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โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
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เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
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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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น้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ความเอ๋ยความรัก
เริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจ
แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง
ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี
ตอบเอยตอบถ้อย
ตาประสบตารักสมัครไซร้
แต่ถ้าแม้สายใจไม่สมัคร
ได้แต่ชวนเพื่อนยามาพร้อมกัน

เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน
หรือเริ่มในสมองตรองจงดี
อย่าอ�ำพรางตอบส�ำนวนให้ควรที่
ผู้ใดมีค�ำตอบขอบใจเอย
เกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัย
เหมือนหนึ่งให้อาหารส�ำราญครัน
เหมือนฆ่ารักเสียแต่เกิดย่อมอาสัญ
ร้องร�ำพันสงสารรักหนักหนาเอย

น้อมร�ำลึกเนื่องในวันสวรรคต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2468
ชมรมผู้สูงอายุมศว
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สังคมในแวดวง มศว

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอม
ท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง
“อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก” และประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ 6 สาขา รวมทั้งการน�ำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ แบบสหสาขา
“Interdisciplinary” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ
หอดนตรีและศิลปะการแสดง อโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา รวมถึงทิศทาง
ในอนาคตของอุดมศึกษาไทยตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ และนิสิต
นักศึกษา รวมทัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดระหว่างนักวิจยั รุน่ ใหม่กบั นักวิจยั
อาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย
3. เพื่อเป็นการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัย
4. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2561 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.)
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำ
เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
สภา 1 สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501
เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ชมรมฯ ได้เชิญชวนสมาชิกและผูส้ นใจ
ไปชมภาพยนตร์สารคดี 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ที่ The Terminal 21
ได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางโรงภาพยนตร์ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดย อ.ดร.พรรณี - ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร. มนัส- คุณณฐพล บุญประกอบ มี
ผูเ้ ข้าชมเกินความคาดหมายคือ 145 คน ในงานนีผ้ เู้ ข้าชมได้ทำ� บุญร่วมกัน
บริจาคเงินให้แก่ รพ ศิรริ าช เพือ่ สมทบทุนสร้างอาคารนมินทราบพิตร 84
พรรษา ได้เงินทั้งสิ้น 75,800 บาท (ชมรมฯ บริจาค 2,000 บาท) ชมรมฯ
ขอขอบคุณครอบครัว “บุญประกอบ” และคุณกัญญา จันทร์ดี
ที่เป็นธุระน�ำเงินไปมอบให้ รพ. ศิริราช พร้อมรับใบเสร็จมาให้อย่าง
เรียบร้อย
เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ชมรมฯ ได้จดั บรรยาย เรือ่ ง “การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางใจ” โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย และได้ผนวกงานรับน้องใหม่
วัยเกษียณไว้ด้วย มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 179 คน น้องใหม่
16 คน ชมรมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา
ณ โอกาสนี้
ตามทีช่ มรมฯ ก�ำหนดท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจัดเลีย้ ง ชัน้ 1 อาคารวิจยั และการศึกษา
ต่อเนือ่ งฯ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 50 คน ทัง้ นีจ้ ะน�ำเงินทีเ่ หลือบริจาค
ให้โรงพยาบาลศิริราชต่อไป
ตามทีช่ มรมฯ เสนอโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “ชีวิต
เป็นสุขได้ดว้ ยตนเอง” และขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูส้ งู อายุ ประจ�ำปี
2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์นนั้ บัดนีก้ รมกิจการผูส้ งู อายุได้อนุมตั โิ ครงการแล้ว ในวงเงิน 85,200
บาท จึงขอเชิญชวนสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ก�ำหนดการจัด
กิจกรรมครั้งที่ 3 ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 3 ก�ำหนดจัดวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน
2561 การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง “การสร้างเสริมศักยภาพ
ทางกาย” โดย นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังก�ำหนดการ ดังนี้
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. บรรยายเรื่อง การเสร้างเสริมศักยภาพทางกาย
โดยนายแพทย์ปัญญา ไข่มุก
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพทางกาย
โดย นายแพทย์ปัญญา ไขมุก (ต่อ)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น. สาธิตและฝึกปฏิบัติ ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม)
*****ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แสดงความจ�ำนงกับ ดร. อุมาพร
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นาคะวัจนะ เบอร์โทร 090 917 3993
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ
ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. จ�ำเนียร ร่มโพธิ์ 2. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ 3. รศ. ดร.
ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 4. รศ. โช สาลีฉัน 5. รศ. นันทา โชติกพุกกณะ 6.
รศ. ดร. บุญเอิญ มิลินทสูต 7. รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง 8. รศ. วรรณี ชาลี
9. รศ. เอมวดี ฉิมประภา 10. ผศ. ดร. กาญจนา หาสิตะพันธุ์ 11. ผศ.
จิตต์ หมวดสง 12. ผศ. ประไพ สังข์ทอง 13. ผศ. ประหยัด หาสิตะพันธุ์
14. ผศ. มณฑา ไพบูลย์ 15. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี 16. ผศ. สมเจตน์
บันลือสินธุ์ 17. ผศ. สิริรัตน์ เฉลิมงาม 18. ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ สุรวัลลภ
19. ผศ. อุไร บัวทอง 20. อ. ทองเจือ เถระพัฒน 21. อ. นวลผจง เศวตเวช
22. อ. บุญเกิด บัวหภักดี 23. อ. วิชิต วิสิทธวงศ์ 24. อ. สุวดี จ�ำเริญพันธ์
25. คุณชวนชื่น กาญจนภี 26. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ 27. ผศ. ถวิลวงศ์
บุญหงษ์
ขอเชิญสมาชิกและผู้คุ้นเคยกับคณาจารย์อาวุโสร่วมงาน
แสดงมุทิตาจิต ค่าลงทะเบียน 200 บาท และแจ้งความจ�ำนงกับคุณ
นงลักษณ์ พจนากรลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 489 5501
ตามที่ชมรมฯ ก�ำหนดจัด Rummage Sale เพื่อหารายได้สมทบ
ทุนศาสตราจารย์ดร.สุดใจ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
ก�ำหนดการดังนี้
ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 23,660 บาท
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 24,110 บาท
http://seniorclub.swu.ac.th

