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ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-4077
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-649-5439 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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อาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในศุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2561
					สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
พระปรีชาสามารถในศาสตร์ศิลป์
ทรงใฝ่รู้ศึกษานามระบิล
ทั้งธรณินทร์รู้เห็นเป็นประจ�ำ
			 พระเสด็จสู่ด้าว			แดนใด
ชนชื่นเบิกบานใจ
ทั่วหน้า
พันธุ์พฤกษาดอกงามไสว ผลดก  ยิ่งนา
เดือนเด่นงามพราวฟ้า
ทั่วหน้าสุขเกษม
			 อัญเชิญไตรรัตน์พร้อม
โปรดช่วยอภิบาล
พระเกษมสุขส�ำราญ
ปวงราษฏร์ภักดีน้อม

บันดาล
เพริศพร้อม
สมดั่ง  ประสงค์เอย
เทิดไท้ถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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อาศิรวาท
6 เมษายน วันจักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. 2325
			 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
แห่งจักรีประยูรพงศ์
สร้างกรุงเทพฯ ยืนยง
ปวงราษฎร์สุขทั่วหน้า

ปฐมวงศ์
เลิศหล้า
คงอยู่  ชาตินา
นับร้อยสู่พันปีเทอญ

			 แผ่นดินไทยเกริกก้อง
ด้วยพระบารมีบันดล
ราชวงศ์จักรีผล
ปวงราษฎร์ภักดีเจ้า

สากล
เด่นด้าว
สืบต่อ  กันนา
พรั่งพร้อมสามัคคี

			 ส�ำนึกคุณมากพ้น
ปวงราษฎร์ร่วมรักษา
ปฏิบัติค�ำศาสดา
เกียรติศักดิ์ภักดีไซร้

พรรณนา
ชาติได้
สอนสั่ง  ศาสน์นา
ถวายไท้พระราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต  ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจ�ำปีพุทธศักราช
2561 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน้าหอประชุมใหญ่ สนามฟุตบอล และอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อม
หลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
07.00 - 07.20 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จ�ำนวน 70
รูป ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
07.20 - 07.25 น. ประธานในพิธี อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย
07.25 - 07.35 น. ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
07.35 - 07.45 น. ถวายภัตตาหาร
07.45 - 07.50 น. อธิ ก ารบดี แ ละผู ้ บ ริ ห ารถวายจตุ ป ั จ จั ย
ไทยธรรม
07.50 - 08.00 น. คณะสงฆ์ให้พรผู้ร่วมท�ำบุญตักบาตร
08.00 น. เป็นต้นไป ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 70 รูป (แบ่ง
ออกเป็น 17 รูป 3 กลุ่ม 18 รูป 2 กลุ่ม ณ ด้านหน้าอาคารอาคารหอ
ประชุมใหญ่
09.00 - 10.30 น. พิ ธี ว างพานพุ ่ ม ดอกไม้ ณ อนุ ส าวรี ย ์
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ
และสมาชิก ที่ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานของชมรมฯ ประจ�ำปี 2560
ที่ เดอะเวโลโฮเต็ลแอนด์ปั๊มแทรค อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ได้สรุป
กิจกรรมของชมรมและเข้าร่วมชมแสงสีเสียง ในคืนวันที่ 1 มีนาคม 2561
ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ในที่นี้ชมรมฯ ขอขอบคุณ
- ททท จังหวัดนครนายก (ททท. รับผิดชอบ 3 จังหวัด :
นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี) ที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารเย็น ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย คุณประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ เป็นผู้แทนได้มาพูด
คุยแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว
- อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง และ รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ที่ประสานงานกับวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วให้ได้มีที่นั่งดูอย่างเรียบร้อย
- อ.สมใจ-อ.ศิรชิ ยั วารีรตั น์ ทีช่ ว่ ยเป็นธุระจัดหา cake วันเกิด
และน�ำมะม่วงแรด แปดริ้วมาแจกจ่ายให้ผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคม
- รศ.อรลักษณา แพรัตกุล ที่เขียนบทความ สุดเขตที่
สระแก้ว...ให้สมาชิกได้อ่านในฉบับนี้
คณะกรรมการบริหารชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอขอบคุณสมาชิก
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ทุกท่านที่มีกุศลจิต ได้ช่วยกันหมุนเวียนบริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ ทุกเดือน
ท�ำให้ชมรมมีเงินเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้
แก่สมาชิก และได้ท�ำบุญกุศลร่วมกันตลอดทั้งปีในปี 2560 ชมรมฯ ได้รับ
เงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิน 221,300 บาท (สองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และได้น�ำเงินส่วนหนึ่งไปท�ำบุญร่วมกันในนาม
ของชมรมฯ เป็นเงิน 45,755 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
บาทถ้วน) และใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เงินส่วนที่เหลือได้น�ำฝากเข้าบัญชีใน
นามของชมรมฯ สะสมไว้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ให้
มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิกในวันข้างหน้า
ในนามของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุกคนรูส้ กึ ซาบซึง้
และภูมิใจในความเอื้ออาทรของสมาชิกชมรมฯ ขอขอบคุณใน
กุศลจิตอันดีงามของท่าน และขอกุศลจิตจากการได้ท�ำบุญร่วม
กันนี้ จงส่งผลให้ท่านประสบความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง
สุขภาพจิตสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยร้ายแรงทั้งปวง
จดหมายข่าวฉบับนีฝ้ า่ ยเลขานุการได้สรุปกิจกรรมต่างๆ ไว้ในภาพ
รวม คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ไว้ที่หน้า 15-26
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการฯ และสมาชิก
ชมรมฯ จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน ทองธานี, รอง
ศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พนอ อัศวรุจา
นนท์ และอาจารย์พิมพวรรณ ณ พัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา
และร่วมเดินทักษิณาวัตร สักการะบูชาพระบรมธาตุ พระปัจเจกบรมธาตุ
พระอรหันตธาตุ พระธาตุพระโพธิสัตว์ และร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ณ
ลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
http://seniorclub.swu.ac.th

