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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดปี

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

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

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

วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน 2562

	 	 	 ศาสตราจารย์สาโรชไซร้			 	 พัฒนา

	 แผนใหม่การศึกษา	 	 	 	 สืบสร้าง

	 ให้ทันโลกปรัชญา		 	 	 	 ศิกษก		ยิ่งนา

	 การศึกษาไม่โรยร้าง	 	 	 	 รอบรู้ประสบการณ์

	 	 	 สีเทา	-	แดงก�าหนดให้		 	 เตือนใจ

	 แดงเลือดเปรียบกล้าใน		 	 	 จิตนี้

	 เทาสมองที่คิดไป		 	 	 	 ทุกอย่าง		ได้นา

	 กล้าที่จะคิดชอบชี้		 	 	 	 อยากรู้ท�าดู

	 	 	 16		กันยาศิษย์น้อม	 	 	 บูชา

	 วันศาสตราจารย์สา	 	 	 	 โรชแจ้ง

	 ปรัชญาว่า		“สิกขา	 	 	 	 วิรุฬฺหิ		สมฺปตฺตา”

	 นักปราชญ์ทรงศีลไม่แล้ง	 	 	 ชาติเชื้อ		มศว

ด้วยความรักเคารพอย่างสูง

 ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว

  คณะศึกษาศาสตร์	 ก�าหนดการวันศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช 

บัวศรี	และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์	ครบรอบ	70	ปี	ในวันจันทร์ที่	

16	กันยายน	2562	ระหว่างเวลา	06.30	-	15.30	น.	ณ	อาคารคณะ

ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 13.00	-	15.00	น.	ชมภาพยนตร์และเสวนา	หัวข้อ	 “อัตลักษณ์

นิสิต	มศว	สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์ผู้ทรงศีล	The	BMOC	2019	ชมผล

งานทางวิชาการและสร้างสรรค์	...	นิสิตครู

  มศว	จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ	60	ปี	ในวันพุธ		

ที่	25	กันยายน	2562	ระหว่างเวลา	08.30	-	13.00	น.	ณ	ห้องแปด

เหลี่ยม	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ	
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน

ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562	ณ	ห้องประชุมสภา	1	

ขอเชญิสมาชกิผูส้นใจเข้าร่วมประชมุ	แจ้งคุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	โทร.	

081-489-5501

 	 ชมรมฯ	 ขอแสดงความชื่นชมยินดี	 แด่	 รศ. ดร. ฉวีวรรณ 

เศวตมาลย์	ผูซ่ึ้งคณะครุศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ได้คดัเลือกให้

เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ	

ล�าดับที่	1	ใน	7	โดยได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์	เม่ือวันที	่10	กรกฎาคม	2562	

 	วันที่	5	สิงหาคม	2562	ระหว่างเวลา	10.30-11.30	น.	ชมรมฯ	

เชิญคุณปัณณพัทธิ์	ค�านึง	มาบรรยายเรื่องโยเดียอดีต-ปัจจุบัน	เนื่องจาก

คณะท่องเที่ยวยังสนใจข้อมูลต่างๆ	เมื่อไปทัศนศึกษา	โมนยวา-สกาย์-อัง

วะ-มิงกุล	 ระหว่างวันที่	 16-19	 ก.ค.	 62	 ฉบับนี้	 นักเขียนฝีมือดี	 รศ.	

ดร.	ภญ.	อรลักษณา	แพรัตกุล	เขียนเล่าเรื่อง สี่วันอันซีนเมียนมาร์- 

พาตามรอยโยเดีย	หน้า	21	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

 	ชมรมฯ	ร่วมกบัชมรมศษิย์กรรมฐานพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย	

จัดพิมพ์หนังสือชื่อ ใจคือตัวเรา	 รจนา	 โดย	 พระอาจารย์สุชาติ 

อภิชาโต (พระจุลนายก)	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม	 โดยมี

วตัถปุระสงค์	เพือ่เผยแพร่หลักธรรมค�าสอนของพระพทุธศาสนา	ทีถ่กูต้อง

ทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชน	เป็นการจรรโลงพระพุทธ

ศาสนา	ซ่ึงหนงัสือนีจ้ะส่งให้หน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	ห้องสมุด
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โรงเรียนตระเวรชายแดน	 ห้องสมุดเรือนจ�าทั่วประเทศ	 หอสมุดแห่งชาติ	

ห้องสมุดศาลยุติธรรมทุกแห่ง	 ห้องสมุดประชาชน	 ส�านักปฏิบัติธรรมใน

เครือพุทธสมาคมทั่วประเทศ	 ชมรมพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	

