ดิน	(Cut	off)	และระเหยขึ้นไปในอากาศ	(Fry	off)		น�้าที่ซึมลง

ใต้ดินจะเกดิเป็นน�า้พรุ้อน	พืน้หนิหรอืดนิ	(ดนิคอืหนิทีแ่ตกสลายมานัน่เอง)	

บนพื้นโลกที่รองรับน�้าฟ้าอาจแยกได้เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 พวกที่มีเนื้อ

ละเอียดอัดกันแน่นอยู่จนไม่มีช่องว่างจะให้น�้าซึมผ่านได้	 เช่น	 ดินเหนียว	

หรือหินชนวน	(Imprevious	rock)	เป็นต้น	หรือ	(Impermeable	rock)	

ส่วนที่มีเนื้อหยาบหรือแม้จะมีเนื้อละเอียด	เช่น	หินปูน	หรือหินอ่อน	มัก

จะมีรอยแตก	จึงยอมให้น�้าซึมผ่านได้	(Pervious	rock	หรือ	Permeable	

rock)	เมือ่น�า้ซึมผ่านผวิโลกลงไปจนถงึชัน้หนิทีไ่ม่ยอมให้น�า้ไหลผ่านได้	น�า้

จะขังบริเวณนั้น	เมื่อขุดบ่อลงไปจนถึงระดับน�้าใต้ดินนี้จะได้บ่อน�้าธรรมดา	

ซึง่จะมนี�า้มากในฤดฝูน	ถ้าขาดฝนน�า้ในบ่อกจ็ะน้อย	หรอืแห้งไปเลย	เพราะ

ระดบัน�้าใต้ดินอยูต่�่ากว่ากน้บ่อ	แต่ถา้เกิดบรเิวณทีร่บัน�้าเกิดทีห่า่งไกลเป็น

พนัๆกโิลเมตร	และช้ันหนิทีย่อมให้น�า้ผ่านได้ถกูขนาบด้วยชัน้หนิทีไ่ม่ยอมให้

น�้าผ่านคล้ายแซนวิธ	และน�้าเข้าไปอยู่จนเต็มชั้นหินจนน�้าอิ่มตัว	น�้าใต้ดิน

ชนิดนี้จะมีน�้าตลอดปี	 เพราะไม่มีระดับน�้าใต้ดินในชั้นหินอีกแล้ว	 น�้าที่ได้

จะสะอาดกว่าเพราะซึมผ่านชั้นหินมาไกล	 	 ผ่านแร่ธาตุต่างๆหลายชนิด
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ส่วนใหญ่จะอยู่ลึกมาก	 เมื่อความลึกจากผิวโลก	100	 เมตร	อุณหภูมิจะ

เพิ่มขึ้น	1	องศาเซลเซียส	ถ้าบริเวณที่รับน�้าอยู่ไกลจากบ่อน�้าชนิดนี้เท่าไร	

ชั้นหินจะต้องอยู่ลึกมากขึ้นเท่านั้น	และถ้ามีความต่างระดับกันมากเท่าใด	

แรงดันของน�้าใต้ดินก็จะเพิ่มมากขึ้น	 ถ้ามีรอยแตกของหินหรือเจาะบ่อลง

ไปจะได้น�้าใต้ดินที่มีปริมาณมาก	มีตาน�้าตลอดปี	มีแร่ธาตุละลายอยู่มาก	

และมีอุณหภูมิสูง	ถ้ามีแรงดันสูง	น�้าจะพุ่งขึ้นมาทีเดียว	ขบวนการเกิดเช่น

นี้เราเรียกว่าขบวนการเกิดน�้าบ่อบาดาล	และน�้าใต้ดินที่ไหลหรือพุ่งขึ้นมา

ตลอดปีเช่นนี้เรียกว่า	น�้าพุร้อน	(Hot	spring)

	 เราอาจพบอีกชนิดหนึ่ง	คือ	น�้าจะไหลและสลับกับการพุ่งขึ้นมาเป็น

ระยะๆ	 เราเรียกว่าเกเซอร์	 (Geyser)	 ซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่แห่งบนโลก	 ที่เด่น

มากคือ	เกเซอร์ที่ชื่อว่า	“Old	Faithful”	(น่าจะชื่อว่า	“น�้าพุร้อนที่มีความ

จงรกัภกัดมีาแต่เก่าก่อน”	ยาวดไีหมครบั	!!!)	เกดิอยูใ่นวนอทุธยานแห่งชาติ

เย็ลโล่สโตน	(Yellostone	National	Park)	ในรัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกา	