5

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2561

1 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเนือ่ งในวันมาฆบูชา ประจ�ำปีพระพุทธศักราช 2561 โดย
มี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และคณะเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสดังกล่าว ผศ.สุพนิ ทองธานี
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ เป็นผู้แทนถวายพุ่มดอกพุ่ม ณ มณฑลพิธี
ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ภญ.รุ่งทิวา ประจันดุม จากบริษัท
ยูนิ-ชาร์ม มาบรรยายการใช้ผ้าอ้อมและกางเกงซับน�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้
มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์กางเกงซับน�้ำเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ยังแจ้งว่าถ้าสมาชิกของชมรมฯ ต้องการซื้อยกกล่องจะได้ในราคา
พิเศษ และส่งให้ถึงบ้าน ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ดร.อุมาพร
นาคะวัจนะ หมายเลขโทรศัพท์ 090 -917-3993
ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ ไปจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชนั้ ป. 1-6
ให้แก่นักเรียน 69 คน โรงเรียนบ้านแม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2560 โดยได้รับเงินสนับสนุนในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ขนม จากผูใ้ หญ่ใจดีและสมาชิกชมรมฯ ขออนุโมทนา
ในจิตอาสาครั้งนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล ที่ได้
รับโปรดเกล้าฯ เป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาล
ปัจจุบัน
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ตามที่ชมรมฯ จัดกิจกรรม Rummage Sale ในวันที่ 13
และ 15 มีนาคม 2561 ณ ตลาดนัด มศว เพื่อน�ำเงินไปจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน จ.ตาก
ประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นั้น ได้เงินจากการจ�ำหน่าย
สิ่งของ เสื้อผ้าเป็นเงินทั้งสิ้น 51,905 บาท ชมรมฯ ขอขอบคุณผู้น�ำ
สิ่งของมาบริจาค ฝ่ายจัดการทรัพย์สินของ มศว ที่อนุเคราะห์ให้สถานที่
และพนักงานขายกิตติมศักดิ์มืออาชีพทุกคนมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 20-23
พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราช
นครินทร์ เขาดินหนองแสง จ. จันทบุรี กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้
สนใจ แจ้งชื่อกับ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โอนเงิน ธนาคารกรุงไทยเลขที่
บัญชี 015-1-51428-3 ธนาคารไทยพาณิช 032-4-00924-9 หรือ โอน
เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ชื่อ ทัศนศึกษา สว เลขที่บัญชี 6251-6
ค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าน�้ำ-ค่าไฟ ค่าแม่ครัว ค่าเดิน
ทาง เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะถวายเงินแก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ) รับ
สมาชิกจ�ำนวน 38 คน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. อ. กาญจนา  ข�ำสอางค์
2. อ. ประยูร  หมีทอง

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. สาคร  ช่วยประสิทธิ์
2. อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
3. คุณอรุณี  สินสันธิเทศ
4. รศ. เฉลียวศรี  พิบูลชล
5. อ. สมสุข  ธีระพิจิตร
6. รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร
7. ผศ. มาลี  โทณานนท์
8. อ. อุไร  สังขนันท์
9. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์
10. อ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
11. อ. เธียรจิต  วรกานตศิริ
12. ผศ. ทองห่อ  วิภาวิน
13. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข
14. ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล
15. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
16. คุณศศิน  ปิณฑะดิษ
17. ผศ. บังอร  เสตนนท์
18. ผศ. ประจิตต์  อภินัยนุรักต์
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร
รศ. ชูศรี  วงศ์รัตนะ
ผศ. เพ็ญจันทร์  ภังคานนท์
รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
อ. กาญจนา  ข�ำสอางค์
อ. ประยูร  หมีทอง

600
1,000
1,000
1,000
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผศ.ระวีวรรณ พันธุ์พานิช คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ รศ.สุภาพร ศรีบุรินทร์
อ.ผกายวรรณ เจียมเจริญ รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล ผศ.พัชรา สุทธิส�ำแดง คุณศิริพร
จันทนพันธ์ คุณอรุณี ÊÔ¹ÊÑ¹¸Ôà·È
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนเมษายน
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ

1. ผศ. วิชิต  โชติกธีรกุล
3. คุณชวนชื่น  กาญจนภี
5. คุณสุพรรณี  เชษฐ์เชาวลิต
7. คุณพรสนอง  แตงไทย
9. คุณวานิช  วาณิชยากรกุล
11. คุณวิไล  มาโนชญ์จิต
13. ผศ. ทรงกลด  อภิมณฑ์รักษา
15. ศ. ดร. ประเสริฐ  วิทยารัฐ
17. อ. อุไร  สังขนันท์
19. คุณติ๋ม  วินิจวงษ์
21. คุณเสถียร  โพธิ์สุวรรณ
23. รศ. สุรภี  อิงคากุล
25. อ. นฤมล  เกตุปมา
27. รศ. นิภา  ศรีไพโรจน์
29. อ. ทัศนีย์  เจตสันติ์
31. รศ. หทัย  ตันหยง
33. รศ. สมหวัง  คุรุรัตนะ

2. รศ. ปราณี  วานิชเจริญธรรม
4. อ. สมบูรณ์  ศิงฆมานนท์
6. คุณไพรัช  ชินะผา
8. รศ. เทเวศร์  พิริยะพฤนท์
10. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
12. อ. สุภาลักษณ์  พงษ์สุธรรม
14. อ. วิวัฒน์  บุรทัต
16. อ. ดารา  ภาคสุชน
18. อ. สุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต
20. อ. ดร. กาญจนา  รุ่งตรานนท์
22. ผศ. จันทร์พิมพ์  พละพงศ์
24. ผศ. สนั่น  วีระพงษ์
26. ผศ. ดร. สายสนม  ธรรมพิทักษ์
28. รศ. ดร. วิจิตร  วรุตบางกูร
30. ผศ. ศรีนวล  มั่นเปล่ง
32. ผศ. รัชนี  ลาชโรจน์
34. คุณชูศรี  บุญยฤทธิ์

พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

10

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2561

35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.

67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.