5

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้เงิน 25,300 บาท
ครั้งที่ 4. วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 --ชมรมฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของ พนักงานขายกิตติมศักดิ์ ผู้ซื้อ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ จ�ำนวน 38 คน จะเดินทาง
ไปร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ
วัดพระแก้ววรวิหาร ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้สิทธิสรรหา
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ่ หมดวาระลง จ�ำนวน 4 คน ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-13.00 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทะสุวรรณ เนือ่ งจาก
ผศ. พ.ต. ประพล (ชัยการณ์) อดีตอาจารย์สังกัดภาควิชาพลศึกษา ถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดนครอินทร์
ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 และฌาปนกิจศพเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2561
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้า
ชมรมฯ ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หาก
ไม่ปรากฏรายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
2. ผศ. อาภรณ์  จ�ำปาทอง
3. ผศ. บังอร  เสตนนท์
4. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
5. รศ. สีอุไร  จิปิภพ
6. ผศ. นลินี  โพธิทัต
7. รศ. วราภรณ์  ชัยโอภาส
8. ศ. ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
9. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
10. ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
11. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
12. ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
13. ว่าที่ ร้อยตรี อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ
14. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์

http://seniorclub.swu.ac.th
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ
1. คุณล�ำใย  ประดับสี
2. คุณไพรัตน์  พลายเพ็ชร
3. คุณอภิรดี  สุขีเกตุ
4. อ. แพทย์หญิง สุรีพร  ภัทรสุวรรณ
5. ผศ. สิริพร  เกรียงไกรเพชร
6. ผศ. ประดิษฐ์  คุณรัฐ
7. รศ. ดร. ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร
8. คุณพัชรา  ใหญ่ล�ำยอง
9. รศ. ดร. วาสนา  สุขุมศิริชาติ
10. คุณชุมพล  พรประภา (สมาชิกสมทบ)
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน
ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์		
ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์		

สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

										

1. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน
3. รศ. ดร. สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
5. อ. จรัญ  สงวนสัจพงษ์   
7. รศ. วรรณี  ชาลี  
9. ผศ. อารยา นันทจิต  
11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ  
13. คุณสาทร  สงขกุล
15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
19. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล
21. ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์
23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์
25. คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ
27. คุณอภิรดี สุขีเกตุ
29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์
31. ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล
33. คุณสมใจนึก  วรรณพิณ
35. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
http://seniorclub.swu.ac.th

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
10. ผศ. บังอร  เสตนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา  ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ  ธรรมา
22. อ. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
26. คุณรัตนา  พุกพูน
28. คุณเทียนทอง ชินะผา
30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  
32. ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์
34. ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ
36. ผศ. อัมพร  เมฆานันท์
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม
38. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
รศ. สุนทร  จันทร์ตรี
40. ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์
ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว
42. คุณวนิดา ธรรมเกษร
คุณสัณหกช  สัมมาชีพ
44. รศ. กมล เอกไทยเจริญ
อ. สุพัตรา  พรหมเรนทร์
46. ผศ. ภัทรา ไชยเวช
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
48. คุณสมพงษ์ สุขีเกตุ
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
50. คุณยุพิน  องคานนท์
อ. เกื้อกูล ไสยสมบัติ
52. ผศ. อนงค์  สินธุประมา
ผศ. จินดา เภาพิจิตร
54. ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
อ. ดร. นิยดา  จิตต์จรัส
56. คุณอาภา  มหาผล
อ. พัธนี  โชติกเสถียร
58. อ. รัฐ  สาเรือง
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  60. รศ. ศรีภูมิ  อัครมาส
รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62. อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล  
64. อ. วัฒนา  ศรีสมบัติ
คุณพิมศรี  เปานิล
66. คุณสุธิดา  สุอังคะวาทิน
อ. ดร. อรรณพ  โพธิสุข
68. อ.สมเกียรติ  สายวงศ์
คุณวินันท์นุช  พิชญวรเศรษฐ์
70. คุณเกศินี  สุขบุญนิวาทย์

71. คุณลักขณนาจ  มารควัฒน์
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๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท
เพื่อความสุขและความส�ำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
หาเวลาออกก�ำลังกาย เพื่อความเจริญแข็งแรง
“...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส�ำหรับให้ออกแรงใช้งาน  
มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม�่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญ
แข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปกติท�ำการงานโดยไม่ได้ใช้ก�ำลัง หรือ
ใช้ก�ำลังแต่น้อย จึงจ�ำเป็นต้องหาเวลาออกก�ำลังกายให้พอเพียงกับความ
ต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน...”