สถานนที่ตั้งคือปากปล่องภูเขาไฟที่กว้างใหญ่ไพศาล	 แต่ก็ดับมาเป็นเวลา

นานแล้ว	ซึ่งยังมีปรากฏการณ์ให้	(เก๋า)	เห็นหลายอย่าง	แสดงให้เห็นว่า

เป็นปากปล่องภูเขาไฟ	 เช่น	 โคลนเดือด	 ล�าธารน�้าพุร้อน	 กลิ่นก�ามะถัน

คละคลุ้งไปทั่ว	ความยิ่งใหญ่ของ	Old	Faithful	คือ	จะพุ่งน�้าร้อนขึ้นไปสูง

และมีเวลาที่แน่นอน	คือจะพุ่งขึ้นมาทุก	65	นาที	ใช้เวลาในการระเบิดนี้

นานหลายนาที	ปรมิาณน�า้ทีอ่อกมามากกว่าล้านแกลลอน	และสงูราว	150	

ฟตุ	แล้วจะหยุดรอไปอกี	65	นาท	ีจงึจะเกดิกระบวนการนีใ้หม่	การระเบดิ

ของเกเซอร์ก็เช่นเดียวกับน�้าเดือดที่พุ่งขึ้นมานั่นเอง	โดยมีท่อตามรอยแตก

ของหินลงไปลึกมาก	ชั้นล่างสุดของท่อจะอยู่ลึกมากและเป็นบริเวณที่ร้อน 

ที่สุด	 (Super	 heated)	 มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดมากมายนัก	 ขณะที่ 
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น�า้ร้อนมนัจะขยายตวัท�าให้น�า้ข้างบนเอ่อขึน้ไปยงัผวิน�า้	ท�าให้ลดความดนั

ลง	แต่เมื่อขึ้นถึงที่	“ร้อนที่สุด”	มันจะกลายเป็นไอระเบิดน�้าที่อยู่ข้างบนให้

พุ่งขึ้นไปในอากาศ	จึงเกิดการระเบิดของเกเซอร์

	 ในประเทศไทยเรามีท้ังสองประเภท	 เข้าใจว่าที่รุ่งอรุณรีสอร์ท	 ป่า

แป๋	ที่จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเกเซอร์	นอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็น	Hot	spring	

เน่ืองจากน�้าพุร้อนเป็นน�้าที่อยู่ใต้ผิวโลกและมีอุณหภูมิสูง	 จึงมีอ�านาจใน

การละลายแร่ธาตใุนชัน้หนิได้	เมือ่ขึน้มาอยูบ่นผวิโลก	จงึมีคณุค่าในการลง

ไปอาบ	และแช่ตัว	เพราะจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือด	และผิวหนัง

ของเรา	จึงมีข้อจ�ากัดส�าหรับผู้ที่จะลงอาบ	หรือแช่	เกี่ยวกับโรคประจ�าตัว	

และเวลาที่ใช้ในการแช่	 ซึ่งในสถานที่ที่ให้ผู้คนไปใช้บริการควรมีข้อที่จะ

ต้องปฏิบัติ	และเวลาไว้อย่างชัดแจ้ง	ส�าหรับธารน�้าบ่อคลึง	ถือได้ว่ามีสิ่ง

ต่างๆดังกล่าว	และความสะดวกสบายอย่างดี	นับเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยว

อกีแห่งหนึง่ของจงัหวัด	น่ีคอืเรือ่งราวต่างๆเกีย่วกบัน�า้พทุีน่�ามาฝากกนัครบั

	 สวัสดีครับ	แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ
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สรุปการจัดกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มศว ชุดที่ 16 

ปี พ.ศ. 2557

	 ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ชุดที่	16	ได้รับ

การเลอืกตัง้จากสมาชกิของชมรมฯ	ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	

2556	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2556	และประธานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารชมรมฯ	ซึ่งประธานและคณะกรรมการฯ	ชุดนี้มีอายุการปฏิบัติงาน	

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

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้

วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

ตลอดปี จัดท�ำจดหมำยข่ำวชมรมผู้สูงอำยุ 
มศว

ประธำน
ชมรมฯ คณะ
กรรมกำรฝ่ำย 
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/
จดหมำยข่ำว

จัดส่งให้
สมำชิกชมรม
ผู้สูงอำยุ 
มศว จ�ำนวน 
769 คน

จัดท�ำรำยเดือน 
ค่าใช้จ่าย 
38,971 บำท 

ตลอดปี จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิดและส่ง
บัตรอวยพรวันเกิดให้แก่สมำชิก
ชมรมผู้สูงอำยุ มศว