ผศ. บุญเกื้อ  ควรหาเวช
อ. นวธิตา  อติแพทย์
ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
อ. ปราณีต  เลิศไกร
อ. สมทรง  วิเชียร
ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยกุล
ผศ. วันเพ็ญ  พงษ์ประยูร
ศ. ดร. เสาวนีย์  จักรพิทักษ์
อ. ดร. พัฒนา  ชัชพงศ์
ผศ. เพ็ญณี  ดิสกะประกาย
ผศ. จ�ำรัส  น้อยแสงศรี
อ. อรพินท์  แก้วลาย
คุณพรนิภา  โชติกเสถียร
คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
อ. ชุลีพร  สุภธีระ
ผศ. ประเสริฐ  เชษฐพันธ์

36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

ผศ. มาลี  โทณานนท์
ผศ. สุวณิช  พรหมสุทธิรักษ์
อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
อ. ธนพรรณ  สิทธิสุนทร
รศ. พวา  พันธุ์เมฆา
ผศ. ชื่นจิตต์  ศรีรัตน์
ผศ. วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา
ผศ. จิตต์  หมวดสง
ผศ. อุษณา  กาญจนทัต
รศ. ผกา  แสงสุวรรณ
คุณช�ำนาญ  แสงแก้ว
อ. ดร. สุวรรณา  พันธุรัตน์
ผศ. สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม
รศ. จุฑามาศ  เทพชัยศรี
ผศ. พัชรินทร์  ขวัญชัย  

ผศ. สุดใจ  พงศ์กล�่ำ
รศ. นฤมล  กาญจนทัต
68. คุณดวงดาว  พันธิตพงษ์
อ. สมชาย สุริยะศิริบุตร
70. ผศ. บรรจง  สัพพะเลข
อ. ทิพมาศ  แก้วซิม
72. ผศ. รัตนา  เจริญสาธิต
คุณชลีนาถ  สิงหเรศร์
74. คุณสมศรี  ส่งวัฒนา
คุณวิจิตร  อักษรชู
76. รศ. มาลี  โอวกุสุมสิริกุล
ผศ. ศรีจันทร์  พันธุพานิช 78. คุณณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ
คุณกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ 80. อ. นิรันดร์  พงษ์พันธุ์
ผศ. พินิจ เทพสาธร

http://seniorclub.swu.ac.th
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
พิจารณาตนเองตลอดเวลาจะได้ไม่ท�ำสิ่งผิดพลาด
“...การท�ำดีอีกอย่างซึ่งจะดูลึกซึ้งกว่า คือปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติ
ให้ตัวเองไม่มีความเดือดร้อน คือพยายามหันเข้าไปในทางปัจจุบันให้มาก
อย่างง่ายๆ ก่อน คือพิจารณาดูว่าตัวเองก�ำลังคิดอะไร ก�ำลังท�ำอะไร ให้รู้
ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าท�ำอะไร อย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งจะท�ำให้ไม่มีภัย ถ้า
เราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รวู้ า่ ตัวท�ำอะไร ให้รวู้ า่ การท�ำนีเ้ ราท�ำอะไร
ตลอดเวลา ก็จะไม่ผดิ พลาด เพราะว่าโดยมาก ความผิดพลาดมาจากความ
ไม่รู้ในปัจจุบัน...”
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บอกเล่าเก้าสิบ : กุญแจแห่งความสุข
ชายชราคนหนึ่งมักจะไปซื้อหนังสือพิมพ์จากร้านประจ�ำอยู่เสมอ
พนักงานร้านนี้มักแสดงสีหน้าจองหอง และดูหมิ่นเขาเสมอ เพื่อนของเขา
ถามเขาด้วยความไม่เข้าใจว่า
“ท�ำไมนายไม่ไปซื้อร้านอื่น จะไปซื้อท�ำไมวะร้านนี้ ไอ้เด็กพวกนี้
ท่าทางมันยโสสิ้นดี”
ชายชราหัวเราะและตอบว่า
“จะไปถือสาหาความเด็กมันท�ำไม? หากฉันท�ำตามทีน่ ายว่า ฉันต้อง
เสียเวลาเดินอ้อมไปหลายซอยเลยนะ ถึงจะซือ้ หนังสือพิมพ์ได้ เราจะท�ำให้
มันยุง่ ยากไปท�ำไม? จะว่าไป ทีเ่ ด็กร้านนีไ้ ม่มมี ารยาทมันก็เรือ่ งของเด็กมัน  
ข้าจะต้องอารมณ์บดู ตามเด็กพวกนีด้ ว้ ยเหรอ ฉันถามแกหน่อยมันคุม้ ไหม?
ฉันไปซื้อหนังสือพิมพ์นะ ฉันไม่ได้ไปดูหน้าเด็กนั่น!”
ในใจของทุกคนมีกุญแจแห่งความสุขอยู่คนละดอก แต่เรามักเอา
กุญแจแห่งความสุขนั้น ไปฝากไว้ในมือของคนอื่น
แม่บ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า
“ฉันไม่มีความสุขเลย เพราะสามีฉันต้องไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยๆ
เขาไม่ค่อยอยู่บ้าน”
เธอเอากุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของสามี
คุณแม่คนหนึ่งเอ่ยว่า
“ลูกของฉันไม่เคยชื่อฟังฉันเลย มันท�ำให้ฉันโมโหอยู่เสมอ”
นางเอากุญแจแห่งความสุขใส่ไว้ในมือของลูกๆ
ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า
“เจ้านายไม่เคยเห็นผมอยูใ่ นสายตา ท�ำให้ผมกลายเป็นคนโมโหร้าย”
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาฝากกุญแจแห่งความสุขไว้ในมือของเถ้าแก่
แม่ผัวกล่าวว่า
“ลูกสะใภ้ของฉันไม่กตัญญู ฉันช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้?”
นางฝากกุญแจไว้ที่ลูกสะใภ้
เรามักจะกล่าวโทษว่าคนอืน่ ท�ำให้เราไม่มคี วามสุข แต่ความเป็นจริง
แล้วเรานั่นแหละที่ “เอาความสุขไปฝากไว้ที่คนอื่น”
ตอนนี้กุญแจแห่งความสุขของคุณอยู่ที่ไหน?
อยู่ในมือของคนอื่นหรือเปล่า?
เอามันกลับคืนมาไว้ในมือของตัวเองเถอะ!
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สรุปผลการด�ำเนินงานชมรมฯ ปี 2560
การด�ำเนินงานและกิจกรรม
ชมรมฯ ด�ำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบ
ด้วยประธานชมรมฯ 1 คน รองประธานชมรมฯ 2 คน และกรรมการ
บริหารชุดหนึ่ง มีวาระการท�ำงาน 2 ปี ประธานชมรมฯ ได้มาโดยการ
เลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ ซึ่งการด�ำเนินงานได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดกิจกรรมประจ�ำปีในด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมประจ�ำปีของชมรมฯ
ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ในปี 2560 ดังนี้
1. กิจกรรมด้านวิชาการ จัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์แก่สมาชิก และจัดอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน ซึ่งในปี 2560
ได้จัดบรรยายและจัดอบรมดังหัวข้อต่อไปนี้
จัดบรรยายทางวิชาการ จ�ำนวน 6 ครั้ง ดังนี้
1. เรื่อง “แคลเซียมกับผู้สูงวัย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์”
2. เรื่อง “กินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและแข็งแรง”
3. เรื่อง “สงครามโลกครั้งที่ 3 ?”
4. เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ”
5. เรื่อง “การใช้ยาในผู้สูงอายุ”
6. เรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า ชลอชราด้วยอาหาร”
7. เรื่อง “อ้วนอันตราย”
http://seniorclub.swu.ac.th
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จัดอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ดังนี้
1. อบรมเรือ่ ง “การใช้แอพพลิเคชัน่ ในการถ่ายภาพ” มีรายได้เข้า
ชมรมฯ 1,104 บาท
2. กิจกรรมด้านนันทนาการ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและ
ความบันเทิงอีกทั้งยังจัดการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
ที่มีอายุครบ 84 ปี โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมดังนี้
1. จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมประจ�ำ
เดือน
2. สาธิตการออกก�ำลังกายเต้าเต๋อซินซี
3. จัดการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุ
ครบ 84 ปี ในปี 2560
3. กิจกรรมด้านทัศนศึกษา มีการจัดทัศนศึกษาทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้จัดทัศนศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ จ�ำนวน 12 ครั้ง มีรายได้เข้าชมรมฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 83,705
บาท รายละเอียดดังนี้
ทัศนศึกษาภายในประเทศ
1. ทัศนศึกษารถไฟด่วนพิเศษอุตรวิถี จังหวัดเชียงใหม่
2. ทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี (ปางอุ๋ง อันซีนไม่ไกล)
3. ทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์การศึกษา
พัฒนาห้วยทราย)
4. ทัศนศึกษา “เที่ยวใต้ เที่ยวได้...ไหว้ 3 พระธาตุ”
5. ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี (เขาคิชฌกูฏ) ระยอง
6. ทัศนศึกษา “หรรษา Unseen ปักษ์ใต้ เจาะลึกแหล่งธรรมชาติ
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สตูล”

