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สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
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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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วิสาขบูชา
						ณดิถีปุณมีวิสาขมาส
พุทธศาสนิกชนดลสุขศานต์
				อภิวาทแทบบาทพระผู้พิชิตมาร
คะนึงกาลอุดมดีตรีมงคล
						พระประสูติตรัสรู้ปรินิพาน
ทั้งสามวารประจักษ์ใจให้ฉงน
เพ็ญเดือนหกทุกคราวราวเทพดล
อัศจรรย์เป็นล้นพ้นเหลือพรรณนา
วิสาขบูชาวันส�ำคัญ
เกิดธรรมมั่นในพระพุทธศาสนา
				ชนประพฤติศีลทานภาวนา
ร�ำลึกคุณพระศาสดาในครานี้
ยูเนสโกเห็นส�ำคัญขั้นโลกา
เทิดวิสาขบูชาสง่าศรี
เป็น “วิสาขบูชาโลก” มานานปี
ตราบวันนี้สืบสรรค์นิรันดร์กาล
รศ.ประสงค์ รายณสุข  ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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สังคมในแวดวง มศว
มศว ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่นจ�ำนวน 3 รางวัล
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ร่วมกับสมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท.) โดยได้มีการประกาศและมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 13 ประจ�ำปี 2561จัดโดย ควอท. เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 โดยรางวัลที่ได้รับ คือ
1. รศ. ดร. เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน
ประจ�ำปี 2561 (มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 สถาบัน)
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบัน
ที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี ผศ.
พินิจ เทพสาธร เป็นตัวแทนอธิการบดีรับมอบโล่รางวัล
3. ผศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักนวัตกรรม
การเรียนรู้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น และเงินรางวัล
30,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ�ำนวน
3 คน ได้แก่ นายหฤษฎ์ ศรีพฤทธิเ์ กียรติ นางสาวพัชรีสติ า ธนเกียรติจริ กิจ
นายพีรวัช สุริยบูรพกูล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.อดุลย์ ศุภนัท ด้วยได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาและน�ำเสนอบทความวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2561
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มิถุนายน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดทีส่ นใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ได้เชิญชมรมฯ
ไปสอนโรงเรียนผูส้ งู อายุเขาดินหนองแสง จ.นครนายก โดยมีคณะวิทยากร
ที่ร่วมเดินไปจัดกิจกรรมดังนี้ รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ณัฐยา
วิสทุ ธิสนิ อ.จันทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง ผศ.เกษร เจริญรักษ์ อ.ดร.ละเอียด รักษ์เผ่า
ผศ.พัชรา สุทธิส�ำแดง รศ.อรพรรณ พรสีมา อ.พวงผกา คงอุทัยกุล
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ และ รศ.ดร.ภญ อรลักษณา แพรัตกุล บรรยายและ
ตอบค�ำถามเรือ่ งการใช้ยาในผูส้ งู อายุ ในการจัดกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้รบั ความรู้
ความสนุกสนานร่วมกันเป็นอย่างดี
วันที่ 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแต่งผ้าไทย
อย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม :
ศ. ดร.สาโรช บัวศรี ในการนี้ ชมรมฯ ส่ง ผศ. สุขวสา ยอดกมล และ
อ.สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ได้รับความชื่นชม
เป็นอันมาก ขอบคุณ คุณกัญญา จันทร์ดี ที่เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด
มหาวิทยาลัย จัดงานวันเกิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ในงานนี้ ชมรมฯ คณะกรรมการ และสมาชิก
ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพล จ�ำนวน 62 ชุด ชุดละ 150 บาท (ชมรมฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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9 ชุด) รวมเป็นเงิน 9,300 บาท และร่วมท�ำบุญกับมหาวิทยาลัยเป็นเงิน
6,050 บาท ขออนุโมทนา สาธุ มา ณ โอกาสนี้
เนือ่ งจากมีสมาชิกหลายท่านต้องการอ่านและศึกษาเรือ่ ง
การเขียนพินัยกรรมอีกครั้งจึงได้น�ำมาลงไว้ในฉบับนี้
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 2023 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ. จันทบุรี กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม
ผู้สนใจ แจ้งชื่อกับ ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 015-1-51428-3 ธนาคารไทยพาณิช เลขที่บัญชี 032-400924-9 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ชื่อ ทัศนศึกษา สว
เลขที่บัญชี 6251-6 ค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าน�้ำ-ค่า
ไฟ ค่าแม่ครัว ค่าเดินทาง เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะถวายเงินแก่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ) รับสมาชิกจ�ำนวน 38 คน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผบู้ ริจาคเงินตรวจสอบราย
ชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของ
ผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหากท่าน
สมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดงความ
จ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลขที่
บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1.
2.
3.
4.
5.

อ. ประยูร  สะสม (บริจาคเมื่อเดือน ก.พ.)
อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
อ. สมพร  ต่อประดิษฐ์

6. ผศ. รุจิวรรณ  พานิชชัยสกุล
7. ผศ. ทิพาพร  เผ่านิ่มมงคล
8. รศ. สมศักดิ์  แสนสุข

1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท

ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความยินดี
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ที่ได้รับป้ายแสดง
ผลงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
และท�ำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน
2561

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤษภาคม
กราบไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธิษฐาน
โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ให้สุขขะพละดีชั่วชีวัน
สบสุขสันต์สดชื่นรื่นฤดี
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยไม่กรายกล�้ำ
พึ่งพาธรรมน�ำให้สุขเกษมศรี
จิตรู้ตื่นชื่นบานปานมาลี
มิตรแท้มีพร้อมพรักล้อมรักเทอญ
											 พรรณนิภา สันติพงษ์ ประพันธ์

1. อ. ดวงกมล  ขาวละเอียด
3. รศ. ดร.เสนาะ  บุญมี
5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์
7. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์
9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์
11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
13. ม.ล. อธิบุญ  กฤดากร
15. คุณนิดารัตน์  ไพรคณะฮก
17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ
19. คุณทัศนา  ทองภักดี
21. ผศ. สุขวสา  ยอดกมล
23. รศ. ดร. สวนา  พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี  ด�ำไชโย
27. อ. อรสา  อุดรพิมพ์
29. คุณลักขณา  กล่อมเกตุ
31. อ. ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง
33. รศ. วารุณี  วงษา
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2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา  
4. คุณสายทอง  ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด  ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล  อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย
12. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา  สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา  สีทอง
30. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล
32. คุณน้อม  แก้วเกิด
34. ผศ. จารุวัฒน์  วิศาลเวชกิจ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.