http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : ข้าราชการบ�ำนาญถึงแก่กรรมทายาทจะได้
รับสิทธิใดบ้าง 1
ส�ำหรับข้าราชการบ�ำนาญหากเสียชีวิต จะมีสิทธิประโยชน์ ดังนี้ เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ - บ�ำเหน็จตกทอด - เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ผู้มี
สิทธิได้รับ คือ
1. บุตร ให้ได้รบั สองส่วน ถ้าผูต้ ายมีบตุ รตัง้ แต่สามคนขึน้ ไปให้ได้รบั
สามส่วน
2. สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
3. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ได้รับหนึ่งส่วน
4. ในกรณีที่ทายาท 1-3 ได้ตายไปเสียก่อน ให้แบ่งระหว่างทายาท
ผู้มีสิทธิที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนสิทธิ
5. ในกรณีทไี่ ม่มที ายาท 1-3 ให้จา่ ยแก่บคุ คลซึง่ ผูต้ ายได้แสดงเจตนา
ไว้ หากไม่ได้แสดงเจตนาไว้แต่คนนัน้ ตายไปก่อน ให้สทิ ธิในบ�ำเหน็จตกทอด
นั้นเป็นอันยุติลง (คือตกเป็นของหลวงนั่นเอง)
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ คือ เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบ�ำนาญขณะที่ยังมีชีวิต
อยู่ (คนละส่วนกับเงินบ�ำนาญ) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้รับบ�ำนาญในการด�ำรงชีพให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยให้สทิ ธิได้รบั ในอัตรา 15 เท่า ของบ�ำนาญรายเดือน
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
บ�ำเหน็จตกทอด หากผู้รับบ�ำนาญเสียชีวิตทายาทจะได้รับบ�ำเหน็จ
ตกทอด เท่ากับ 30 เท่าของเงินบ�ำนาญ เช่น ผูร้ บั บ�ำนาญได้รบั เงินบ�ำนาญ
12
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เดือนละ 10,000 บาท ทายาทจะได้รับเงินบ�ำเหน็จตกทอดทั้งสิน 30 คูณ
10,000 = 300,000 บาท (ยอดนี้จะถูกหัก เมื่อใช้สิทธิเบิกบ�ำเหน็จด�ำรง
ชีพฯ ไปตามจ�ำนวนที่ขอเบิกมาก่อน)
เงินช่วยเหลือ 3 เท่า คือ เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้มีสิทธิหรือทายาท เพื่อ
ช่วยเหลือในการท�ำศพของข้าราชการหรือผูร้ บั บ�ำนาญทีเ่ สียชีวติ นัน่ เอง การ
จ่ายเงินช่วยพิเศษ ทัง้ กรณีขา้ ราชการและผูร้ บั บ�ำเหน็จถึงแก่กรรม ให้จา่ ย
แก่ผู้เสียชีวิตได้แสดงเจตนาเอาไว้เพียงรายเดียว ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ก็
จ่ายให้กับทายาทตามล�ำดับ ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการภายใน 1 ปี
ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน ทั้งกรณีบ�ำเหน็จตกทอด และหรือเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน เป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์ทั้งกรณีเป็นผู้ถูกระบุในการ
แสดงเจตนา หรือทายาทของผู้เสียชีวิต ต้องไปติดต่อที่ส่วนราชการผู้เบิก
เงินเดือนหรือเงินบ�ำนาญนัน้ ๆ โดยการเตรียมเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคล
ให้พร้อม ซึง่ ควรไปสอบถาม หรือขอค�ำปรึกษา แนะน�ำจากเจ้าหน้าทีห่ น่วย
เบิกฯ ก่อนท�ำเรื่อง

http://seniorclub.swu.ac.th
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กษัตริย์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - 10
รัชกาลที่ 1 --- เป็นพ่อ รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 2 --- เป็นพ่อ รัชกาลที่ 3 และ 4
รัชกาลที่ 3 --- เป็นลูกรัชกาลที่ 2 เป็นพี่ รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 4 --- เป็นพ่อ รัชกาลที่ 5 เป็นน้อง รัชกาลที่ 3 เป็นลูก
รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 4 --- มี 2 พระองค์. พระองค์แรกคือ. พระบาท
สมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ส่ ว นพระองค์ ที่ ส อง คื อ พระบาท
สมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ครองราชย์พร้อมกันเพือ่ เป็นการแก้ดวงชะตา
รัชกาลที่ 5 --- เป็นพ่อ รัชกาลที่ 6 และ 7
รัชกาลที่ 5 --- เป็นปู่ รัชกาลที่ 8 และ 9
14
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รัชกาลที่ 6 --- เป็นพี่ รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 6 --- เป็นลุง รัชกาลที่ 8 และ 9
รัชกาลที่ 7 --- เป็นอา รัชกาลที่ 8 และ 9 แต่พ่อ ของรัชกาลที่
8 และ 9 ไม่ได้ขึ้นครองราชย์ เนื่องจากสิ้นพระชนไปก่อนหน้านั้น
รัชกาลที่ 8 --- จึงขึ้น เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ในขณะนั้นพระองค์
มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา จึงต้องมีคณะผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ
รัชกาลที่ 8 --- เป็น พี่รัชกาลที่ 9
รัชกาลที่ 9 --- เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ต่อ จน 70 ปี แห่งการ
ครองราชย์ พระชนมายุ 89 พรรษา
รัชกาลที่ 9 --- เป็นพ่อ รัชกาลที่ 10
ระยะเวลาการครองราชย์ในแต่ละรัชกาลที่ผ่านมา
ร.1 - 27 ปี
ร.2 - 15 ปี
ร.3 - 27 ปี
ร.4 - 17 ปี
ร.5 - 42 ปี 22 วัน
ร.6 - 15 ปี
ร.7 - 9 ปี
ร.8 - 12 ปี 99 วัน
ร.9 - 70 ปี 127 วัน
เก็บไว้เล่าให้ลูก หลานฟัง
รัชกาลที่ 1 ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี ตั้งแต่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
http://seniorclub.swu.ac.th
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2325 - 7 กันยายน 2352
รัชกาลที่ 2 ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี ตั้งแต่ 7 กันยายน พ.ศ.
2352 - 7 กรกฎาคม 2367
รัชกาลที่ 3 ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394
รัชกาลที่ 4 ระยะเวลาครองราชย์ 17 ปี ตั้งแต่ 6 เมษายน พ.ศ.
2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
รัชกาลที่ 5 ระยะเวลาครองราชย์ 42 ปี ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2411 (ครั้งที่ 1) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 (ครั้งที่ 2) - 23
ตุลาคม พ.ศ. 2453
รัชกาลที่ 6 ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2454 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
รัชกาลที่ 7 ระยะเวลาครองราชย์ 9 ปี ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2469 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
รัชกาลที่ 8 ระยะเวลาครองราชย์ 12 ปี ตั้งแต่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2477 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัชกาลที่ 9 ระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2493 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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‘2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว’
ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ
รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