7. ทัศนศึกษา “ช๊อป ชิม ผลไม้ เมืองระยอง”
8. ทัศนศึกษา “ปราณบุรี ทับสะแก ประจวบ ป่าละอู”
9. ทัศนศึกษา “เส้นทาง Green Tourism ปัตตานี เบตง
นราธิวาส”
10. ทัศนศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร่วมถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�ำปี 2560 กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ทัศนศึกษาต่างประเทศ
1. ทัศนศึกษาบุโรพุทโธ - บาหลี
2. ทัศนศึกษา “ฉงชิ่ง อี๋ชาง ล่องแม่น�้ำแยงซีเกียง เสินหนงเจี้ย”
4. กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีการบริจาคเงิน
ในวาระต่างๆ และเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอืน่ ตามโอกาส
อันเป็นการสนับสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้ใช้
เงินของชมรมฯ เพื่อการดังกล่าว จ�ำนวน 45,755 บาท ดังนี้
1. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน�้ำท่วมภาคใต้ 2,000
บาท
2. บริจาคเงินให้วัดพระบาทน�้ำพุ 5,000 บาท
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4,595  บาท
4. ร่วมท�ำบุญบวชสามเณรวัดมงคลสามัคคีธมั โมทัย (วัดเขาสาป)
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 5,000 บาท
5. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษากับส�ำนักหอสมุด
กลาง ณ วัดอ�ำภาศิริวงศ์ จังหวัดนครนายก 500 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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6. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าวัดกุสนิ ารา ประเทศอินเดีย 2,000 บาท
7. ร่วมท�ำบุญกับมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท 1,000 บาท
8. ท�ำบุญครบรอบ 1 ปี อุทศิ ส่วนกุศลให้ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์มาเรีย
เหล่าสุนทร 2,000 บาท
9. ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ
วัดดอนกู่ จังหวัดชัยภูมิ 2,000 บาท
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ณ
วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย 1,000 บาท
11. ท�ำบุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มศว องครักษ์
5,000 บาท
12. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคีวดั มงคลสามัคคีธมั โมทัย (เขาสาป)
จังหวัดระยอง 2,800 บาท
13. ร่วมท�ำบุญเทศน์มหาชาติกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 500
บาท
14. ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2560
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2,000 บาท
15. ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี 2,000 บาท
16. ร่วมท�ำบุญครบรอบ 100 วัน รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี
500 บาท
อนึ่ง คณะกรรมการฯ และสมาชิกได้ร่วมท�ำบุญกับกิจกรรมข้างต้น
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เป็นเงินทั้งสิ้น 343,215  บาท
5. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ ได้จัดท�ำจดหมายข่าวของ
ชมรมฯ ประจ�ำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยและของ
ชมรมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกของชมรมฯ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดท�ำจดหมายข่าวของชมรมฯ เพื่อ
มอบให้สมาชิกจ�ำนวน 10,000 เล่ม ค่าใช้จ่าย 54,295 บาท และจัดส่ง
บัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ จ�ำนวน 834 คน ค่าใช้จ่าย 4,272 บาท
6. กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
สังคม และสมาชิกชมรมฯ ซึ่งในปี 2560 ชมรมฯ ได้ด�ำเนินการและใช้
เงินของชมรมฯ เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. คณะกรรมการฯ จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and
training to prevent falls in elderly”
2. คณะกรรมการฯ จ�ำนวน 7 คน เป็นวิทยากรสอนโรงเรียน
ผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ต�ำบลหนองแสง จังหวัดนครนายก ใช้เงินของชมรมฯ
(ค่าเช่ารถตู้) 3,000 บาท
3. ประชุมสามัญประจ�ำปีของชมรมฯ
4. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 8 ครั้ง ใช้
เงินของชมรมฯ 5,784 บาท
5. เชิญผู้จัดการและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว มา
ชี้แจงสถานภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
6. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจ�ำปี 2560 กับ
http://seniorclub.swu.ac.th
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การสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ โรงเรียนมงคลวิทยา
(วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง
7. จ�ำหน่ายดอกมะลิวันแม่ จ�ำนวน 60 ช่อ
8. คณะกรรมการฯ ร่ ว มโครงการบริ ก ารให้ ค วามรู ้ ท าง
กายภาพบ�ำบัด เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่าส�ำหรับผู้สูงอายุ”
9. ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร โดย
จัดกิจกรรม Rummage Sale ที่ตลาดนัด มศว มีรายได้เข้าสมทบทุน
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จ�ำนวน 93,000 บาท
10. คณะกรรมการฯ จ�ำนวน 5 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
การจัดตั้งสถาบันประชากรสูงวัย (มศว) สิรินธร
11. บริจาคเงินให้เด็กหญิงสุภาพร และเด็กชายน�ำโชค พึ่งสุข
โรงเรียนบ้านคลองวัว จังหวัดสระแก้ว 2,000  บาท
12. ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง “สูงวัยดูแลง่ายๆ” กับยาอุ่นรักและฝัน
ฝ่าฝนและบริจาคเงิน 1,000  บาท
13. จัดงานต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ ประจ�ำปี 2560
14. ให้ทุนนักเรียนพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี 1 ทุน
(นางสาวอรอภิญญา ทองโคตร) 5,000  บาท
15. จัดไปชมพระเมรุมาศ และกราบพระบรมราชสรีรังคารที่วัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร ค่าใช้จ่าย 4,120 บาท
16. บริจาคเงินเพือ่ จัดท�ำวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 2,000
บาท
17. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี
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ในปี 2560
18. ร่วมท�ำบุญงานศพ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี 1,000
บาท
19. ร่วมท�ำบุญงานศพ รองศาสตราจารย์สมุ นมาลย์ นิม่ เนติพนั ธ์
1,000 บาท
20. ร่วมท�ำบุญงานศพบุตรสาว รองศาสตราจารย์สีอุไร จิปิภพ
1,000 บาท
21. ร่วมท�ำบุญงานศพ รองศาสตราจารย์วลัย อินทรัมพรรย์
1,000 บาท
22. ร่วมท�ำบุญงานศพ ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย 2,000
บาท
23. ค่าเยี่ยมไข้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี กุลแพทย์ 653 บาท
24. ค่าเยีย่ มไข้ รองศาสตราจารย์สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1,390
บาท
25. ค่าเยี่ยมไข้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ ชูนาค 486 บาท
26. ค่าเยีย่ มไข้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สชุ าดา สุธรรมรักษ์ และนาย
กริช มะกล�่ำเทศ 360 บาท
27. ค่าเยี่ยมไข้ รองศาสตราจารย์สุชา ณ พัทลุง 850 บาท
28. จัดซื้อสลากกาชาด 1,000  บาท
29. ซื้อฟุตบอลให้นักเรียนวัดบึงทองหลาง 1,000 บาท
30. ร่วมท�ำบุญให้โรงเรียนวัดทรายขาว 560 บาท
31. ซื้อของให้ทหารที่เบตง 500 บาท
32. สมทบทุนให้นักเรียนปกาเกอะญอ 400 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th
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บาท
บาท