คณะ
กรรมกำรฝ่ำย
ประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/
จดหมำยข่ำว

จัดส่งให้
สมำชิกชมรม 
ผู้สูงอำยุ 
มศว จ�ำนวน 
769 คน

ส่งทุกเดือน 
ค่าใช้จ่าย 
2,780 บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

ตลอดปี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผู้สูงอำยุ มศว

คณะกรรมการ
บริหำร ชมรมฯ

แต่ละเดือน
คณะกรรม
กำรฯ เข้ำ
ร่วมประชุม 
ไม่ต�่ำกว่ำ 50 
คน

ประชุมทุก
เดือน ค่าใช้
จ่ำย 74,905 
บำท

9 ม.ค. 
2557

ประชุมสำมัญประจ�ำปีและจัด
บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “คุย
กับครูเพลง” วิทยากร ครูมนัส 
ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 
2555 สำขำดนตรีสำกล

คณะกรรมการ
บริหำร ชมรมฯ

คณะ
กรรมกำร
บริหำร
ชมรมฯ และ
สมำชิก
ชมรมฯ 
จ�ำนวน 63 
คน นิสิต 68 
คน

ส�ำนัก
หอสมุดกลำง 
สนับสนุนค่า
ใช้จ่ำย 9,015 
บาท จัด ณ 
ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและกำร
ศกึษำต่อเนือ่งฯ

9 ม.ค.  
2557

บริจาคเงินเพื่อเป็นเจ้าภาพทอด
ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซ่อมแซม
อาคารพิพิธภัณฑ์ประดิษฐ์สถาน 
พระธาตุ รูปหล่อ และเครื่อง
อัฐบริขาร ของหลวงปู่สุภาพ 
ธัมมปัญโญ อดีตเจ้ำอำวำส วัด
ทุ่งสว่าง จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการ
บริหำร ชมรมฯ

จ�ำนวน 50 
คน

บริจาคเงิน 
2,900 บำท

9 ม.ค.  
2557

บริจาคเงินร่วมท�าบุญสร้าง
พระพุทธรูปพระพุทธศรีทันดร ณ 
วัดดอยแคน จังหวัดล�าพูน 

คณะกรรมการ
บริหำร ชมรมฯ

จ�ำนวน 50 
คน

บริจาคเงิน 
6,000 บำท



จดหมายข่าว ปีที่ 21  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

http://seniorclub.swu.ac.th 19

วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

16 ม.ค.  
2557

ถวำยภัตตำหำรเช้ำและถวำย 
ขนมเบื้องแด่พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่เข้าร่วมโครงการอบรม
ก่อนสอบบาลีประโยค ป.ธ. 6 - 
7 - 8 - 9 ณ วัดสามพระยา

ประธำนชมรมฯ ประธำนชม
รมฯ

ชมรมฯ 
บริจาคค่า
ภัตตำหำรเช้ำ 
2,000 บำท 
คณะกรรม
การฯ บริจาค 
1,000 บำท 
และคณะกรรม
การฯ บริจาค
ค่าขนมเบื้อง 
อีก 1,000 บำท

30 ม.ค. 
2557

ท�ำบุญวันเกิดชมรมผู้สูงอำยุ มศว คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 

จ�ำนวน 39 
คน

ณ ห้องจัด
เลี้ยงชั้น 1 
อาคารวิจัยและ
กำรศึกษำต่อ
เนื่องฯ ได้เงิน
ท�ำบุญ 8,900 
บำท

2 - 3 
ก.พ.  
2557

ทัศนศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
(น�้าตกเอราวัณ น�้าตกห้วยแม่
ขมิ้น)

คณะ
กรรมกำรฝ่ำย 
ทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 25 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรม 3,000 
บำท

5 ก.พ.  
2557 

ถวำยสักกำระพระศพสมเด็จพระ
สังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก 
และชมนิทรรศกำรพระชันษำ 
100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ณ 
วัดบวรนิเวศมหำวิหำร

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 37 
คน

สมำชิกชมรมฯ 
ที่ไปร่วมท�ำ
กิจกรรม ร่วม
ท�ำบุญถวำย
เป็นพระราช
กุศลเป็นเงิน 
5,000 บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