2

ช่วงบ่ายวันที่ 4 ตุลาคม 2561 หลังจากการประชุมประจ�ำเดือน ชม
รมฯ ได้เชิญชวนสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มโรงเรียนสตรีวิทยา  
กลุ่มเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มธรรมานัย  ผู้สนใจจ�ำนวน 145 คน ไปชม
ภาพยนตร์สารคดี ‘2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว’ ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21
อโศก ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดเป็นสารคดีที่บันทึกเรื่องราวเบื้องหลังกิจกรรม
‘ก้าวคนละก้าว’ ของ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือทีร่ จู้ กั กันดีในนาม ‘พีต่ นู
บอดี้สแลม’ เป็นการวิ่งจากใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศไทย คือจาก
อ.เบตงถึง อ.แม่สาย รวมระยะทางกว่า 2,215 กม. มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ระดมทุนให้โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ  
การชมภาพยนตร์ครั้งนี้มีความพิเศษอยู่หลายประการ ประการแรก
ส�ำหรับสมาชิกชมรมส่วนใหญ่ คงเป็นครัง้ แรกในรอบหลายสิบปีทไี่ ด้เข้าโรง
หนังเพื่อชมภาพยนตร์ หลายท่านคงเกือบลืมไปแล้วว่าบรรยากาศในโรง
หนังเป็นอย่างไรเพราะห่างเหินมานาน ประการที่สอง ภาพยนตร์เรื่องนี้มี
ผู้ก�ำกับรุ่นใหม่ คือ คุณณฐพล บุญประกอบ ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็กของ
ดร.พรรณี และว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ สมาชิกของชมรมฯ ซึ่ง
คุณพ่อคุณแม่เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า น้องณฐพลจบการศึกษาด้าน
การท�ำภาพยนตร์สารคดีจากต่างประเทศ ได้ท�ำงานร่วมกับทีมงานสร้าง
ภาพยนตร์ของจีดเี อช ในการเก็บภาพกิจกรรมการวิง่ ของพีต่ นู ด้วยกล้อง 2
ตัว ตลอดระยะเวลากว่า 55 วัน เนื้อหาในภาพยนตร์จึงเป็นบรรยากาศ
2 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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จริงแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งสะท้อนแง่มุมต่างๆ ของทั้งพี่ตูน ทีม
งาน และผู้คนสองข้างทางที่วิ่งผ่าน เสมือนเป็นการย้อนระลึกภาพความ
ทรงจ�ำ ความประทับใจ ประสบการณ์ชีวติ ทีบ่ างตอนก็แฝงด้วยความเจ็บ
ปวด ความอดทน ที่พี่ตูนต้องต่อสู้ฝ่าฟันจนประสบความส�ำเร็จ ในความ
เห็นของผู้เขียน ภาพยนตร์ ‘2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว’ นี้เป็นสารคดีที่ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจ ความฝัน ความศรัทธา ให้แก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดย
เฉพาะเยาวชน Gen Y - Gen Z ซึ่งเด็กไทยในยุคนี้ต่างนับถือพี่ตูนเป็น
ไอดอล และเป็นตัวอย่างที่ดีของการท�ำความดีเพื่อผู้อื่น พวกเราขอแสดง
ความยินดีกบั อาจารย์ทงั้ สองท่านในความส�ำเร็จของลูกชายคนเก่งมา ณ ที่
นี้
ความพิเศษประการสุดท้าย การชมภาพยนตร์ครั้งนี้ถือเป็นรอบการ
กุศลที่พวกเรามีโอกาสร่วมกันท�ำบุญให้แก่ รพ.ศิริราช เพื่อสมทบทุนสร้าง
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งปรากฏว่าชมรมฯ สามารถรวบรวม
เงินร่วมสมทบทุนได้ถึง 75,800 บาท มีผู้ร่วมบริจาคประกอบด้วย กลุ่ม
สตรีวทิ ยา 25,000 บาท กลุม่ เตรียมอุดมศึกษา 6,700 บาท กลุม่ ธรรมานัย
6,000 บาท ชมรมผู้สูงอายุ มศว 38,000 บาท
ชมรมฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ใน
ครั้งนี้ด้วยค่ะ  
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ที่มาของชื่อถนนทางหลวง 3
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศขนานนามทางหลวงแผ่นดิน
ให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีส่วนประกอบคุณงามความดีต่อประเทศ ในราชกิจจา
นุเบกษา 12 ธันวาคม 2493 ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด
ให้ขนานนามว่าถนน “สุขุมวิทย์” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิทย์
(ประสบ พิศาลสุขุมวิทย์ สุขุม) อดีตอธิบดีกรมทาง
2. ทางหลวงแผ่ น ดิ น สายประชาธิ ป ั ต ย์ ให้ ข นานนามว่ า ถนน
“พหลโยธิ น ” เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ก่ พ ระยาพหลพลพยุ ห เสนา (พจน์
พหลโยธิน)
3. ทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-หาดใหญ่ ให้ขนานนามว่าถนน
“เพ็ชร์เกษม” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงเพ็ชร์เกษม วิถีสวัสดิ์ (แถม เพ็ชร์
เกษม) อธิบดีกรมทางในวันนั้น
4. ทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา ให้ขนาน
นามว่าถนน “สุดบรรทัด” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด
5. ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง-ป้อมพระจุลฯ ให้ขนานนาม
ว่าถนน “สุขสวัสดิ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยโทหม่อมเจ้า ธัญญลักษณ์
สุขสวัสดิ์ นายช่างหัวหน้ากองก่อสร้าง กรมทาง
6. ทางหลวงแผ่นดินสาย บ้านพาชี-หินกอง-นครนายก-อรัญประเทศ
ให้ขนานนามว่า ถนน “สุวรรณศร” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายธะทรง สุวรรณ
ศร อดีตนายช่างก�ำกับการเขตการทางกรุงเทพ
3 ที่มา http://www.trachoo.com/2014/02/08/ประวัติที่มาของชื่อถนน
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561