33. ท�ำบุญสร้างศาลพระภูมิที่ มศว องครักษ์ 1,300 บาท
34. ซื้อสลากกาชาดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 500
ซึง่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้เงินของชมรมฯ เป็นจ�ำนวน  34,903  

รายงานการเงินประจ�ำปี 2560
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
(สรุป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)
ในปี พ.ศ. 2560 ชมรมฯ มีรายรับรายจ่ายดังนี้
รายรับ
1. ค่าสมัครสมาชิกใหม่ 28 ราย 14,000.00 บาท
2. เงินบริจาค  221,300.00 บาท
3. ท�ำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชฯ 19,615.00 บาท
4. คืนเงินส�ำรองจ่ายค่าที่พัก งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
มศว จังหวัดนครศรีธรรมราช 11,000.00 บาท
5. รายได้จากการจัดทัศนศึกษา 83,705.00 บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ด 5,815.00 บาท
7. รายได้จากการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี 2560 8,500.00 บาท
8. คืนเงินจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ�ำปี 2559 จังหวัด
นครนายก 3,852.00 บาท
9. คืนเงินสดคงเหลือซื้อชุดถังต้มน�้ำไฟฟ้า 5,100.00 บาท
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10. คืนเงินส�ำรองจ่ายงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ 2,900.00 บาท
11. รายได้จากการจัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ 8,132.00 บาท
12. รายได้จากการอบรม “การใช้แอพพลิเคชั่นในการถ่ายภาพ”
1,104.00 บาท
13. จ�ำหน่ายกระเป๋า ผ้าพันคอของชมรมฯ 1,640.00 บาท
14. รองศาสตราจารย์สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (บริจาคเงินจาก
การจ�ำหน่ายสลากกาชาด) 800.00 บาท
15. คืนเงินส�ำรองจ่ายสลากกาชาดเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 500.00
บาท
16. รายได้จากการไปเป็นวิทยากรของคณะกรรมการฯ 1,800.00
บาท
17. ดอกเบี้ยรับ 2560 2,675.85 บาท
รวมรายรับ 392,438.85 บาท