6 มี.ค.  
2557

เข้าร่วมโครงการกายภาพบ�าบัด 
เพื่อชุมชน คณะสหเวชศาสตร์ 
เป็นผู้จัด

- จ�ำนวน 18 
คน

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่ำ
สุนทร ส�ำนัก
หอสมุดกลำง

18 มี.ค. 
2557

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้สังคม
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร กลุ่มที่ 
1 ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 
ส�ำนักหอสมุดกลำง

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงบุญสม 
เล้ำพูนพิทยะ 
 (หัวหน้ำ
โครงการ)

จ�ำนวน 19 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 
200 บำท

20 - 24 
มี.ค.  
2557

บรรยำยและท�ำกิจกรรม “ธรรมะ
กับสุขภาพ” โครงการเสริมสร้าง 
ต้นกล้าทางมนุษยศาสตร์ ณ 
สวนโมกขพลำรำม อ�ำเภอไชยำ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำ
จารย์สุพิน 
ทองธำนี

รับเชิญ
จากคณะ 
มนุษยศาสตร์ 
มศว

31 มี.ค.  
2557

ร่วมท�าบุญวันสถาปนาครบรอบ 
14 ปี สถำบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

ประธำนชมรมฯ 3 คน ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 1,000 
บำท

3 เม.ย.  
2557

จัดพิธีสรงน�้ำพระเนื่องในเทศกำล 
วันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมสภา 
1 อาคารหอประชุม

คณะกรรมการ
บริหำร ชมรมฯ

คณะ
กรรมกำร
บริหำรชม
รมฯ จ�ำนวน 
54 คน

ค่าใช้จ่าย 160 
บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

3 เม.ย. 
2557

ร่วมท�าบุญโครงการบรรพชา
สามเณร “ธรรมะสู่ดวงใจ” รุ่นที่ 
5 อุปสมบทพระ 9 รูป บรรพชำ
สามเณร 142 รูป ณ วัดระฆัง
โฆสิตำรำมวรวิหำร

- คณะ
กรรมกำร
บริหำรชม
รมฯ จ�ำนวน 
54 คน

ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 3,000 
บาท คณะ
กรรมกำรฯ 
ร่วมท�ำบุญ 
8,700 บำท 
รวมเป็น
เงิน11,700 
บำท 

10 เม.ย. 
2557

ร่วมโครงการมหกรรมมหา
สงกรานต์ ประจ�าปี 2557 จัด
โดยสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ

- จ�ำนวน 5 
คน

ณ โถงชั้น 
1 อาคาร
นวัตกรรม : 
ศ.ดร.สำโรช 
บัวศรี และลำน
อโศกมนตรี

21 - 23 
เม.ย.  
2557

ทัศนศึกษา มศว องครักษ์ และ
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย จังหวัด
สระแก้ว

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 30 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 
10,885 บำท

24 เม.ย.  
2557

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้สังคม
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร กลุ่มที่ 
2 ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 
ส�ำนักหอสมุดกลำง

 คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงบุญสม 
เล้ำพูนพิทยะ 
(หัวหน้ำ
โครงการ)

จ�ำนวน 16 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 1,700 
บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

28 เม.ย. 
2557

ร่วมงาน “วันศรีนครินทรวิโรฒ 
2557” ชมรมฯ ร่วมท�าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และ
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ณ 
อนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล

- จ�ำนวน 15 
คน

ณ โถงชั้น 
1 อาคาร
นวัตกรรม: 
ศ.ดร.
สำโรช บัวศรี 
บริเวณลาน 
SWUNIPLEX 
และอนุสาวรีย์ 
ศ.หม่อมหลวง 
ปิ่น มาลากุล 
ค่าท�าบุญ
ตักบำตร
พระสงฆ์ 
9 รูป 450 
บาท ค่าพาน 
พุ่มดอกไม้ 
900 บำท

1 พ.ค. 
- ธ.ค. 
2557

สอนกำรเต้นลีลำศ ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 10.00 น. ณ 
ตึกประสำนมิตร ชั้น 1

คณะกรรมการ
ฝ่ำยนันทนำกำร 
รศ. สำลี 
ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา

จ�านวน 10 - 
15 คน

อาจารย์บัณฑิต 
แพนลิ้นฟ้ำ 
เป็นผู้ร่วมสอน

1 พ.ค. 
2557

ร่วมท�ำบุญสร้ำงห้องสมุดให้
พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้มา 
ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาค้นคว้า ณ 
วัดสหธรรมิกำรำม อ�ำเภอพร้ำว 
จังหวัดเชียงใหม่

คณะ
กรรมกำร
บริหำรชมรม
จ�ำนวน 52 
คน

คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 
บริจาค 8,100 
บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