7. ทางหลวงแผ่นดินสาย มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-ปราจีณบุรี ให้ขนาน
นามว่า ถนน “สุวินทวงศ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเกษม สุวินทวงศ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งนายช่างก�ำกับเขตการทางปราจีณบุรี
8. ทางหลวงแผ่นดินสาย บางแพ-ด�ำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ให้
ขนานนามว่า ถนน “ชูศักดิ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย ชูศักดิ์ คชเสนี
9. ทางหลวงแผ่นดินสาย หลักสี่-ดอนเมือง ให้ขนานนามว่า ถนน
“ศรีรับสุข” เพื่อเป็นเกียรติแก่ร้อยตรี วงศ์ ศรีรับสุข อดีตนายช่างก�ำกับ
แขวงการทางกรุงเทพ ที่ 2
10 . ทางหลวงแผ่นดินสาย นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานีให้ขนาน
นามว่า ถนน “ติวานนท์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนชิดชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ
ช.ติวานนท์) อดีตนายช่างก�ำกับการเขตการทางกรุงเทพ
11. ทางหลวงแผ่นดินสาย อนุสาวรีย์-หลักสี่-ปากเกร็ด ให้ขนาน
นามว่า ถนน “แจ้งวัฒนะ” เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย ชลอ แจ้งวัฒนะ นาย
ช่างก�ำกับแขวงการทางกรุงเทพ ที่ 2
12. ทางหลวงแผ่นดินสาย บางเขน-นนทบุรี  ให้ขนานนามว่า ถนน
“งามวงษ์วาน” เพือ่ เป็นเกียรติแก่นาย ด�ำรงค์ งามวงษ์วาน อดีตช่างก�ำกับ
หมวดการทางนนทบุรี
13. ทางหลวงแผ่นดินสาย สามแยกดอนกระเบื้อง-กาญจนบุรี-ปิ
ล็อก  ให้ขนานนามว่า ถนน “แสงชูโต” เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงอุปกรณ์
รัฐวิถี (สระ แสงชูโต) อดีตนายช่างใหญ่กรมทาง
14.ทางหลวงแผ่นดินสาย วังน้อย-อยุธยา  ให้ขนานนามว่า ถนน
“โรจนะ” เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย วิธี โรจนะ นายช่างก�ำกับแขวงการทาง
หินกอง
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15. ทางหลวงแผ่นดินสาย คลอง1-บางปะอิน   ให้ขนานนามว่า
ถนน “อุดมสรยุทธ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พันเอก ขุนอุดมสรยุทธ์ (หาญ อุ
ดมสรยุทธ์) อดีตเจ้ากรมยุทธโยธา
16. ทางหลวงแผ่นดินสาย นครปฐม-สุพรรณบุรี  ให้ขนานนามว่า
ถนน “มาลัยแมน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปุย มาลัยแมน หัวหน้ากอง
คลัง กรมทาง
17. ทางหลวงแผ่นดินสาย ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม-ชลบุรี  ให้ขนาน
นามว่า ถนน “ศุขประยูร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงสัมฤทธิ์ วิศวกรรม
(โกศล ศุขประยูร) นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง
18 .ทางหลวงแผ่นดินสาย ยะลา-เบตง  ให้ขนานนามว่า ถนน “สุข
ยางค์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาศารศาสตร์ศิริลักษณ์ (สารศาสตร์ ศิริ
ลักษณ์ สุขยางค์) อดีตนายช่างเอก
19.ทางหลวงแผ่นดินสาย สงขลา-สะเดา   ให้ขนานนามว่า ถนน
“กาญจนวณิชย์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต
รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา
20. ทางหลวงแผ่นดินสาย ภูเก็ต-ท่าฉัตรชัย  ให้ขนานนามว่า ถนน
“เสถียรฐาปนกิจ” เพือ่ เป็นอนุสรณ์แก่พระยาเสถียรฐาปนกิจ (ดวง บุนนาค)
อดีตนายช่างเอก
21. ทางหลวงแผ่นดินสาย ปัตตานี-นราธิวาส   ให้ขนานนามว่า
ถนน “รามโกมุท” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงปริญญาโยควิบูลย์ (ชม-อุบล
รามโกมุท) นายช่างควบคุมการสร้าง
22.  ทางหลวงแผ่นดินสาย ควนเนียง-สตูล ให้ขนานนามว่า ถนน
“ยนตรการก�ำธร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวง ยนตรการก�ำธร นายช่าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้สร้าง
23. ทางหลวงแผ่นดินสาย นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “สุนอนันต์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย อ�ำพน สุนอนันต์  อดีตนาย
ช่างแขวง
24.  ทางหลวงแผ่นดินสาย ปัตตานี-ยะลา ให้ขนานนามว่า ถนน
“สิโรรส” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสุบิน สิโรรส นายช่างแขวง
25. ทางหลวงแผ่นดินสาย สวรรคโลก-สุโขทัย-ตาก ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “จรดวิถีถ่วง” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ขุนจรดวิถีถ่วง นายช่างผู้สร้าง
26.   ทางหลวงแผ่นดินสาย พิษณุโลก-สุโขทัย ให้ขนานนามว่า
ถนน “สิงหวัฒน์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ขุนสมศรี สิงหวัฒน์ (ประสมศรี
สิงหวัฒน์) อดีตแขวง
27. ทางหลวงแผ่นดินสาย ร้องกวาง-งาว ให้ขนานนามว่า ถนน
“วังซ้าย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่าง
ก�ำกับแขวงการทางอ�ำนาจเจริญ
28.   ทางหลวงแผ่นดินสาย เด่นชัย-แพร่-น่าน ให้ขนานนามว่า
ถนน “ยันตรกิจโกศล” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวง ยันตรกิจโกศล นายช่าง
ก�ำกับแขวงการทางแพร่
29. ทางหลวงแผ่นดินสาย เชียงใหม่-เชียงดาว-ฝาง ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “โชตนา” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายทิม โชตนา นานช่างก�ำกับการ
เขตการทางเชียงใหม่
30. ทางหลวงแผ่นดินสาย ไชยบาดาล-เพชรบูรณ์-หล่มศักดิ์   ให้
ขนานนามว่า ถนน “คชเสนี” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย ปฐม คชเสนี อดีต
อธิบดีกรมทาง
22