บาท
บาท

รายจ่าย
1. การจัดกิจกรรมของชมรมฯ 98,300.00 บาท
2. ค่าวิทยากร 5,500.00 บาท
3. ค่าของขวัญ กระเช้าผลไม้ เยี่ยมไข้ พานพุ่ม งานศพ 17,898.00  
4. ค่าวัสดุท�ำจดหมายข่าว, ท�ำบัตรอวยพรวันเกิด 8,547.00 บาท
5. ค่าตอบแทน นายทรงยศ ขันบุตรศรี ท�ำจดหมายข่าว 8,400.00
6. ค่ากระดาษ A4 ส�ำหรับผลิตจดหมายข่าว 6,435.00  บาท
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7. ค่าปกจดหมายข่าวชมรมฯ 36,000.00 บาท
8. ค่าสลากกาชาดเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก, สลากบ�ำรุงสภากาชาด
2,000.00 บาท
9. ท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ มศว 2,000.00  บาท
10. ท�ำบุญบวชสามเณรวัดมงคลสามัคคีธมั โมทัย (วัดเขาสาป) และ
ทอดกฐิน 7,000.00 บาท
11. ท�ำบุญวัดพระบาทน�้ำพุ 5,000.00 บาท
12. ท�ำบุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร มศว องครักษ์ และวัด
สุวรรณาราม 6,499.00  บาท
13. บริจาคเงินให้เด็กหญิงสุภาพร และเด็กชายน�ำโชค พึ่งสุข
โรงเรียนบ้านคลองวัว 2,000.00 บาท
14. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน�้ำท่วมภาคใต้ 2,000.00
บาท
15. ท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ณ วัดดอน
กู่ จังหวัดชัยภูมิ 2,000.00  บาท
16. ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่ช่วยงานชมรมผู้สูงอายุ มศว 18,000.00
บาท
17. ท�ำบุญทอดผ้าป่าวัดกุสินารา ประเทศอินเดีย 2,000.00 บาท
18. ท�ำบุญกับมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท 1,000.00  บาท
19. ท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา ราชนครินทร์ 2,000.00 บาท
20. สมทบทุนให้นักเรียนปกาเกอะญอ 400.00 บาท
21. ท�ำบุญให้โรงเรียนวัดทรายขาว 560.00 บาท
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22. ซื้อของให้ทหารที่เบตง 500.00 บาท
23. ร่วมบริจาคเงินให้โครงการฝันฝ่าฝน 1,000.00 บาท
24. ให้ทุนนักเรียนพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี 1 ทุน  
(นางสาวอรอภิญญา ทองโคตร) 5,000.00 บาท
25. สมทบทุนจัดท�ำวารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 2,000.00 บาท
26. ร่วมสมทบซือ้ ของเล่นและทุนการศึกษาเนือ่ งในวันเด็ก 1,000.00
บาท
27. บริจาคเงินให้มลู นิธศิ าสตราจารย์อารี สุทธิพนั ธุ์ 2,000.00 บาท
28. ร่วมงานปีใหม่ส�ำนักหอสมุดกลาง 1,500.00 บาท
29. ค่ากล่องของขวัญปีใหม่ 1,800.00 บาท
30. ซื้อฟุตบอลให้นักเรียนวัดบึงทองหลาง 1,000.00 บาท
31. ซื้อชุดถังต้มน�้ำไฟฟ้า 9,900.00 บาท
32. ท�ำบุญสร้างศาลพระภูมิที่ มศว องครักษ์  1,300.00 บาท
33. รายจ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าซ่อมและอะไหล่ปริ้นเตอร์) 2,820.00
บาท
รวมค่าใช้จ่าย 307,116.00 บาท
ปี พ.ศ. 2560 เงินคงเหลือ 129,079.85 บาท
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อสมาชิกใหม่ ตลอดชีพ จ�ำนวน 28 ราย

นางวงจันทร์เพ็ญ  วิรุฬห์สิงห์
นางกรรณิการ์  ชาวบ้านเกาะ
นางสุภา  อัศววัลลภ
นางสาวจริยา  วิชัยพรหม
นางกัญญา  จันทร์ดี
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี  พุทธาวุฒิไกร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  อินทรปาน
8. นางประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
9. นางเกศินี  สุขบุญนิวาทย์
10. นางลักขณนาจ  มารควัฒน์
11. อาจารย์สุมณฑา  ศิริเพิ่มพูลธรรม
12. นางจ�ำรูญ  เลียบใย
13. อาจารย์นิรันดร์  พงษ์พันธุ์
14. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์
15. อาจารย์บุณฑริกา  วิศวสมภพ
16. อาจารย์อ�ำไพ  อ�ำรุงทรัพย์
17. อาจารย์สมบุญ  ปิยะสันธ์ชาติ
18. อาจารย์สุพัตรา  พรหมเรนทร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสี  เกษมสุข
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เทพสาธร
21. นางสุพรรณี  เชษฐ์เชาวลิต
22. นางรินนา  วุฒิกูล
23. นายอุปถัมภ์  พรรณสังข์
24. อาจารย์วิน  วินิจวัจนะ
25. นางภรณี  วาจาสัตย์
26. นางนงคราญ หงษ์ทอง
27. นางธวัลวรัตถ์  เกษะประดิษฐ์
28. รองศาสตราจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์
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สุดเขตที่สระแก้ว...ล่องเรือชมธรรมชาติ...เยือนปราสาทขอม
รศ. อรลักษณา  แพรัตกุล