อ. ดวงดาว  แสงระวี
รศ. สุรางค์รัตน์  ศรีสุรภานนท์
คุณนวลปรางค์  คุมภกันต์
อ. สุวดี  จ�ำเริญพันธ์
รศ. นิยม  บุญมี
คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์
ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
คุณยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย
รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์
อ. สมชาย  แสงจิตต์พันธุ์
อ. นบน้อม  อ่าวสุคนธ์
อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
รศ. ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ
คุณเติมสุข  พงษ์ตน
คุณมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
คุณดวงรัตน์  ภานุวงศ์
อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร
อ. บุณฑริกา  วิศวสมภพ
รศ. ดร. สุรชัย  สิกขาบัณฑิต
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36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.

คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  
อ. เทอด  แก้วคีรี
รศ. นันทา  โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา  มานะจิตต์
รศ. วรรณา  วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา  สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม
อ. สมหมาย  ขจรทรัพย์
คุณลักขณา  แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา  วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา  วงษ์อินทร์
อ. สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล
คุณเสาวนีย์  หนูฤกษ์
อ. ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์
คุณสมบัติ  จีนะวัฒน์
คุณพิพัฒน์  สมใจ
คุณอุปถัมภ์  พรรณสังข์
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
การท�ำบุญเป็นการสร้างสภาพจิตของเราให้มีความสุข
“...ทุกคนต้องการความสุข ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความสุข
ที่มีอยู่เป็นความรู้สึกมีความสุข แต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกมีความทุกข์ เราก็
อยากขจัดความทุกข์ การทีท่ ำ� บุญนีเ้ ป็นการเตรียมตัวทีจ่ ะขจัดความทุกข์ที่
จะเกิดขึ้นมาได้ เพราะว่าถ้าเราสร้างสภาพจิตใจของเราให้มีความสุข เรา
ก็จะมีความสุข ถ้าพูดแบบที่จะเข้าใจหลักธรรมะคือ เราไม่สร้าง ไม่ยอม
ให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้น เมื่อไม่ยอมให้เหตุของทุกข์เกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องเป็น
ทุกข์...”
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บอกเล่าเก้าสิบ : แพ้ - ชนะ
พระรูปหนึง่ เข้าไปเก็บฟืนในป่า หลังจากเก็บได้พอประมาณ ก็แบก
ฟืนกลับวัด พอเดินใกล้จะถึงวัด ก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งก�ำลังไล่จับผีเสื้ออยู่
และเขาก็จับผีเสื้อได้ตัวหนึ่ง
“หลวงพี่ เรามาพนันกันไหม?” เด็กหนุ่มถาม
“พนันยังไงล่ะโยม?”พระหนุ่มถาม
“หลวงพีล่ องทายดูสคิ รับว่าผีเสือ้ ทีอ่ ยูใ่ นมือผมนีต่ ายแล้วหรือยังมีชวี ติ
อยู่? ถ้าหลวงพี่ทายผิด ฟืนมัดนี้ก็เป็นของผม!” เด็กหนุ่มตอบ
เมื่อหลวงพี่ได้ฟังกติกาก็พยักหน้าว่าเข้าใจ จากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่า
“อาตมาว่ามันตายแล้ว!”
เด็กหนุ่มแบมือที่กุมผีเสื้อไว้แล้วหัวเราะชอบใจ
“หลวงพี่แพ้ผมแล้ว ฮ่าๆ”
ผีเสื้อตัวน้อยบินออกจากมือของเด็กหนุ่ม
“ดีแล้วๆ งั้นฟืนมัดนี้ก็เป็นของโยมละสินะ” กล่าวเสร็จก็ถอนหายใจ
แล้วเดินยิ้มจากไป
เด็กหนุ่มไม่เข้าใจว่าท�ำไมหลวงพี่ต้องท�ำท่าทีเหมือนดีใจ แต่ก็ไม่ได้
สนใจไต่ถาม ตอนนี้เขาเป็นฝ่ายยิ้มบ้าง จากนั้นก็หอบเอาฟืนขึ้นบ่าแบก
กลับบ้านด้วยความดีใจ
เมื่อกลับถึงบ้าน พ่อของเขาถามว่าไปเอาฟืนมาจากไหนซะมัดโต?
เด็กหนุม่ เล่าเรือ่ งราวทีพ่ นันกับหลวงพีใ่ ห้พอ่ ฟังอย่างละเอียด เมือ่ พ่อ
ของเด็กหนุ่มฟังจบก็ใช้มือตีไปที่ลูกชายหนึ่งที
“แกนะแก! โง่ซะไม่ไว้หน้าพ่อแม่เลยนะ!”
http://seniorclub.swu.ac.th
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จากนั้นก็สั่งให้ลูกชายแบกฟืนเดินตามไปที่วัด
เมื่อเข้าไปหาหลวงพี่ พ่อของเด็กหนุ่มได้แต่นั่งไหว้ปลกๆ
“หลวงพีค่ รับ ผมต้องขอโทษแทนลูกชายของกระผมด้วยนะครับ เจ้า
นี่ไม่รู้ที่ต�่ำที่สูงจริงๆ” หลวงพี่ได้แต่พยักหน้าและยิ้มให้ แต่ก็ไม่ได้อธิบาย
อะไร
เมื่อเดินออกจากวัด เด็กหนุ่มก็ถามพ่ออย่างสงสัยว่าเขาไปท�ำอะไร
ผิดต่อหลวงพี่เหรอ?
“เพราะหลวงพีบ่ อกว่าผีเสือ้ ตาย แกถึงปล่อยผีเสือ้ ให้รอด แกชนะ ได้
ฟืนไป แต่หากหลวงพี่บอกว่าผีเสื้อเป็น แกก็จะบีบผีเสื้อให้ตายคามือ แก
ก็ชนะได้ฟืนไปเหมือนเดิม แต่ผีเสื้อตาย แกคิดว่าหลวงพี่รู้ไม่ทันความคิด
ชั่วๆของแกเหรอ? ที่หลวงพี่แพ้นะก็แค่ฟืนหนึ่งมัด แต่ชนะแกที่จิตเมตตา
ดวงใหญ่เบ้อเริ่ม ที่แกไม่มี”
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โลกร่มเย็น ดับเข็ญได้ด้วยศาสนา
“วิสาขบูชา” วันแห่งสันติิภาพ