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2561

31. ทางหลวงแผ่นดินสาย นครราชสีมา-กบินทร์บุรี  ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “สืบศิริ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจ�ำรัส สืบศิริ นายช่างก�ำกับการ
เขตการทางนครราชสีมา
32. ทางหลวงแผ่นดินสาย นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดร-หนองคาย  
ให้ขนานนามว่า ถนน “เจนจบทิศ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ขุนเจนจบทิศ (ชื้น
ยงใจยุทธ) นายช่างหัวหน้าแผนกส�ำรวจ กองแบบแผน กรมทาง
33.  ทางหลวงแผ่นดินสาย ขอนแก่น-เลย-เชียงคาน ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “มลิวรรณ” เพือ่ เป็นเกียรติแก่ นายกมล มลิวรรณ นายช่างก�ำกับ
แขวงการทางอุดรธานี
34. ทางหลวงแผ่นดินสาย อุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม ให้ขนาน
นามว่า ถนน “นิตตะโย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายโสภณ นิตตะโย นาย
ช่างก�ำกับแขวงการทางชุมแพ
35. ทางหลวงแผ่นดินสาย อุดร-วังสะพุง ให้ขนานนามว่า ถนน
“บุณยาหาร” เพื่อเป็นเกียรติแก่   นาย สง่า บุณยาหาร นายช่างก�ำกับ
แขวงการทางชุมแพ
36.   ทางหลวงแผ่นดินสาย ชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดอุบลราชธานี ให้ขนานนามว่า ถนน “แจ้งสนิท” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย
วินิต แจ้งสนิท นายช่างก�ำกับแขวงการทางบ้านไผ่
37. ทางหลวงแผ่นดินสาย มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สกลนคร  ให้
ขนานนามว่า ถนน “ลีนานนท์” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายไสว ลีนานนท์ อดีต
นายช่างก�ำกับแขวงการทางมหาสารคาม
38.  ทางหลวงแผ่นดินสาย สกลนคร-นาแก-นครพนม ให้ขนาน
นามว่า ถนน “มัธยมจันทร์” เพือ่ เป็นเกียรติแก่ นายประจวบ มัธยมจันทร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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อดีตนายช่างก�ำกับแขวงการทางสกลนคร
39. ทางหลวงแผ่นดินสาย อุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม ให้
ขนานนามว่า ถนน “ชยางกูร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์
ชยางกูร อดีตนายช่างก�ำกับแขวงการทางอ�ำนาจเจริญ
40. ทางหลวงแผ่นดินสาย วารินทร์-พิมูล-ช่องเมฆ  ให้ขนานนาม
ว่า ถนน “สถิตย์นมิ านการ” เพือ่ เป็นเกียรติแก่หลวงสถิตย์นมิ านการ (ชวน
สุปิยพันธุ์ สถิตย์นิมานการ) อดีตนายช่างก�ำกับการก่อสร้าง
41. ทางหลวงแผ่นดินสาย อุบลราชธานี-เดชอุดม  ให้ขนานนามว่า
ถนน “สถลมารค” เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงสถลมารคมานิตย์ (สถลมารค
สุวรรณเนตร) อดีตนายช่างก�ำกับแขวง
42. ทางหลวงแผ่นดินสาย ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ ให้ขนานนามว่า ถนน
“ปัทมานนท์” เพือ่ เป็นเกียรติแก่ นายวีรพล ปัทมานนท์ อดีตนายช่างก�ำกับ
หมวดการทางสุรินทร์
43. ทางหลวงแผ่นดินสาย ยโสธร-อ�ำนาจเจริญ  ให้ขนานนามว่า
ถนน “อรุณประเสริฐ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจ�ำปี อรุณประเสิรฐ นาย
ช่างก�ำกับแขวง
44. ทางหลวงแผ่นดินสาย ชัยภูมิ-บัวใหญ่-ตลาดไทร   ให้ขนาน
นามว่า ถนน “นิเวศรัตน์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายสิทธื์ นิเวศรัตน์ นาย
ช่างก�ำกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1
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คนมีบุญ
เป็นคนมีบุญอย่างง่ายๆ
ใครคือคนที่มีบุญมาก ท่านเองก็อาจมีบุญมากได้ด้วยการฝีกฝน
คนทีท่ ำ� ทานมากอาจไม่ใช่คนทีม่ บี ญ
ุ มากเสมอไปคนทีม่ ศี ลี มากก็อาจ
ไม่ใช่คนที่มีบุญมาก แล คนที่ท�ำสมาธิมากก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเช่น
เดียวกัน
คนที่ท�ำทานมากอาจเป็นเพียงคนที่รู้จักเสียสละมาก แต่ถ้าในชีวิต
ประจ�ำวันนั้นยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ มี
แต่เรื่องกวนใจมารบกวน มีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็น มีแต่ความ