1

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ ได้เดินทางไปประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560
ณ โรงแรมเดอะเวโลโฮเต็ลแอนด์ปั๊มแทรค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึง
ขอน�ำเรื่องราวสนุกๆ เก็บตกมาฝากสมาชิกทุกท่าน ทั้งท่านที่ไปและไม่ได้
ไปร่วมกิจกรรม เหมือนว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะ
วันแรก เวลา 06.30 น. สมาชิกจ�ำนวน 64 คน ออกเดินทางด้วยรถ
บัส 1 คัน และรถตู้ 2 คัน จาก มศว ประสานมิตร ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์
มุง่ หน้าสูจ่ ดุ หมายแรกคือ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เดิน
ทางไปถึงในเวลาประมาณ 09.30 น. มีวิทยากรคนสวยบรรยายความเป็น
มาของศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จากการที่ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินจ�ำนวน 264 ไร่ เพื่อให้สร้างพระต�ำหนัก แต่ในหลวง ร.9 ทรงมีพระ
ราชด�ำรัสว่า “ถ้าหากไม่สร้างต�ำหนัก แต่วา่ สร้างเป็นสถานทีจ่ ะศึกษาเกีย่ ว
กับการเกษตร จะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มท�ำในที่นั้น” จากนั้น
เป็นต้นมา การพลิกฟื้นพัฒนาผืนดินแห่งนี้จึงเริ่มขึ้น ปัญหาหลักของพื้นที่
นี้คือ มีเนื้อดินเป็นทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการชะล้างการพัง
ทลายของดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตัดป่าและการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น
มันส�ำปะหลัง ต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ต่อมาราษฎรได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ
เพิ่มเติมอีก 497 ไร่ และได้ทรงซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับศูนย์ฯ เพิ่มเติม เพื่อ
จัดท�ำโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน เนื้อที่ 655 ไร่ รวมเนื้อที่
1
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ทั้งหมดของศูนย์ 1,895 ไร่ นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริแห่งแรกในจ�ำนวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ วิทยากรได้บรรยาย
กิจกรรมและความส�ำเร็จต่างๆ ของศูนย์ฯ แล้วพาชมโดยรอบสถานที่ด้วย
รถราง ได้แวะเยี่ยมชม 2 จุด คือ ฐานโรงเพาะเห็ด (เช่น เห็ดหลินจือ
เห็ดนางฟ้า) และฐานให้ความรู้ด้านการปลูกมะนาว จากนั้นรับประทาน
อาหารกลางวันทีร่ า้ นอาหารของศูนย์ฯ ซึง่ อาหารรสชาติอร่อยมาก จนท่าน
อาจารย์มาลี โทนานนท์ เอ่ยปากชมคุณแม่ครัวและขอเติมข้าวกันเลยที
เดียว ก่อนออกเดินทางต่อพวกเราได้แวะช่วยกันกระจายรายได้ที่ร้านค้า
ด้านหน้าศูนย์ฯ ซึ่งจ�ำหน่ายผักผลไม้สด กล้าไม้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซึง่ ศูนย์ฯ ผลิตขึน้ เอง เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านสาวหลงซึง่ เป็นสินค้า
ซิกเนเจอร์ของที่นี่
จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว เป็นการนั่งรถยาวๆ
จนถึงโรงแรมที่พัก โรงแรมนี้มีสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า น่าลง
น�้ำมากเพราะอากาศค่อนข้างร้อน หลังจากสมาชิกได้พักผ่อนอิริยาบถกัน
พอสมควรแล้ว ก็ขึ้นไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมชั้น 2 ทุกคนได้รับประทาน
อาหารว่างเป็นขนมวุน้ ในน�ำ้ ใบเตยแสนอร่อย เป็นวุน้ โฮมเมดโดยสมาชิกคน
สวย ผศ.เกษร เจริญรักษ์ ก่อนจะเริ่มประชุมมีแขกพิเศษ คือ คุณประวัติ
มุ่งเจริญรัตน์ ผู้แทนจาก ททท. ได้แวะมาเยี่ยมทักทายคณะของเรา และ
ททท. ยังได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารมื้อเย็นให้พวกเราอีกด้วย ประธานชม
รมฯ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่คุณประวัติ จากนั้นก็เป็น
session ที่สมาชิกได้ขยับแข้งขยับขากันเล็กน้อยโดยการเต้นร�ำวงสาวบ้าน
แต้ และเต้นปานามา ได้ออกก�ำลังกายเบาๆ กันเป็นที่สนุกสนาน จากนั้น
เป็นการประชุมสรุปงาน แล้วรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
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วันทีส่ อง รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรมเสร็จเวลาประมาณ 08.30
น. ออกเดินทางไปอ่างเก็บน�ำ้ พระปรง อ.วัฒนานคร ซึง่ เป็นโครงการในพระ
ราชด�ำริเพื่อพัฒนาต้นน�้ำปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน�้ำให้ราษฎร
สองฝั่งห้วยพระปรง กรมชลประทานได้สนองพระราชด�ำริโดยก่อสร้างอ่าง
เก็บน�้ำพระปรง ขนาดท�ำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 443 เมตร สูง 26
เมตร ความจุอ่างเก็บน�้ำ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างในปี 2534
แล้วเสร็จในปี 2544 ประโยชน์ของโครงการ ได้แก่ การส่งน�้ำช่วยเหลือ
พื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
ลุม่ น�ำ้ บางปะกง เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดของกรมประมง และยังเป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วด้วย ในการล่องเรือชมทัศนียภาพ ได้แบ่งพวกเราออกเป็น
3 กลุ่ม ขึ้นแพ 2 แพ และเรือหางยาว 1 ล�ำ แพล่องไปช้าๆ ให้สมาชิก
ได้ชมธรรมชาติสวยงามรอบอ่างเก็บน�้ำกว้างใหญ่ แม้แดดจะค่อนข้างแรง
แต่ก็มีลมพัดโชยเย็นสบาย สมาชิกในแพต่างร้องเพลงกันเป็นที่สนุกสนาน
ส่วนสมาชิกในเรือหางยาวเป็นกลุ่มแอดเวนเจอร์กว่าเพื่อน เพราะได้ปีน
ป่ายตอไม้เพื่อแอ็คชั่นถ่ายรูป พอกลุ่มเรือหางยาวกลับขึ้นบกปรากฏว่า
สีผิวคล�้ำกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะครีมกันแดดเอาไม่อยู่จริงๆ มื้อกลางวัน
รับประทานอาหารกันริมฝัง่ อ่างเก็บน�ำ 
้ มีเมนูปลาเนือ้ อ่อนทอด ปลานึง่ ผัด
ผัก ส้มต�ำ จากนั้นจึงเดินทางกลับโรงแรม เพื่อให้เหล่านางอัปสราเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายเป็นชุดผ้าไทย ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ล้วนแต่งชุดสวยงามสม