1

โลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ ธรรมชาติ โลกที่เปี่ยมไป
ด้วยความรัก โลกที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงหาอาทร แบ่งปันความสุขและ
ความทุกข์ระหว่างกันและกัน โลกที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นและเป็นสุข...
ภาพเหล่านี้ คือโลกเมื่อครั้งอดีต
แต่โลกในยุคปัจจุบนั นี้ กลับเต็มไปด้วยภัยพิบตั คิ วามแห้งแล้ง น�ำ้ ท่วม
ไฟไหม้ ความยากจน และหิวโหย ความล่มสลายทางเศรษฐกิจ และการ
ห�้ำหั่น คร่าฟันกันระหว่างมวลมนุษยชาติ
ค�ำถามก็คือ โลกในสถานการณ์ปัจจุบัน จะสามารถย้อนกลับไปเช่น
โลกเหมือนที่เคยเป็นได้หรือไม่ เพราะวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความขัดแย้ง ได้ขยายตัว และ
ลุกลาม เพราะความเห็นแก่ตวั หรือว่าโลกนีจ้ ะต้องเผชิญวิกฤตการณ์อย่าง
แสนสาหัสจนยากจะเยียวยาแก้ไขได้
จากค�ำถามดังกล่าว จึงท�ำให้สมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้ร่วมมือกันจัดงาน
“วิสาขบูชาโลก” ปี 2552 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกกว่า 1,300 รูป/คน จาก 80 ประเทศ
1

จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 102 พ.ค. 52 โดยสมหมาย สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ได้ร่วมมือกัน เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลซึ่งสหประชาชาติ
ก�ำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2552
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วโลก เข้าร่วมประชุม และร่วมมือ
กันในการหาทางออกให้แก่วิกฤตการณ์ดังกล่าว ในการ สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ โดยแบ่งการสัมมนา ออกเป็น 6 หัวข้อ คือ
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการเมือง และพัฒนาสันติภาพ
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติกบั ภารกิจในการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
โครงการความร่วมมือการจัดท�ำพระไตรปิฎกฉบับสากลส�ำหรับ
แจกในโรงแรมทั่วโลก
แหล่งข้อมูล และเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ทางพระพุทธศาสนา
ค�ำถามที่ส�ำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกที่มา ประชุม ณ ที่นี้ ขณะที่โลก
ก�ำลังเผชิญวิกฤตการณ์อย่างแสนสาหัส ซึ่งก่อให้เกิดเสียงร้องไห้ หยาด
น�้ำตา ความสิ้นหวัง ภาวะความอับจนหนทางและโอกาส ซึ่งครั้งหนึ่ง
พระพุทธเจ้าได้เคยเป็นความหวัง เป็นพลังใจ เมื่อ 2,500 ปีกว่ามาแล้ว
สิง่ เหล่านีไ้ ด้รบั การเยียวยาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เมือ่ กาล
เวลาผ่านไป พวกเราจะสามารถหยิบยื่นความหวัง ก�ำลังใจ โอกาส ความ
เชือ่ มัน่ และความรักให้แก่มวลมนุษยชาติได้อย่างไร อีกทัง้ พระพุทธศาสนา
ยังเป็นทีพ่ งึ่ หลักทัง้ ทางโลกและทางธรรม เป็นศาสนาแห่งความหวัง เสมือน
ทางออกหรือทางรอด ทีจ่ ะเป็นแสงสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติ และในขณะ
ทีโ่ ลกก�ำลังเผชิญวิกฤติอย่างหนักหน่วง พระพุทธศาสนาจะช่วยเยียวยาให้
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โลกที่ก�ำลังบอบช�้ำอยู่นี้ ได้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เปี่ยมด้วยความรัก
และความสงบสุขอีกครั้ง
ดวงสุริยาทอแสงให้ความสว่าง แก่สรรพสิ่งบนผืนแผ่นดิน ฉันใด
“มหาบุรษุ ” ผูร้ งุ่ เรืองสว่างไสวด้วยสัจธรรม ก็ให้ความสว่างในชีวติ แก่สรรพ
สัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น
80 ปีก่อนพุทธกาล พระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะ ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6
“มหาบุรุษ” ผู้ยิ่งใหญ่ นามว่า “สิทธัตถะ” ได้ประสูติกาล ณ สวนลุมพินี
วัน พร้อมกับทรงเปล่ง อาสภิวาจา เพื่อยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิด
อย่างชัดเจนว่า “เราเป็นผู้เลิศ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็น
ชาติสดุ ท้าย บัดนีภ้ พใหม่ไม่มแี ก่เราอีกแล้ว” พระองค์เป็นบุคคลส�ำคัญของ
โลก ไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือเพราะโชคช่วย หากแต่ด้วยความเพียร
พยายามของมนุษย์
พระองค์ใช้ชีวิตในเพศฆราวาส ถึงอายุ 29 พรรษา จึงเสด็จ
ออกบวช เพื่อแสวงหาความหลุดพ้น โดยสละราชสมบัติและทรัพย์สินเงิน
ทองมหาศาลไว้เบื้องหลัง ในที่สุดพระองค์ได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐ
ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตรัสรู้อนุตรสัมมา
สัม-โพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ  เดือน 6 ปีระกา
ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา จากนั้นพระองค์ ทรง
ย�่ำพระบาททุกย่างก้าว จาริกไปทั่วทุก แว่นแคว้น เพื่อน�ำหลักธรรมอัน
ประเสริฐ ที่ทรงค้นพบออกโปรดสัตว์โลก ซึ่งท�ำให้ชาวโลกได้รับประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาล พระองค์ได้มีคุณูปการเป็นอเนก-อนันต์ ทั้งหมู่
มนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีเพ็ญ เดือน
6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ใกล้เมืองกุสินารา ขณะเมื่อพระชนมายุ 80
http://seniorclub.swu.ac.th
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พรรษา
วันวิสาขบูชา เป็นปรากฏการณ์อนั ยิง่ ใหญ่ของพุทธศาสนิกชนทัว่ โลก
ที่จะร�ำลึก ถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี
ส�ำหรับประเทศไทยได้มีการฉลองวันวิสาขบูชาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ฉลองวันอันส�ำคัญยิ่งนี้ ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลอง ทั้งอามิส
บูชาและปฏิบตั บิ ชู า เพือ่ น้อมร�ำลึก ถึงพระปัญญาคุณ พระวิสทุ ธิคณ
ุ และ
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์
จากคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาจวบถึง
ปัจจุบนั ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ได้มมี ติให้วนั วิสาขบูชา
เป็นวันส�ำคัญสากลของสหประชาชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ด้วย
พิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
มีคณ
ุ ปู การอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ โดยให้มกี ารฉลอง
ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาขององค์การสหประชาชาติทั่วโลก
ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ
ประเทศหนึ่ง ได้รับเกียรติให้จัดฉลองวิสาขบูชาที่ส�ำนักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2547
วันวิสาขบูชา วันส�ำคัญยิ่งของชาวพุทธ ทั่วโลกที่ไม่ได้ยกย่องเฉพาะ
ความยิง่ ใหญ่เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเตือนสติเพือ่ ให้ชาวโลกได้นอ้ มน�ำมรดก
ธรรมอันล�ำ้ ค่ามาประพฤติปฏิบตั ิ เพราะหากเราใส่ใจและปฏิบตั ธิ รรมของ
พระองค์แล้ว ความสงบ สว่าง และสันติสุขจะบังเกิดแก่มวลมนุษยชาติใน
ที่สุด
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ผู้สูงอายุกับการท�ำพินัยกรรม
ผู้สูงอายุทุกคนควรจัดท�ำพินัยกรรมไว้เสียแต่เนิ่นๆ ไม่ควรรอให้มี
อาการป่วยหรือชราภาพเสียก่อนจึงค่อยท�ำ  เพราะปรากฏผลว่าผู้ที่ท�ำ
พินยั กรรมหลายรายจะมีสขุ ภาพจิตดีกว่าเมือ่ ก่อนท�ำพินยั กรรมมาก อันเป็น
โอกาสที่จะใช้เวลาทบทวนบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและพิจารณาความ
ประพฤติของทายาท ซึ่งจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม เป็นโอกาส
ดี ที่ จ ะจั ด วางแนวทางในการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ไว้ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย เพราะ
พิ นั ย กรรมเป็ น นิ ติ ก รรมซึ่ ง บุ ค คลแสดงเจตนาก� ำ หนดการเผื่ อ ตายใน
เรื่องทรัพย์สินของตนหรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้
ตามกฏหมายเมื่ อ ตนตายแล้ ว พิ นั ย กรรมจึ ง นั บ เป็ น เอกสารส� ำ คั ญ
ยิ่ง ซึ่งผู้สูงอายุต้องตระหนักและด�ำเนินการจัดท�ำไว้ให้สมบูรณ์ ถูก
ต้อง ตัดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่ง ทรัพย์มรดก ท�ำให้
เสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล หรือแม้แต่ชื่อเสียงของผู้วายชนม์ เหมือน
กับที่เกิดขึ้นในวงสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้ลูกหลาน จักได้ด�ำเนินการ
ได้อย่างสะดวก ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และยังเป็นการขจัดอุปสรรค
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายได้เป็นอย่างดี
		 ผู้สูงอายุกับการท�ำพินัยกรรม (1)
ตามกฎหมาย เมื่อผู้ใดเสียชีวิตลง มรดกของผู้นั้นย่อมจะตกเป็น
ของทายาท เช่น บิดา มารดา บุตร สามีหรือภรรยา เป็นต้น ตามสัดส่วน
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด แต่หากก่อนทีบ่ คุ คลนัน้ จะเสียชีวติ เขาอาจท�ำพินยั กรรม
ยกทรัพย์สนิ ของตนให้แก่ผใู้ ดก็ได้ โดยบุคคลทีถ่ กู ระบุให้เป็นผูร้ บั มรดกอาจ
ไม่ใช่ทายาทเสมอไป
http://seniorclub.swu.ac.th
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การท�ำพินัยกรรม หมายถึง การแสดงความประสงค์ที่จะให้
ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคนเมื่อเราตายไปแล้ว มิใช่การยก
ทรัพย์สนิ ให้แก่ผอู้ นื่ ในขณะทีเ่ จ้าของทรัพย์สนิ ยังมีชวี ติ อยู่ การท�ำพินยั กรรม
ต้องท�ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนดหลายประการ ดังต่อ
ไปนี้
		 1. พินัยกรรมมีลักษณะอย่างไร
		
พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาก�ำหนดการเผื่อตายในเรื่อง
ทรัพย์สินของตน หรือในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
เมือ่ ตนตาย พินยั กรรมเป็นการแสดงเจตนาทีป่ ระสงค์ให้มผี ลเมือ่ ตนเองตาย
ไปแล้ว ซึง่ จะยกทรัพย์สนิ ให้แก่ใครก็ได้ หรือให้ผใู้ ดเข้ามาจัดการทรัพย์สนิ
อย่างหนึ่งอย่างใดของตนก็ได้ แต่จะท�ำให้พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับไปถึง
ทรัพย์สินของผู้อื่นที่มิใช่ของตนนั้นย่อมท�ำไม่ได้
กล่าวอีกนัยหนึง่ พินยั กรรมก็คอื กิจการต่างๆ ของผูท้ ำ� พินยั กรรม
เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ท�ำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย
โดยท�ำแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายก�ำหนดไว้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือที่เรียกตัวย่อว่า ป.พ.พ. มาตรา 1646-1648)
ตัวอย่างเช่น นายแดงท�ำพินัยกรรมว่า เมื่อตนเองตาย จะขอยก
ทีด่ นิ ของนายขาว ซึง่ เป็นพีช่ ายตนให้แก่นางเหลือง ซึง่ เป็นการยกทรัพย์สนิ
ของผู้อื่นให้แก่นางเหลือง กรณีเช่นนี้ท�ำไม่ได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินของตน
เอกสารที่มีข้อความเป็นพินัยกรรมแม้ไม่มีค�ำว่าเป็น “พินัยกรรม” ก็ถือว่า
เป็น
พินัยกรรมมีผลให้ได้ แต่ถ้ามีค�ำว่าพินัยกรรม แต่ไม่มีข้อความว่า
“พินัยกรรมให้มีผลบังคับเมื่อตายไปแล้ว” ก็ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม เช่น
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สมชาย เขียนหนังสือไว้ว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปขอท�ำพินัยกรรมยกเงินสดให้แก่
นายเจริญ 5,000 บาท ดังนี้ถือว่าไม่ใช่พินัยกรรม เพราะไม่ประสงค์จะ
ให้นายเจริญ ได้รับเงินเมื่อหลังจากที่นายสมชายตายไปแล้ว
		
ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของพิ นั ย กรรมคื อ เอกสารนั้ น ต้ อ งมี ข ้ อ ความ
ก�ำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายว่าให้ตกเป็นของใคร หรือ
ให้จัดการอย่างไรเมื่อผู้ท�ำพินัยกรรมตายไปแล้ว หากมีข้อความดังกล่าวก็
เป็นพินัยกรรมโดยไม่ต้องมีข้อความระบุว่าเป็นพินัยกรรมแต่อย่างใด
การท�ำพินัยกรรมอาจไม่ใช่เรื่องการยกทรัพย์สินให้ผู้ใดก็ได้ แต่
อาจเป็นเรื่องอื่นๆ ที่ให้มีผลตามกฎหมายก็ได้ เช่น การท�ำพินัยกรรมว่า
เมื่อตนเองตายไปแล้ว ขอยกปอดให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี หรือให้จัดงาน
ศพของตนโดยการเผาภายใน 3 วัน ดังนี้ก็เป็นพินัยกรรมเช่นกัน
		 2. ใครที่ไม่มีสิทธิท�ำพินัยกรรมบ้าง
ผู้ที่ท�ำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ จึงมีสิทธิตาม
กฏหมายในการท�ำพินัยกรรม หากอายุต�่ำกว่า 15 ปีท�ำพินัยกรรม ถือว่า
พินยั กรรมนัน้ ใช้ไม่ได้ (พินยั กรรมนัน้ ไม่มผี ล) หรือตามกฎหมายเรียกว่าเป็น
โมฆะ นอกจากนั้น บุคคลใดที่ศาลได้มีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
แล้ว ก็ไม่สามารถท�ำพินัยกรรมได้เช่นกัน หากฝ่าฝืนท�ำพินัยกรรมขึ้นมา
ผลก็คือ พินัยกรรมนั้นใช้ไม่ได้ หรือตามกฎหมายเรียกว่าเป็นโมฆะเช่นกัน
		 3. พินัยกรรมมีกี่แบบ
การท�ำพินัยกรรมนั้นต้องท�ำตามแบบที่กฎหมายก�ำหนด มิฉะนั้น
ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรม
พินัยกรรมมีอยู่ 5 แบบด้วยกัน ได้แก่
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา 1656)
http://seniorclub.swu.ac.th
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2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา 1657)
3. พินัยกรรมท�ำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658)
4. พินัยกรรมท�ำเป็นเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา 1660)
5. พินัยกรรมท�ำด้วยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา 1663)
		
อนึ่ง พินัยกรรมทั้ง 5 แบบดังกล่าว มี 3 แบบ ที่ผู้ท�ำจะต้อง
ไปติดต่อกับทางอ�ำเภอหรือเขต คือ แบบที่ 3 , 4 และ 5 ส่วนแบบที่ 1
และแบบที่ 2 ผูท้ ำ� สามารถด�ำเนินการได้เองโดยไม่ตอ้ งติดต่อกับทางอ�ำเภอ
หรือเขตแต่อย่างใด
พิ นั ย กรรมแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่ างกั น ผู ้ ท� ำพิ นัยกรรม
สามารถเลือกท�ำแบบใดก็ได้ ที่ส�ำคัญคือข้อความในพินัยกรรมต้องมีสาระ
เป็นเรื่องก�ำหนดการเผื่อตายเอาไว้
		 ผู้สูงอายุกับการท�ำพินัยกรรม (2)
ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะท�ำพินัยกรรมสามารถเลือกท�ำพินัยกรรม
แบบใดแบบหนึง่ ใน จ�ำนวนทัง้ หมด 5 แบบ   หลักเกณฑ์การท�ำพินยั กรรม
ในแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้
		
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
การท�ำพินัยกรรมแบบธรรมดาถือว่าเป็นพินัยกรรมแบบที่นิยมใช้
กันมากที่สุด บางรายจะว่าจ้างทนายความเป็นผู้จัดท�ำหรือร่างข้อความใน
พินัยกรรมให้ตามความประสงค์ของผู้ท�ำ
หลักเกณฑ์การท�ำพินัยกรรมแบบธรรมดา
1. ต้องท�ำเป็นหนังสือ โดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ (จะเขียนหรือ
พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้)
2. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท�ำ เพื่อพิสูจน์ความสามารถของ
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ผู้ท�ำ

3. ผูท้ ำ� พินยั กรรมต้องลงลายมือชือ่ ไว้ตอ่ หน้าพยานอย่างน้อยสอง
คนพร้อมกัน จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือก็ได้ แต่จะใช้ตราประทับ
แทนการลงชื่อหรือเครื่องหมายแกงไดไม่ได้ และพยานที่จะลงลายมือชื่อ
ในพินัยกรรมจะพิมพ์ลายนิ้วมือหรือใช้ตราประทับ หรือลงแกงได หรือลง
เครื่องหมายอย่างอื่นแทนการลงชื่อไม่ได้ จะต้องลงลายมือชื่ออย่างเดียว
4. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่ง
พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ในขณะที่ขูด ลบ ตกเติม หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้น ได้ลงวัน เดือน ปี และผู้ท�ำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน และพยานอย่าง
น้อยสองคนนัน้ ต้องลงลายมือชือ่ รับรองลายมือชือ่ ของผูท้ ำ� พินยั กรรมในขณะ
นั้น (ต้องเป็นพินัยกรรมแล้ว)
		
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
หลักเกณฑ์การท�ำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
		1..ต้องท�ำเป็นเอกสารทีเ่ ป็นหนังสือ โดยจะใช้ภาษาไทยหรือภาษา
ต่างประเทศก็ได้
		2..ผูท้ ำ� พินยั กรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทัง้ ฉบับ จะพิมพ์
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนหนังสือไม่ได้ย่อมไม่สามารถจะท�ำพินัยกรรม
แบบนี้ได้ พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้
ห้ามไว้ พินยั กรรมแบบนีจ้ งึ มีความสะดวกตรงทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีพยานรูเ้ ห็น
ในการท�ำพินัยกรรม
3..ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ท�ำ
4..ต้องลงลายมือชื่อผู้ท�ำพินัยกรรม จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เครื่องหมายอื่นไม่ได้
5..หากมีการแก้ไข ขูด ลบ ตก เติม พินัยกรรม ผู้ท�ำพินัยกรรม
จะต้องท�ำด้วยมือของตนเองจะให้ผู้อื่นท�ำไม่ได้ และจะต้องลงลายมือชื่อ
ก�ำกับไว้ ณ จุดที่แก้ไข ขูดลบ ตก เติมด้วย หากมีการแก้ไข ขูด ลบ ตก
เติมพินัยกรรม แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อก�ำกับ ถือว่าไม่ได้มีการแก้ไข ขูด
ลบ ตกเติม ในจุดนั้นๆ
		