1 พ.ค. 
2557

ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อหลอด
ประหยัดไฟ LED ให้ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดิน
หนองแสง) สำขำวัดนำยำยอำม 
จังหวัดจันทบุรี

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 3 
คน

ชมรมบริจาค 
1,100 บำท

1, 8, 
15, 22, 
29 มิ.ย. 
2557

เข้าร่วมฝึกอบรม “ธรรมานามัย” 
รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลชั้น 2 อาคารศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ

อ.ดร. พรรณี 
บุญประกอบ

1. อ.ดร.มนัส 
บุญประกอบ 
2. ผศ.พัชรำ 
สุทธิส�ำแดง
3. 
น.ส.ลักขณา 
แซ่ลู้ 
4. ผศ. ร.ท. 
ดร. ไพบูลย์ 
อ่อนมั่ง

3 ก.ค. 
2557

สำธิตกำรออกก�ำลังกำยกล้ำมเนื้อ
ในผู้สูงวัย โดยอาจารย์ผกาภรณ์ 
พู่เจริญ เวลา 11.00 - 12.00 น.

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร

จ�ำนวน 54 
คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคาร
หอประชุม 
มศว

3 ก.ค. 
2557

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
ณ วัดวะภูแก้ว ต�าบลมะเกลือ
ใหม่ ต�ำบลสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา กับส�านักหอสมุด
กลำง

ประธำนชมรมฯ ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 1,000 
บาท และคณะ
กรรมกำรฯ ได้
ร่วมท�ำบุญ 
17,100 บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

3 ก.ค. 
2557

ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
กับ โรงเรียนสำธิต มศว 
ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) 
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
โรงเรียน

ประธำนชมรมฯ ชมรมร่วม
ท�ำบุญ 600 
บำท

3 ก.ค. 
2557

มอบเงินให้นางลัดดาภรณ์ 
พิพัฒน์เขมากร (ลูกจ้างประจ�า
สังกัดกองกลาง) เป็นค่าช่วย
เหลือ ดูแลอำกำรป่วยเส้นเลือด
ในสมอง

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 54 
คน

ชมรมฯ มอบ
เงินให้ 1,000 
บาท คณะกร
รมกำรฯ มอบ
เงินให้ 12,600 
บำท

17 ก.ค. 
2557

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้สังคม
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร (กลุ่มที่ 
1) ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 
ส�ำนักหอสมุดกลำง 

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงบุญสม 
เล้ำพูนพิท
ยะ (หัวหน้ำ
โครงการ)

จ�ำนวน 9 
คน

-

21- 23 
ก.ค. 
2557

ทัศนศึกษากรุงเทพฯ - สัตหีบ คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 30 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 4,455 
บำท

29 ก.ค. 
2557

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้สังคม
ออนไลน์เพื่อการสื่อสาร (กลุ่มที่ 
2) ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 
ส�ำนักหอสมุดกลำง

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร

จ�ำนวน 15 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 1,000 
บำท

2 - 5 
ส.ค. 
2557

ทัศนศึกษา ณ ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 33 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 9,300 
บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

7 ส.ค. 
2557

กำรบรรยำยเรื่อง “กำรดูแล
สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ” โดย 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 
สรสัณฑ์ รังสิยานนท์ เวลา 
11.00 - 12.00 น. 

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร

จ�ำนวน 48 
คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคาร
หอประชุม 
มศว

14, 21, 
28 ส.ค.  
2557

จ�าหน่ายสินค้า Rummage 
Sale เพื่อหารายได้สมทบทุน 
ศ.ดร.สุดใจ เหล่ำสุนทร ได้รับ
บริจาคของเหลือใช้สภาพดีจาก
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชม
รมฯ 

คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 
และสมำชิกชม
รมฯ

จ�ำนวน 7 
คน

ณ โถงด้าน
หน้าอาคาร
ส�ำนักหอสมุด
กลำง

1 ก.ย. 
2557

ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ ศ.ดร.
สุดใจ เหล่ำสุนทร โดยจ�ำหน่ำย
สินค้า Rummage Sale เพื่อ
หำรำยได้สมทบทุน ศ.ดร.สุดใจ 
เหล่ำสุนทร

คณะกรรมการ
บริหำรชมรมฯ 
และสมำชิกชม
รมฯ

จ�ำนวน 15 
คน

ณ โถงด้าน
หน้าอาคาร
ส�ำนักหอสมุด
กลำง รำย
ได้จำกกำร
จ�าหน่ายสินค้า
รวม 4 วัน ได้
เงินจ�ำนวน 
63,000 บำท

4 ก.ย.  
2557

สำธิตกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำร
ร�ามวยเต้าเต๋อซินซีในท่าใหม่ 
โดยรองศาสตราจารย์วรรณี โสม
ประยูร และนางสาวปวีณา 
วิหคาภิรมณ์ เวลา 
11.00 - 12.00 น.