ทุกข์ใจ จะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่างไร
คนที่คิดว่ามีศีลมาก ท�ำสมาธิมาก ก็ไม่แตกต่างกันมากนักดอก
เพราะถ้าในชีวิตประจ�ำวันนั้น ยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่
เรื่องที่ไม่น่าพอใจมีแต่เรื่องกวนใจมารบกวน มีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้
พบเห็น มีแต่ความทุกข์ใจ จะถือว่าเป็นคนมีบญ
ุ มากได้อย่างไร แต่กย็ งั ดีที่
ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้า เพียงแต่ในโลกปัจจุบันย่อมถือว่าท่าน
ยังไม่มีบุญมากจริง
คนที่มีบุญมาก คือคนที่สบายใจง่าย อยู่ที่ไหน ในเวลาใดก็สุขง่าย
ทุกข์ยาก มีแต่ความเบาจิตเบาใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ท่านล่ะ เป็นเช่น
ว่าหรือยัง
คนที่สามารถจ่ายค่าอาหารแพงๆในร้านดีร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัว
เองหงุดหงิดกับบริการ หรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ อาจเรียกได้ว่าเป็นคน
มีสตางค์มาก แต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริงๆ
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนที่มีบุญมากจริงๆนั้น มักจะอยู่ง่ายกินง่าย ปรับตัวได้ง่าย ไม่ค่อย
ถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์ อะไรที่เป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์ แต่ไม่
น�ำทุกข์มาแบก
คนทีม่ บี ญ
ุ มากจริงๆ มักไม่คอ่ ยถือตัวถือตน เข้าใจว่าสรรพสิง่ ล้วนแต่
เป็นสิ่งสมมุติ ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวร มีเกิดแล้ว ตั้งอยู่ ในที่สุดก็ดับไป มี
ความรูส้ กึ ปล่อยวางมากกว่าเอามาแบกทับถมตัวเองให้เป็นภาระหนักตลอด
เวลา
คนที่มีบุญมากจริงๆ มักไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใคร ในทาง
ตรงกันข้าม เขาจะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ใครท�ำอะไรให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กหรือเรื่องใหญ่ จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี แม้ถึงคราวที่ต้องประสบ
กับเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ดี ก็ยังเห็นเป็นบทเรียน หรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่
หรือมักมองเห็นด้านบวกได้เสมอ
คนที่มีบุญมากจริงๆ ไม่จ�ำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อม หรือดีพร้อม
ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้สึกต�่ำกว่าหรือสูงกว่าใคร ดีกว่าใคร หรือเลวกว่าใคร
ฉลาดกว่าใคร หรือโง่กว่าใคร เพราะเขาให้เกียรติความเป็นคนของทุกคน
รวมทั้งตนเอง จึงไม่น�ำตนเองไปเปรียบเทียบกับใคร หรือน�ำใครมาเปรียบ
เทียบกับตนเอง ถึงกระนัน้ เขาก็ยนิ ดีรบั ฟังค�ำแนะน�ำจากผูอ้ นื่ โดยไม่หลง
เป็นเหยื่อค�ำสรรเสริญ และค�ำนินทา
คนมีบญ
ุ มากจริงๆ มองไปทีไ่ หน เมือ่ ใดได้ยนิ อะไรก็สบายอกสบายใจ
เพราะเข้าใจความเป็นเช่นนัน้ เองของทุกๆชีวติ เห็นคนได้ดี ก็รวู้ า่ เขาคงเคย
ท�ำสิง่ ดีๆมาก่อน เห็นคนล�ำบากที่พอช่วยเหลือได้ ก็ช่วยไปตามก�ำลัง อะไร
ที่เกินก�ำลังก็ไม่ปล่อยให้ตนเองว้าวุ่น กังวล ทุกข์ร้อนใจไปกับสิ่งนั้นเข้าใจ
ดีว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง มีกรรมเป็นมรดก แต่ละคนย่อมเป็นไป
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ตามกฎแห่งกรรมที่ตนได้เคยกระท�ำ  ไม่ท�ำสิ่งที่ไม่ดี ละอายชั่ว กลัวบาป
ท�ำสิง่ ทีด่ ๆี หาเวลาท�ำจิตให้ผอ่ งใสด้วยการมีสติในการปฏิบตั ธิ รรม โดยท�ำ
ในที่ใดๆ ก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องไปท�ำที่วัด หรือ ที่ส�ำนักปฏิบัติธรรมใดๆ ท�ำ
ที่บ้านก็ได้ ท�ำได้ในทุกแห่งด้วยความมีสติในปัจจุบันขณะ
พวกเราทุกคนสามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีบุญมากดัง
กล่าวได้ เป็นเรื่องปัจจัตตังที่รู้ได้เฉพาะตน คนที่ท�ำการฝึกฝนตนเองให้
เป็นคนมีบุญมากก่อนตายได้ทุกคน
ขออ�ำนวยพรให้ผอู้ า่ นทุกท่านและผูเ้ รียบเรียงเป็นผูส้ ำ� เร็จในการมีบญ
ุ
มากในชาติปัจจุบัน