อนึง่ พินยั กรรมแบบธรรมดากับพินยั กรรมแบบเขียนเองทัง้ ฉบับมี
ส่วนคล้ายกันมาก มีขอ้ แตกต่างบางประการ คือ พินยั กรรมแบบธรรมดาผู้
ท�ำพินัยกรรมไม่จ�ำเป็นต้องเขียนเอง หรือพิมพ์เอง และจะเขียนหรือพิมพ์
ก็ได้ ที่ส�ำคัญพินัยกรรมแบบธรรมดาต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนด้วย
และหากบุคคลอืน่ เป็นผูเ้ ขียนหรือพิมพ์ควรลงลายมือชือ่ ผูเ้ ขียน และพยาน
ด้วย โดยระบุชื่อผู้เขียน ผู้พิมพ์และพยาน ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ
พินยั กรรมแบบธรรมดาผูท้ ำ� พินยั กรรมสามารถพิมพ์ลายนิว้ มือแทนการลง
ลายมือชื่อได้แต่ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือไว้สองคน
		
3. พินัยกรรมท�ำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง
การขอท�ำพินยั กรรมเป็นเอกสารฝ่ายเมือง ผูร้ อ้ งสามารถยืน่ ค�ำร้อง
ขอให้นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขต ณ อ�ำเภอหรือเขตใดก็ได้ ด�ำเนินการ
ให้ตามความประสงค์
ขั้นตอนการท�ำพินัยกรรมท�ำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง เป็นดังนี้
1. ผู้ท�ำพินัยกรรม แจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ใน
พินัยกรรมของตนแก่นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขตต่อหน้าพยานอีกอย่าง
น้อยสองคนพร้อมกัน
2. นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขตจะจดข้อความที่ ผู้ท�ำพินัยกรรม
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แจ้งให้ทราบแล้วนั้นลงไว้ และอ่านข้อความนั้น ให้ผู้ท�ำพินัยกรรมและ
พยานฟัง
3. เมื่อผู้ท�ำพินัยกรรมและพยานรับทราบชัดเจนว่า ข้อความที่
นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขตจดนั้นถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำ� พินัยกรรมแจ้ง
ไว้แล้ว ให้ผู้ท�ำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. ข้อความที่นายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขตจดไว้นั้น ให้นาย
อ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขตลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ปี จดลงไว้ด้วย
ตนเองเป็นส�ำคัญว่า พินยั กรรมนัน้ ได้ทำ� ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทีร่ ะบุไว้ขา้ ง
ต้น แล้วประทับตราต�ำแหน่งไว้เป็นหลักฐาน การท�ำพินยั กรรมแบบเอกสาร
ฝ่ายเมือง ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำในที่ว่าการอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ/ ที่ท�ำการเขต
เสมอไป ถ้าผู้ท�ำร้องขอจะท�ำนอกที่ท�ำการดังกล่าวก็ได้
		
4. พินัยกรรมท�ำแบบเอกสารลับ
ขั้นตอนการท�ำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ เป็นดังนี้
ผู้ที่ประสงค์จะท�ำพินัยกรรมเป็นเอกสารลับ ให้ผู้นั้นแสดงความ
จ�ำนงตามแบบของเจ้าพนักงานยื่นต่อกรมการอ�ำเภอ (นายอ�ำเภอ) ณ ที่
ว่าการอ�ำเภอ หรือกิ่งอ�ำเภอแล้วปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. ต้องมีข้อความเป็นพินัยกรรมและลงลายมือชื่อผู้ท�ำพินัยกรรม
2. ผู้ท�ำพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรม แล้วลงลายมือชื่อคาบรอย
ผนึก
3. ผู้ท�ำพินัยกรรมต้องน�ำพินัยกรรมที่ผนึกนั้น ไปแสดงต่อนาย
อ�ำเภอและพยานอย่างน้อย 2 คนและให้ถ้อยค�ำต่อบุคคลทั้งหมดนั้นว่า
เป็นพินัยกรรมของตน ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้ท�ำพินัยกรรมเขียนเองโดยตลอด
ผู้ท�ำพินัยกรรมจะต้องแจ้งนามและภูมิล�ำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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4. เมือ่ นายอ�ำเภอ/ผูอ้ ำ� นวยการเขตจดถ้อยค�ำของผูท้ ำ� พินยั กรรม
และวัน เดือน ปี ที่ท�ำพินัยกรรมมาแสดงไว้ในซองพับและประทับตรา
ประจ�ำต�ำแหน่ง แล้วนายอ�ำเภอ/ผูอ้ ำ� นวยการเขตผูท้ ำ� พินยั กรรมและพยาน
ลงลายมือชื่อบนซองนั้น
อนึ่ง หากบุคคลผู้เป็นทั้งใบ้ และหูหนวก หรือผู้ที่พูดไม่ได้ มี
ความประสงค์จะท�ำพินัยกรรมเป็นเอกสารลับ ก็สามารถท�ำได้ โดยให้ผู้
นั้นเขียนด้วยตนเองบนซองพินัยกรรมต่อหน้านายอ�ำเภอ/ผู้อ�ำนวยการเขต
และพยาน อย่างน้อย 2 คน ว่าพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเป็นของตน แทนการ
ให้ถอ้ ยค�ำถ้าผูท้ ำ� พินยั กรรมแบบเอกสารลับประสงค์ขอรับไปทันที ก็ให้นาย
อ�ำเภอมอบให้ไปได้ โดยให้ผู้ท�ำพินัยกรรมลงลายมือชื่อรับในสมุดทะเบียน
		
5. พินัยกรรมท�ำด้วยวาจา
การท�ำพินัยกรรมด้วยวาจาเป็นกรณีเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ่ง
บุคคลใดไม่สามารถจะท�ำพินัยกรรมตามแบบอื่น ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ได้
เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม
ซึ่งใน พฤติการณ์เช่นนี้ ผู้ท�ำพินัยกรรมไม่อาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนได้
ทันท่วงที หรือกว่าจะหาได้ก็ถึงตายเสียก่อน ผู้ท�ำพินัยกรรมสามารถท�ำ
พินัยกรรมด้วยวาจาได้ ดังนี้
1. ผูท้ ำ� พินยั กรรมแสดงเจตนาก�ำหนดข้อพินยั กรรมต่อหน้าพยาน
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น
2. พยานทั้งหมดต้องไปแสดงตนต่อนายอ�ำเภอโดยมิชักช้า และ
แจ้งให้นายอ�ำเภอทราบถึงข้อความเหล่านี้
2.1 ข้อความที่ผู้ท�ำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจา
2.2 วัน เดือน ปี สถานที่ที่ท�ำพินัยกรรม
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2.3 พฤติการณ์พเิ ศษทีข่ ดั ขวางมิให้สามารถท�ำพินยั กรรมตาม
แบบอื่นที่กฎหมายก�ำหนดไว้นั้นด้วย
3. ให้นายอ�ำเภอ/ผูอ้ ำ� นวยการเขตจดข้อความทีพ่ ยานแจ้งไว้ และ
พยานทั้งหมดนั้นต้องลงลายมือชื่อ ถ้าลงลายมือชื่อไม่ได้จะลงลายพิมพ์นิ้ว
มือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนก็ได้
อนึง่ ความสมบูรณ์แห่งพินยั กรรมนีย้ อ่ มสิน้ ไป เมือ่ พ้นก�ำหนดหนึง่
เดือนนับแต่เวลาผูท้ ำ� พินยั กรรมกลับมาสูฐ่ านะทีจ่ ะท�ำพินยั กรรมตามแบบ
อื่นที่กฎหมายก�ำหนดไว้
		