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยวิชำกำร

จ�ำนวน 62 
คน

ณ ห้องประชุม
สภา 1 อาคาร
หอประชุม 
มศว
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

16 ก.ย. 
2557

ร่วมงำนวัน ศ.ดร.สำโรช บัวศรี 
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 20 
คน

ค่าพวง
มำลำ วัน ศ. 
ดร.สำโรช บัว
ศรี 1,000 บำท

1 ต.ค. 
2557

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์
อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี 
ในปี 2557

คณะกรรมการฯ 
ทุกฝ่ำย

จ�ำนวน 101 
คน

ณ ห้องแปด
เหลี่ยม อาคาร
วิจัยและกำร
ศึกษำต่อเนื่อง 
ได้รับเงินค่า
ลงทะเบียน 
9,500 บำท

9 ต.ค. 
2557

จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ
และบรรยำยทำงวิชำกำร 
เรื่อง “เทคนิคสร้างสุขด้วยวิถี
ธรรมชาติ” โดยอาจารย์เสาวนีย์ 
สังฆโสภณ และคณะ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการ
ศึกษำต่อเนื่องฯ

คณะกรรมการฯ 
ทุกฝ่ำย

จ�ำนวน 110 
คน

ส�ำนักหอ
สมุดกลำง 
สนับสนุน
งบประมาณ 
10,905 บำท 
ได้รับเงินค่าลง
ทะเบียน 8,800 
บำท 

16 - 19 
ต.ค.  
2557

ร่วมงานถวายผ้าพระกฐิน
พระรำชทำน กับมหำวิทยำลัย 
ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ 
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว และ
ทัศนศึกษำ

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 41 
คน

คณะกรรม
กำรฯ และ
สมำชิกชมรมฯ 
ร่วมบริจาคเงิน
ท�ำบุญ จ�ำนวน 
35,750 บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

25 ต.ค. 
2557

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดหินแร่ 
อ�ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กับรองศาสตราจารย์
ชำตรี เมืองนำโพธิ์ (อดีต
อธิกำรบดี มศว)

ประธำนชมรมฯ 
อาจารย์นงนวล 
พงษ์ไพบูลย์

จ�ำนวน 7 
คน

ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 2,000 
บาท คณะ
กรรมกำรฯ 
และสมำชิกฯ 
ร่วมท�ำบุญ 
26,730 บำท

1 พ.ย. 
2557

ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีวัด
มงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) 
จังหวัดระยอง

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 1 
คน

ชมรมฯ ร่วม
ท�ำบุญ 
1,000 บำท 
กรรมกำร, 
สมำชิกชมรมฯ 
และเพื่อนๆ 
ร่วมท�ำบุญ 
24,000 บำท

3 พ.ย. 
2557

ร่วมงำนวันสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ครั้งที่ 26

อาจารย์จันทร์
ทิพย์ ลิ่มทอง

จ�ำนวน 19 
คน

ณ อาคาร
นวัตกรรม : 
ศ.ดร.สำโรช 
บัวศรี

5 - 7 
พ.ย. 
2557

ทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรมนคร
ชุม ชม แสง สี เสียง และ
ลอยกระทงสำย จังหวัด
ก�ำแพงเพชร, สุโขทัย และ
พิษณุโลก

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 60 
คน

มีรำยได้เข้ำชม
รมฯ 48,330 
บำท
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

13 พ.ย. 
2557

ร่วมฟังกำรบรรยำย เรื่อง “ถำม
หาความจ�า ตามหาความ
เสื่อม” ซึ่ง มศว คลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัท 
Eisai (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เป็นผู้จัด เวลา 10.00 - 12.00 
น. 