http://seniorclub.swu.ac.th
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คนสามฤดู
ขจรศักดิ์

4

มีอยูว่ นั หนึง่ ลูกศิษย์คนหนึง่ ของขงจือ้ ก�ำลังกวาดพืน้ อยูห่ น้าส�ำนัก มี
คนแปลกหน้าผ่านมาแล้วถามเขาว่า
“เจ้าพ�ำนักอยู่ส�ำนักขงจื้อหรือ”
“ใช่ครับ ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ขงจื้อครับ” เขาตอบอย่างภาค
ภูมิใจ
“ดีมาก ถ้าเช่นนั้นผมขอถามค�ำถามคุณสักข้อ”
“ได้เลยครับ เรียนเชิญ” ลูกศิษย์ตอบ ในใจเขาคิดว่าคงเป็นพวก
ปัญหาแปลกประหลาดพิสดารไม่เหมือนใคร
คนแปลกหน้าถามว่า “โลกนี้ปีหนึ่งมีกี่ฤดู”
ลูกศิษย์คิดในใจว่า ค�ำถามง่ายๆแบบนี้ยังเอามาถามได้ จึงตอบไป
อย่างมั่นใจว่า “ปีหนึ่งมีสี่ฤดู”
คนแปลกหน้าสั่นหัว “ไม่ถูก ปีหนึ่งมีแค่สามฤดู”
28
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“คุณคงเข้าใจผิด สี่ฤดูแน่นอนอยู่แล้ว”
“สามฤดู” คนแปลกหน้าเถียงอย่างมีน�้ำโห
ฝ่ายลูกศิษย์พยายามแจกแจงรายละเอียดของทัง้ สีฤ่ ดูให้ฟงั อย่างครบ
ถ้วน แต่คนแปลกหน้าก็ไม่ยอมรับรู้
ทั้งสองโต้เถียงกันไม่ยอมจบ เลยตกลงกันว่าต้องมีเดิมพันกันหน่อย
หากเป็นสี่ฤดู คนแปลกหน้าต้องโค้งค�ำนับฝ่ายลูกศิษย์ไปสามครั้ง แต่หาก
ค�ำตอบคือสามฤดู ฝ่ายลูกศิษย์ต้องเป็นฝ่ายโค้งค�ำนับ
ก็พอดีเป็นจังหวะที่ขงจื้อเดินออกมาหน้าส�ำนักตน ลูกศิษย์จึงถือ
โอกาสเล่าเรือ่ งราวทั้งหมดให้อาจารย์ฟัง พร้อมถามค�ำถามที่ก�ำลังโต้เถียง
กันอยู่ “ตกลงปีหนึ่งมีกี่ฤดูครับ อาจารย์”
ขงจือ้ ใช้สายตามองคนแปลกหน้าอยูค่ รูห่ นึง่ ก่อนทีจ่ ะตอบเขาว่า “ถ้า
เจ้าจะเชื่อว่าปีหนึ่งมีสามฤดู มันก็ไม่ผิด”
ลูกศิษย์ทั้งตกใจและแปลกใจในค�ำตอบ แต่ก็ไม่กล้าโต้แย้งอาจารย์
คนแปลกหน้าดีใจอย่างมาก “มาโค้งค�ำนับข้าเร็ว”
ลูกศิษย์จ�ำใจต้องท�ำตามสัญญา ด้วยการโค้งค�ำนับคนแปลกหน้าไป
สามครั้ง
เมือ่ คนแปลกหน้าจากไปแล้ว ลูกศิษย์จงึ ถามขงจือ้ ด้วยความสงสัยว่า
“อาจารย์ครับ ปีหนึ่งมีสี่ฤดูชัดๆ แต่ท�ำไมอาจารย์จึงบอกว่ามีแค่สามฤดู”
ขงจือ้ มองหน้าลูกศิษย์ ก่อนจะตอบอย่างใจเย็นว่า “เจ้าไม่เห็นหรือว่า
คนแปลกหน้าคนนั้นนุ่งเขียวห่มเขียวมาทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า ข้าจึงอยาก
เปรียบเปรยเขาเป็นดั่งพวกตั๊กแตน ตั๊กแตนเกิดในฤดูใบไม้ผลิ และตายใน
ฤดูใบไม้ร่วง พวกมันจึงไม่เคยได้พบเจอฤดูหนาวเลย คนแปลกหน้าคนนั้น
อาจมาจากแดนไกลที่แทบจะไม่มีฤดูหนาว ถ้าบอกเขาว่า ปีหนึ่งมีสามฤดู
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาก็จะพอใจ แต่ถ้าบอกเขาว่าโลกนี้มีสี่ฤดู คงต้องทะเลาะโต้เถียงกันไม่
จบไม่สนิ้ แม้พระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วก็ยงั จะหาบทสรุปไม่ได้ การทีเ่ จ้า
ยอมค�ำนับเขาไปสามครัง้ เสียเปรียบหน่อยแต่กไ็ ม่ถงึ กับเสียหายมาก เรือ่ ง
จะได้จบกันเสียที จงอย่าเสียเวลาไปโต้เถียงกับคนพวกนีใ้ ห้เสียอารมณ์โดย
ใช่เหตุ”
หลายคนที่เคยอ่านเรื่องนี้แล้ว ก็มักจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อน
เจอคนที่ไม่ยอมคุยด้วยเหตุผล หรือเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ก็จะ
โกรธ อารมณ์เสีย อยากเถียงให้มันรู้ด�ำรู้แดงไปเลย แต่เดี๋ยวนี้เลิกอารมณ์
ขุน่ มัวกับคนพวกนีแ้ ล้ว เพราะคิดได้วา่ คนพวกนีเ้ ป็นแค่ “คนสามฤดู” จิตใจ
ก็จะสบายขึ้น
“คนสามฤดู” จะยืนกรานว่าตนมีเหตุผล รูจ้ ริงและถูกต้องเสมอ ยาก
ทีจ่ ะยอมรับความคิดเห็นคนอืน่ นัน่ เพราะพวกเขาไม่เคยพบเจอความจริงที่
บ่งบอกถึงความเข้าใจผิดของพวกเขา หรืออาจเพราะความดือ้ รัน้ ในตัวเขา
เพราะฉะนัน้ หากเรามัวแต่เสียอารมณ์ไปโกรธคนพวกนี้ ก็เท่ากับเราก�ำลัง
ท�ำร้ายตัวเราเอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ถ้าเจอ”คนสามฤดู”....
ไม่แย่งชิงคือความสงบ
ไม่โต้เถียงคือความชาญฉลาด
ให้อภัยคือการหลุดพ้น
ยุติให้เป็นคือการปล่อยวาง
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3 อย่าง
3
3
3
3
3
3
3
3
3

อย่าง ที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา เวลา ชีวิต วัยเยาว์
อย่าง ที่ส่งผลท�ำลายชีวิตเรา. โมโห โอหัง ใจแคบ
อย่าง ที่ประมาณค่าไม่ได้ ความรัก ความดี มิตรภาพ
อย่าง ที่ไม่นิรันดร์ ความส�ำเร็จ ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง
อย่าง ที่ช่วยเราให้ส�ำเร็จ ความรู้ สติปัญญา วินัย
อย่าง ที่ต้องถนอมรักษา พ่อแม่ ครอบครัว เพื่อนพ้อง
อย่าง ที่ใช้ในการท�ำงาน เป้าหมาย วิธีการ อุดมการณ์
อย่าง ที่ใช้ในการคบมิตร สัจจะ จริงใจ น�้ำใจ
อย่าง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี โอกาส ชีวิต มิตรภาพ
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“Everyday has something in it
For your pleasure and surprise.
Something that will bring you laughter,
Something that will make you bright.
Go to meet life with a welcome!
Greeting all the hours with cheer!
For there is always something in everyday of every year.”
มีบางอย่างในทุกๆวัน ที่จะท�ำให้เบิกบานและแปลกใจ
บางอย่างที่จะท�ำให้หัวเราะ บางอย่างที่ท�ำให้สดชื่น
จงออกไปใช้ชีวิตด้วยความยินดี จงต้อนรับทุกชั่วโมงด้วยใจเริงรื่น
เพราะมีบางอย่างอยู่เสมอในทุกๆวัน ของทุกๆปี
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