ข้อพึงระวัง
พิ นั ย กรรมเป็ น เอกสารที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะท� ำ
พินัยกรรม ผูท้ ำ� ต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าเจตนาจะยก
ทรัพย์สินให้ใครเพราะการท�ำพินัยกรรมเป็นการก�ำหนดการยกทรัพย์สิน
หรือความประสงค์ที่จะจัดการเรื่องบางเรื่องไว้ล่วงหน้าส�ำหรับการตาย
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องยกทรัพย์สินให้ทายาทตามกฎหมาย
ของเราเท่านั้น หากพินัยกรรมได้ท�ำไปแล้วและถูกต้องก็ต้องบังคับตาม
พินัยกรรม ทายาทอื่นจะมาอ้างขอแบ่งทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมที่ท�ำยก
ให้ผู้อื่นไปแล้วมิได้ เพราะพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาที่ส�ำคัญของเจ้า
มรดกที่กฎหมายยอมรับและบังคับให้
		 ผู้สูงอายุกับการท�ำพินัยกรรม (3)
พินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนับว่า
เป็นที่นิยมท�ำกันมาก ดังนั้นในที่นี้จึงจะขอยกตัวย่างการเขียนและวิธีการ
เขียนพินัยกรรมในทั้ง 2 แบบดังกล่าว
http://seniorclub.swu.ac.th
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* ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบธรรมดา
พินัยกรรม
ท�ำที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ต.กันตา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2550
ข้าพเจ้า นางไข่มกุ วาจาดี อายุ 73 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 12 ม. 3 ต.ยาย
ชา อ.สามพรานจ.นครปฐม ขอท�ำพินัยกรรมไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม
ไปแล้ว ทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ที่ ดินโฉนดเลข 123 เลข ที่ ดิน 456 ต.เขายายเที่ยง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 10 ไร่พร้อมบ้านบนที่ดินให้ตกเป็นของ
นายประสงค์ สามารถ
ข้อที่ 2 ให้เงินสดในบัญชีที่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด สาขาปากช่อง
ทั้งหมดให้ตกเป็นของ นางดวงใจ ใจเพชร
ข้อที่ 3 ให้ทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากนี้ ให้ตกเป็นของ นางสาวรัศมี
นาดี แต่เพียงผู้เดียว
พินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าและพยานได้อยู่พร้อมกัน ข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกัน และพยานทั้งสองคนได้ลงลาย
มือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน ขณะท�ำพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ ..........................................ผู้ท�ำพินัยกรรม
(ไข่มุก วาจาดี)
ลงชื่อ .............................. พิมพ์หรือเขียน,พยาน
(สดศรี ดวงเลิศ)
ลงชื่อ .............................................. พยาน
(ดวงฤดี มีชัย)
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* วิธีการเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ท�ำได้ดังนี้
1. ให้เริ่มเขียนกลางหน้ากระดาษว่า พินัยกรรม
2. บรรทัดถัดลงมาให้ระบุสถานที่ท่ีท�ำพินัยกรรม คือ เขียน
ข้อความว่า พินัยกรรมนี้ได้ท�ำขึ้นที่ีไหน
3.  บรรทัดถัดลงไปให้ระบุว่า ท�ำเมื่อวันที่ / เดือน / ปีอะไร ต่อ
จากนั้นย่อหน้าถัดไปต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท�ำพินัยกรรมประกอบ
ด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ อยู่บ้านเลขที่ถนน หมู่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
การระบุรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ท�ำพินัยกรรม และผู้ท�ำ
พินยั กรรมมีอายุเกินกว่า 15 ปี ขณะทีท่ ำ� พินยั กรรมตามทีก่ ฎหมายหรือไม่
4. ข้อความต่อไปให้ระบุว่า จะให้ทรัพย์สินของเราตกทอดแก่
บุคคลใดเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้ว
“ข้าพเจ้าขอท�ำพินัยกรรมว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้
ทรัพย์สินของข้าพเจ้าตกเป็นของบุคคลดังต่อไปนี้” จากนั้นให้ระบุรายการ
ทรัพย์สินทั้งหลายที่ ตั้งใจจะยกให้ โดยอาจระบุเป็นข้อๆ เช่น
ข้อ 1 ให้เงินข้าพเจ้าจ�ำนวน 2,000,000 บาท ทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคาร
กรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี ให้ตกเป็นของนายอนุมาน สมดี
ข้อ 2 ให้ทดี่ นิ โฉนดเลขที่ 2345 ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ให้ตกเป็นของนางดวงใจ ใจดี
ข้อ 3 ให้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 1 คัน หมายเลขทะเบียน จส1188
กรุงเทพมหานคร ให้ตกเป็นของนางสาวทองดี  มงคล
อนึง่ หากผูท้ ำ� พินยั กรรมประสงค์จะยกทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้แก่ใคร
คนใดคนหนึ่งก็อาจ เขียนว่า “เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไปแล้วให้ทรัพย์สิน
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทั้งหมดของข้าพเจ้าตกได้แก่ นายใจ ไชโย แต่เพียงผู้เดียว”
5. ย่อหน้าต่อไปควรระบุว่า ขณะท�ำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้า
มีสติสัมปชัญญะปกติบริบูรณ์ดี ตอนท้ายของพินัยกรรมต้องลงลายมือ
ชื่อ หรือลายเซ็นของผู้ท�ำพินัยกรรม และควรวงเล็บชื่อและนามสกุล
ด้วยตัวบรรจงไว้ด้วย แต่จะพิมพ์ลายมือแทนการลงลายมือชื่อไม่ได้
6. เมื่อเขียนพินัยกรรมเสร็จแล้ว ก็เป็นอันว่าหนังสือฉบับนี้
เป็นพินัยกรรมไปแล้ว แต่หากผู้ท�ำพินัยกรรมต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พินัยกรรมที่ท�ำไว้แล้วนั้น ก็สามารถท�ำได้แต่จะต้องลงลายมือชื่อของตน
ตรงที่ได้ แก้ไข ขูด ลบ ตก เติม นั้นไว้ด้วย
เมือ่ ได้ทำ� ขึน้ แล้วนัน้ ผูท้ ำ� พินยั กรรมมีสทิ ธิจะแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้
สามารถยกเลิกได้โดยแก้ไขฉีกท�ำลายพินยั กรรมเสียก็ได้ หรือท�ำพินยั กรรม
ฉบับใหม่ ซึ่งหากมีการท�ำใหม่ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับเก่าถูกเพิกถอนไป
แล้ว
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จังหวัดใหม่