มศว คลินิก 
คณะ
แพทยศาสตร์ 

จ�ำนวน 50 
คน

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ  
เหล่ำสุนทร 
มศว 

13 พ.ย. 
2557

ร่วมท�าบุญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มศว ในการทอดผ้าป่าสามัคคี 
ประจ�ำปี 2557 เพื่อสมทบทุน
สร้างพระอุโบสถ ณ วัดดอนกู๋ 
ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

รอง
ศาสตราจารย์
ชาญวิทย์ เทียม
บุญประเสริฐ

คณะกรรม
กำรฯ และ
สมำชิกชมรมฯ 
ร่วมท�ำบุญ
เป็นเงิน 5,500 
บำท

22 - 23 
พ.ย.  
2557

จัดโครงการบริการวิชาการ : 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ 
โรงเรียนมงคลวิทยา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ร่วมกับ ส�ำนักหอ
สมุดกลำง

ประธำนชมรมฯ 
ผู้ช่วยศำสตรำ
จารย์เกษร 
เจริญรักษ์ รอง
ศาสตราจารย์
เฉลียว พันธุ์สี
ดำ นำงกริยำ  
สำมเสน ปำน
เจริญ

สามเณร 82 
รูป

ได้รับกำร
จัดสรรเงิน
จำกทุน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่ำ
สุนทร 30,000 
บำท

4 ธ.ค. 
2557

ร่วมพิธีถวำยพระพรเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกำสเจริญพระชนมำยุ 
87 พรรษำ ของมหำวิทยำลัย

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 33 
คน

ณ บริเวณโถง
ชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ 
ดร. สำโรช บัว
ศรี
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วัน 
เดือน ปี

กิจกรรม ผู้ด�ำเนินงำน
จ�ำนวนผู้เข้ำ

ร่วม
หมำยเหตุ

4 ธ.ค.  
2557 

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบ
ในกำรก่อสร้ำงบันไดทำงขึ้นไป
กรำบนมัสกำรรอยพระพุทธบำท 
เขาช่องช้าง ณ วัดทุ่งดินด�า 
(สวนป่าโพชฌงค์) ต�าบลด่านช้าง 
อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์มนัส - 
อาจารย์พรรณี 
บุญประกอบ 

คณะกรรม
กำรฯ ร่วม
ท�ำบุญ 2,160 
บำท

7 - 11 
ธ.ค. 
2557

ทัศนศึกษาฮานอย - ลาวไค - 
ซาปา ประเทศเวียดนาม

คณะกรรมการ 
ฝ่ำยทัศนศึกษำ

จ�ำนวน 31 
คน

มีรำยได้เข้ำ
ชมรมฯ 7,700 
บำท

16 ธ.ค. 
2557

ร่วมฟังกำรชี้แจง เรื่อง กำร
กลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 
ตำม พรบ. บ�ำเหน็จบ�ำนำญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งกอง
การเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัด

กองกำรเจ้ำ
หน้ำที่ มศว

จ�ำนวน 22 
คน

ณ หน้าหอ
ประชุมใหญ่ชั้น 
2 อาคารวิจัย
และกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง

18 ธ.ค. 
2557

ร่วมลงนำมถวำยพระพรพระบำท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา
ศิริรำช 100 ปี

ประธำนชมรมฯ จ�ำนวน 17 
คน

ค่าแจกัน
ดอกไม้ 1,000 
บำท

25 ธ.ค. 
2557

ร่วมงาน “ศรีนครินทร์ สีสันแห่ง 
ความสุข” ตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้งและของใช้ส�าหรับพระสงฆ์ 
จ�ำนวน 59 รูป

จ�ำนวน 5 
คน

ณ บริเวณลาน
เล่นล้อ มศว 
ค่าใช้จ่าย 450 
บำท และร่วม
ซื้อโต๊ะจีน 500 
บำท

26 ธ.ค.  
2557

ร่วมกิจกรรมปีใหม่กับส�ำนักหอ
สมุดกลำง 

จ�ำนวน 8 
คน

มอบเครื่อง
ปริ้นเตอร์สี 
เป็นของขวัญ
ปีใหม่ ราคา 
5,671 บำท
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รายงานการเงินประจ�าปี 2557 (1  มกราคม  -  30  ธันวาคม 2557) 
(สรุป  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557)   

ในปี พ.ศ. 2557 ชมรมฯ มีรายรับ - รายจ่าย ดังนี้

รายรับ
1.		ค่าสมัครสมาชิกใหม่	19	ราย	 	 	 	 9,500.00		 บาท

2.		เงินบริจาค				 	 	 	 	 	 	 189,000.00		 บาท

3.		รายได้จากการจัดทัศนศึกษา	 	 	 	 84,170.00		 บาท

4.		รายรับจากการจัดกิจกรรมของชมรมฯ	 	 	 37,040.00		 บาท

5.		เงินสนับสนุนจากส�านักหอสมุดกลาง	 	 	 17,520.00		 บาท

6.		รายรับเบ็ดเตล็ด	 	 	 	 	 	 	 10,467.00		 บาท

7.		ดอกเบี้ยรับ	 	 	 	 	 	 	 	 15,488.81	 บาท

             