เป็นแม่หญิง พร้อมออกเดินทางไปยังปราสาทสด๊กก๊อกธม เพื่อชมการ
แสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ “บูชาเทวัญ ราชันย์ภิเษก เอกบูรพา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ปราสาทนีจ้ ดั เป็นปราสาทหินใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวัน
ออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อยู่
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ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาเพียง 1 กม. ตามประวัติ พระเจ้าอุทัย
ทิตยวรมันที่ 2 ทรงปฏิสงั ขรณ์ปราสาทแห่งนีเ้ มือ่ ปี พ.ศ.1595 เดิมมีชอื่ เรียก
ว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ค�ำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร “สด๊ก”
หมายถึง รก ทึบ “ก๊อก” หมายถึง ต้นกก และ “ธม” หมายถึง ใหญ่ ดัง
นัน้ “สด๊กก๊อกธม” รวมแล้วจึงแปลว่า รกทึบไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ หลัก
ศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 2 พบการจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์
ชนชาติขอมในช่วงเวลา 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
จนถึงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ปราสาทมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
เขมร ประกอบด้วย องค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มี
คูน�้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีก�ำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกท�ำด้วยศิลาแลง ชั้นใน
ท�ำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระ (ซุ้มประตู) เหลือ
อยูเ่ พียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ภายในระเบียงคตมีบรรณาลัย
(ที่เก็บต�ำราและคัมภีร์) ก่อด้วยหินทราย 2 หลัง อยู่หน้าปราสาทหลัง
กลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน มีการแกะสลักลวดลายลงบนเนื้อหิน เป็น
ภาพเล่าเรือ่ งราวในศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดูลทั ธิไศวนิกาย ตามลักษณะศิลปะ
ขอมแบบคลัง-บาปวน ปราสาทนีน้ บั อายุแล้วจัดว่าเก่าแก่กว่านครวัด การ
แสดงแสงสีเสียงเริ่มเวลาประมาณ 18.30 น. เนื้อเรื่องบอกเล่าประวัติของ
ปราสาท (ภาษาเขมรออกเสียงสูง ปรา-ซ้าด) และเนื่องด้วยวันนี้เป็นวัน
มาฆบูชา ฉากหลังของเวทีจึงมีพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงสวยงามมาก ซึ่งตาม
ความเชื่อพระจันทร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระศิวะมหาเทพ จบการแสดง
จึงออกเดินทางกลับเข้าตัวเมือง รับประทานข้าวต้มมื้อค�่ำ  แล้วเดินทาง
กลับโรงแรม ในวันนี้สมาชิกได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมเล็กน้อย คือการพากัน
เดินออกจากเขตปราสาทท่ามกลางความมืดผ่านทางลัดมาขึ้นรถ เป็นทาง
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ขรุขระมีหลุมบ่อและหญ้าขึ้นรกมาก พวกเราต้องช่วยกันส่องไฟและจูงมือ
กันค่อย ๆ เดินออกมาได้อย่างปลอดภัย ไม่มีใครหกล้มหรือสะดุดตกหลุม
เลย เยี่ยมจริงๆ ขอปรบมือให้ตัวเอง
วันที่สาม วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทาง รับประทานอาหาร
เช้า 06.30 น. รวมตัวกันขึ้นรถ ล้อหมุน 07.30 น. ออกเดินทางเข้า
ฉะเชิงเทรา โดยวางแผนว่าจะแวะกระจายรายได้ที่เขาหินซ้อน ซึ่งสมาชิก
ทุกคนต่างได้ผกั ผลไม้สดติดมือกลับบ้าน เหมาทุกร้านจนแม่คา้ โบกมือบ๋าย
บายตอนรถออก คงคิดในใจว่าถ้าก๊วนนี้จะแวะมาอีก ขอให้โทรแจ้งล่วง
หน้าด้วยจะได้เตรียมของมาขายมากกว่านี้ ช่วงเดินทางต่อเข้าฉะเชิงเทรา
อาจารย์อุไร สังขนันท์ ซึ่งท่านเป็นชาวฉะเชิงเทราท�ำหน้าที่เป็นไกด์
กิตติมศักดิ์ในรถบัส เราจึงได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย พอถึงวัดหลวง
พ่อโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร) พวกเราได้ร่วมกันถวายร�ำชุดใหญ่ 1
ชุด แล้วจึงเดินข้ามถนนไปอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร (องค์
จริง) ได้กราบอธิษฐานขอพรเป็นสิริมงคลกันถ้วนหน้า แล้วนั่งรถต่อไปอีก
นิดก็ถึงร้านอาหารเอกเขนก ร้านนี้มีวิวสวยเพราะอยู่ริมแม่น�้ำบางปะกง
รับประทานข้าวกันเสร็จก็มกี จิ กรรมการเป่าเทียนเค้กวันเกิดส�ำหรับสมาชิก
ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ได้แก่ ผศ.ระวีวรรณ พันธุ์พานิช
คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ รศ.สุภาพร ศรีบุรินทร์ อ.ผกายวรรณ เจียมเจริญ
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล ผศ.พัชรา สุทธิส�ำแดง คุณศิริพร จันทนพันธ์ คุณ
อรุณี ÊÔ¹ÊÑ¹¸Ôà·È คุณดวงใจ หนุนภักดี และ นพ.ประสิทธิ์ พัฒนาพานิช
ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้วทุกคนได้รับประทานเค้กเป็นของหวาน
ก่อนออกเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ถึง มศว ประสานมิตร โดยสวัสดิภาพ
การเดินทางครัง้ นีเ้ ป็นการเทีย่ วท�ำงานอีกทริปหนึง่ ทีม่ วลสมาชิกต่าง
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ได้เก็บเกี่ยวความสุข ความรู้ ผสมผสานกับความสนุกสนาน ความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร. 9 ศิลปวัฒนธรรมโบราณ และ
ธรรมชาติอนั สวยงามของบ้านเรา ทีข่ าดไม่ได้คอื ไมตรีจติ มิตรภาพของเพือ่ น
ร่วมทาง จนมีสมาชิก(หนุ่มมาก)เอ่ยปากชมลูกทัวร์กลุ่มนี้ว่ามีคุณลักษณะ
เยี่ยมยอด 2 ประการคือ มีวินัยสูงมาก และมีความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ
กันน่ารักมาก เป็นทั้งความประทับใจและความอบอุ่นที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน
สุดท้ายนี้ขอคุณพระคุ้มครองทุกท่านให้มีสุขภาพดี ฟิตซ้อมร่างกายให้แข็ง
แรง พร้อมไปเที่ยวกันใหม่ในทริปหน้านะคะ See you !

32

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