ประเทศไทยมีทั้งหมด 83 จังหวัดแล้ว เริ่มมีนาคม 2561
️	 1. จังหวัดบัวใหญ่ แยกมาจาก นครราชสีมา มี 8 อ�ำเภอ อ.บัวใหญ่
อ.คง อ.ประทาย อ.โนนแดง อ.บ้านเหลื่อม อ.แก้งสนามนาง อ.สีดา และ  
อ.บัวลาย
️	
2. จังหวัดเดชอุดม แยกมาจาก อุบลราชธานี มี 5 อ�ำเภอ 2
กิ่งอ�ำเภอ อ.เดชอุดม อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อ.น�้ำยืน อ.ทุ่งศรีอุดม กิ่ง
อ.น�้ำขุ่น และ กิ่ง อ.นาเยีย
	️ 3. จังหวัดกันทรลักษ์ แยกออกมาจาก ศรีสะเกษ มี 6 อ�ำเภอ
3 กิ่งอ�ำเภอ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ อ.เบญจลักษ์ อ.ศรีรัตนะ อ.ไพรบึง
อ.โนนคูณ กิ่ง อ.เขาพระวิหาร กิ่ง อ.ศรีเมืองทอง และ กิ่ง อ.ทับทิมสยาม
	️
4. จังหวัดชุมแพ แยกมาจาก ขอนแก่น มี 6 อ�ำเภอ อ.ชุมแพ
อ.ภูเวียง อ.สีชมพู อ.หนองนาค�ำ อ.ภูผาม่าน และ อ.ภูเขียว ของ จ.ชัยภูมิ
มาจัดตั้งเป็น จ.ชุมแพ
	️
5. จังหวัดนางรอง แยกมาจาก บุรีรัมย์ มี 10 อ�ำเภอ อ.นางรอง
อ.ช�ำนิ อ.หนองหงส์ อ.บ้านกรวด อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนสุวรรณ อ.ปะ
ค�ำ อ.หนองกี่ อ.ละหานทราย และ อ.โนนดินแดง
	️
6. จังหวัด นาทวี แยกมาจาก สงขลา มี 8 อ�ำเภอ อ.นาทวี
อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่
7. จังหวัดท่าศาลา อ. ท่าศาลา อ. พรหมคีรี อ. นพพิต�่ำ  อ.
สิชล อ. ขนอม อ. ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ค�ำสั่งชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1/2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 18
เพื่อให้การด�ำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะ
กรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 18 คือ
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดกลาง
4. อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา
6. อาจารย์นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
7. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ  มิลินทสูต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  โทณานนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา  บัวศรี
10. รองศาสตราจารย์สาคร  ช่วยประสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์สุชา  ณ พัทลุง
12. รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ
13. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์
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รองประธานกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์วิจิตร  วรุตบางกูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ทองธานี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ละเอียด  รักษ์เผ่า
2. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล
3. นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
4. อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ
5. ว่าที่ ร้อยตรี อาจารย์มนัส  บุญประกอบ
6. รองศาสตราจารย์วรรณี  โสมประยูร
7. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ชัยโอภาส
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน
9. รองศาสตราจารย์ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา  ยอดกมล
12. อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. รองศาสตราจารย์โมรี  ชื่นส�ำราญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ำเนียร  ร่มโพธิ์
3. นางทัศนา  ทองภักดี
4. รองศาสตราจารย์บุญทิวา  อภิสิงห์
5. รองศาสตราจารย์ปราณี  วานิชเจริญธรรม
6. อาจารย์พรรณนิภา  สันติพงษ์
7. รองศาสตราจารย์วรรณี  ศิริสุนทร
8. อาจารย์สมสุข  ธีระพิจิตร
http://seniorclub.swu.ac.th
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9. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์
10. นางสุภัทรา  โสทะกะพันธ์
11. รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พรสีมา
12. อาจารย์อุไร  สังขนันท์
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1. รองศาสตราจารย์สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา  วิสุทธิสิน
4. รองศาสตราจารย์บุษกร  เพชรวิวรรธน์
5. อาจารย์พวงผกา  คงอุทัยกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิส�ำแดง
7. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  กุลแพทย์
9. อาจารย์มารศรี  บัววราภรณ์
10. นายสุเมธ  รัตนนุสรณ์สกุล
11. อาจารย์สุวัฒน์  บัววราภรณ์
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา
1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
2. รองศาสตราจารย์ฆรณี  รัตนสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ชวลี  ดวงแก้ว
4. รองศาสตราจารย์ธวัช  บุรีรักษ์
5. นางทัศนา  ทองภักดี
6. อาจารย์บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
7. นางสาวประทินทิพย์  อินทวิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
10. รองศาสตราจารย์สุภาพร  สุกสีเหลือง
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ
2. นายเชิดชาติ  พุกพูน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์
5. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ
6. นายอัครเดช  อุดมชัชวาล
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ทัพสุวรรณ
2. นางจ�ำรูญ  เลียบใย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  พันธ์พานิช
4. อาจารย์สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
5. นางอรุณี  สินสันธิเทศ
6. อาจารย์อัธยา  ภาดานุพงศ์
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางกฤษณา  สุนันทเกษม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เจริญรักษ์
3. อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร
4. นางสาวพิศมัย  พนาเวศร์
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
2. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
http://seniorclub.swu.ac.th
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ภาพถ่าย / จดหมายข่าว
1. รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา
2. นางกัญญา  จันทร์ดี
3. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี
4. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
5. อาจารย์พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ลาชโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ  ชูนาค
8. รองศาสตราจารย์สนอง  โลหิตวิเศษ
9. อาจารย์สุจิตต์  รักษ์เผ่า
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
2. รองศาสตราจารย์บังอร  พานทอง
3. นางสาวยุพิน  องคานนท์
4. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้
5.  นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์)
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