  รวมรายรับ       363,185.81 บาท

รายจ่าย
1.		การจัดกิจกรรมของชมรมฯ		 	 	 	 170,857.00	 บาท

2.		ค่าวิทยากร	 	 	 	 	 	 	 	 5,600.00	 บาท

3.		ค่าดอกไม้ถวายพระพร	 	 	 	 	 1,000.00	 บาท

4.		ท�าบุญศิริราชมูลนิธิ	 	 	 	 	 	 1,000.00	 บาท

5.		ท�าบุญมูลนิธิอารีย์		สุทธิพันธุ์	 	 	 	 1,000.00	 บาท

6.		ค่าของขวัญกระเช้าผลไม้		ของเยี่ยมไข้	พานพุ่ม	งานศพ	 9,762.00			 บาท

7.	ค่าจัดท�าจดหมายข่าว	เครื่อง	Printer	หมึก		 	 38,971.00		 บาท

8.		ค่าจัดท�าบัตรอวยพรวันเกิด	 	 	 	 2,780.00	 บาท

9.		ท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 2,000.00	 บาท

10.		ท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับโรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 600.00	 บาท

11.		บรจิาคเงนิทอดผ้าป่าสามคัคแีละถวายเทยีนพรรษา	กบัส�านักหอสมดุกลาง	ณ		วัดวะภแูก้ว 

ต�าบลมะเกลือใหม่		ต�าบลสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,000.00	 บาท
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12.		พิธีสรงน�้าพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์		 	 160.00	 บาท

13.		ท�าบุญโครงการบรรพชาสามเณร	“ธรรมะสู่ดวงใจ”	ณ	วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,000.00	 บาท

14.		ท�าบุญสร้าง	สิม		ณ		วัดไชยศรี		จังหวัดขอนแก่น	 1,000.00	 บาท

15.		ท�าบุญทอดกฐินสามัคคีวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย	(เขาสาป)	จังหวัดระยอง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,000.00	 บาท

16.		ค่าตอบแทนผู้ช่วยในกิจกรรมต่างๆ	ของชมรม	 	 11,000.00	 บาท

17.		ค่าจัดซื้อตู้ล�าโพงกระเป๋าลาก	 	 	 	 4,500.00	 บาท

18.		ค่าเช่ารถไปร่วมทอดกฐิน	ณ	วัดหินแร่		อ�าเภอสนามชัยเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา		

กับรองศาสตราจารย์ชาตรี		เมืองนาโพธิ์	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				6,000.00	 บาท

19.		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	 	 	 	 	 4,050.00	 บาท

             

  รวมค่าใช้จ่าย      265,280.00  บาท

                               

  ปี พ.ศ. 2557   เงินคงเหลือ        97,905.81  บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่ ตลอดชีพ  จ�านวน 19 ราย

	 	 	 1.	อ.	สมชาย		สุริยะศิริบุตร

	 	 	 2.	นางกริยา		สามเสน	ปานเจริญ

	 	 	 3.	คุณสมภัทร์		เสนะวงศ์

	 	 	 4.	นางสาวเติมสุข		พงษ์ตน

	 	 	 5.	นายผิว		ค�าใหญ่

	 	 	 6.	อ.	ประดิษฐ์		อุดรพิมพ์

	 	 	 7.	ผศ.	ทศวร		มณีศรีข�า
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	 	 	 8.	ผศ.	บรรจง		สัพพะเลข

	 	 	 9.	ผศ.	รัตนา		เจริญสาธิต

	 	 	 10.	อ.	ทิพมาศ		แก้วซิม

	 	 	 11.	อ.	นิยะดา		จิตต์จรัส

	 	 	 12.	อ.	ประพันธ์		เปรมศรี

	 	 	 13.	อ.	วัฒนีย์		โรจน์สัมฤทธิ์

	 	 	 14.	อ.	สุธาทิพย์		ชวนะเวสสกุล

	 	 	 15.	อ.	อรพรรณ		วีระวงศ์	พลันเท็นคา

	 	 	 16.	นางสาวสุประภา		ศรีทอง

	 	 	 17.	นางสาวรัตนาพร		สงวนประสาทพร

	 	 	 18.	นางพิมพ์ศรี		เปานิล

	 	 	 19.	คุณนิตยา		ตันสุภา	

  