โรงพยาบาล	หอภาพยนตร์	และที่อื่นๆ	อีกมาก	ในการนี้คณะกรรมการ	

สมาชกิ	และผูมี้จติศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงิน	14,850	บาท	(ชมรมฯ	1,000	

บาท)	รวมพิมพ์หนังสือได้	371	เล่ม	(เล่มละ	40	บาท)	ขออนุโมทนาสาธุ

  ข้าราชการบ�านาญท่ีมีอายุ 70 ปี ข้ึนไป	 และได้รับเงิน

บ�านาญ	 27,000	 บาท	 ที่ยังไม่ได้กรอกเอกสาร	 สามารถติดต่องาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์	ส่วนทรัพยากรบุคคล	ติดต่อ	คุณนัชชา	กรี

หรัิญ	หมายเลขโทรศพัท์	02-260-3558	เพือ่สอบถามข้อมูลก่อนไปด�าเนนิ

การกรอกเอกสาร

 	ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	ผศ.ประเสริฐ เชษฐพันธ์	ที่ได้กรุณาเขียน

เรื่อง	สิทธิประสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการบ�านาญ	มศว	ลงใน

ฉบับนี้	หน้า	12

 	ชมรมฯ	ก�าหนดกิจกรรมในเดือน	ตุลาคม	2562	ดังนี้

	 	 วันที่	 10	 ต.ค.	 2562	 เวลา	 08.30-12.30	 น	 ท�าบุญถวาย 

เป็นพระราชกุศล	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	ณ	ห้องจัดเลี้ยง	อาคารวิจัยและ

การศึกษาต่อเนื่องฯ	

	 	 วันที่	22	ต.ค.	2562	เวลา	08.00-13.30	น.	งานรับน้องใหม่

วัยเกษยีณ	การบรรยายและสาธติการออกก�าลังกายด้วยเต้าเต๋อซินซี	เร่ือง	

สุขกาย สุขใจ สุขสังคม	โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ณ	ห้อง

ประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง	โปรดแสดงความจ�านงที่

คุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	โทร.	081-489-5501
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 	ชมรมฯ	ก�าหนดจัดงาน	Rummage	Sale	ในเดือน	พฤศจิกายน 

2562 ในวันที่ 19, 21, 26, และ 28	ณ	บริเวณตลาดนัด	มศว	

เพื่อน�ารายได้เข้าสมทบทุน	ศ.ดร.สุดใจ-ผศ.ดร.มาเรีย	 เหล่าสุนทร	และ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามเห็นสมควร	 รับบริจาคส่ิงของต้ังแต ่

วันที่ 1 ตุลาคม	ถึง	วันที่	 15	พฤศจิกายน	ณ	อาคารประสานมิตร	

(ตึก	3)	ห้องชมรมฯ	

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้า 

ชมรมฯ	ตรวจสอบรายชือ่จากจดหมายข่าวของชมรมฯ	ในแต่ละเดอืน	หาก

ไม่ปรากฏรายชือ่ของผูบ้ริจาคภายใน	1-2	เดอืน	โปรดติดต่อกบัคณุกฤษณา	

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชือ่บัญช	ีชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	ก�าหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.เลิศ ชูนาค วันเสาร์	

ที่	19	ตุลาคม	2562	ณ	วัดพระศรีมหาธาตุ	บางเขน	เวลา	16.00	น	

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วงษ์อินทร	์ ในการ

ถึงแก่กรรมของ	 ผศ.	 ดร.	 นันทนา	 วงษ์อินทร์	 เมื่อวันที่	 10	 ส.ค.	 62	

บ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัดชลประทานรังสฤษฏ์	ระหว่างวันที่	10	-	15	ส.ค.	62	

ฌาปนกิจศพ	เมื่อวันที่	17	ส.ค.	62	
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

	 1.	คุณวราพันธ์		อุดมชัชวาล		 		 	 1,000		บาท

	 2.	รศ.	หวน		พินธุพันธ์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 3.	อ.	ปรียา		พินธุพันธ์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 4.	ผศ.	สมเจตน์		บันลือสินธุ์		 		 	 2,000	 บาท

	 5.	รศ.	สุภา		ปานเจริญ	 	 		 	 1,000	 บาท

	 6.	คุณบุญสม		เล้าพูนพิทยะ		 		 	 1,000	 บาท

	 7.	อ.	พิมพวรรณ		ณ	พัทลุง		 		 	 1,000	 บาท

	 8.	รศ.	ดร.	สุภาพรรณ		สิริแพทย์พิสุทธิ์	 	 2,000	 บาท

	 9.	รศ.	เกษร		พะลัง	 		 	 		 	 1,000	 บาท

	 10.	ผศ.	ดร.	เสริมศักดิ์		สุรวัลลภ			 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกันยายน

 ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด  สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์  พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
 ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์  ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	ผศ.	ลัดดาวัลย์		เกษมเนตร	 	 2.	ผศ.	ดร.	พิสิทธิ์		สารวิจิตร

3.	ผศ.	เกษร		ผดุงรศ		 	 	 4.	รศ.	บุษกร		เพชรวิวรรธน์

5.	คุณสมศรี		วิชาแหลม	 	 	 6.	รศ.	วัลลีย์		ภาษีผล

7.	ผศ.	ดร.	ไพฑูรย์		โพธิสาร	 	 8.	ผศ.	ดร.	สุพจน์		ไชยสังข์

9.	อ.	พิชัย		ผดุงรัตน์		 	 	 10.	คุณสุเมธ		รัตนนุสรณ์สกุล

11.	รศ.	ศิรี		ศิริผันแก้ว	 	 	 12.	รศ.	ดร.	อรพันธ์		ประสิทธิ์รัตน์

13.	รศ.	ดร.	วีระวรรณ		สิทธิกรกุล	 14.	คุณกัญญานิษฐ์		อัครกุลวัสส์

15.	คุณรัตติยา		พึ่งตน	 	 	 16.	ผศ.	ดร.	วงเดือน		นาราสัจจ์

17.	รศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล	 18.	รศ.	ดร.	บังอร		พานทอง

19.	ศ.	ดร.	จรรจา		สุวรรณทัต	 	 20.	ผศ.	เกษร		เจริญรักษ์

21.	รศ.	มณฑา		โกเฮง	 	 	 22.	อ.	สงวน		มีระหงษ์

23.	รศ.	สมัย		เหล่าวานิชย์	 	 24.	รศ.	งามตา		วนินทานนท์

25.	คุณสุประภา		ศรีทอง		 	 26.	อ.	สุรเดช		วันทยา

27.	อ.	ส่องสี		ภักดีผดุงแดน	 	 28.	ผศ.	มีชัย		คุณาวุฒิ

29.	อ.	นิ่มนวล		สกุลพานิช	 	 30.	ผศ.	ดร.	พลับพลึง		คงชนะ

31.	รศ.	ยุพา		ส่งศิริ	 	 	 	 32.	ผศ.	วรวรรณ		สัมบุณณานนท์

33.	คุณนันทวรรณ		แก้วเอี่ยม	 	 34.	ผศ.	ดร.	จินดา		แต้มบรรจง

35.	ผศ.	ทองค�า		ธูปสุวรรณ		 	 36.	ผศ.	มณฑา		ไพบูลย์

37.	ผศ.	กรรณิการ์		ยุกติรัตน	 	 38.	ผศ.	จ�าเนียร		ร่มโพธิ์
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39.	ผศ.	วีรีย์		ศวิตชาติ	 	 	 40.	คุณวิลัย		ดวงศรี

41.	อ.	อุดมลักษณ์		บุญพรรคนาวิก	 42.	คุณเภาพงา		ไทยถาวร

43.	อ.	กัลยา		เตชัสอนันต์	 	 44.	อ.	สิฎฐากร		ชูทรัพย์

45.	ผศ.	สุกัญญา		ติยะสุวรรณ	 	 46.	รศ.	ดร.	วนิดา		ข�าเขียว

47.	อ.	สุภาภักตร์		ปรมาธิกุล	 	 48.	คุณเสถียร		อักษรชู

49.	คุณผิว		ค�าใหญ่	 	 	 	 50.	ผศ.	วิไลรัตน์		ขันธ์เจริญ

51.	คุณกมลวรรณ		สุระประจิต		 52.	อ.	สาโรช		เมาลานนท์

53.	อ.	ดร.	ปานพิมพ์		เชื้อพลากิจ	 54.	รศ.	สมชาย		วรัญญานุไกร

55.	รศ.	ดร.	สุภาพรรณ		สิริแพทย์พิสุทธิ์

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น	

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าพ่อสอน

ความสงบเริ่มต้นที่ใจ

	 “การสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง	 หรือการช่วยตัวเอง

ในปัจจบัุนนี	้เหน็ว่าจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าความสงบให้เกดิขึน้ก่อนโดย

เร็ว	เพราะถ้าความสงบยงัไม่เกดิ	เราจะคดิอ่านแก้ปัญหาหรือจะรวมก�าลัง

กันท�าการงานช่วยตัวเองไม่ได้

	 ความสงบนั้น	 ภายนอกได้แก่	 สภาวะการณ์อันเรียบร้อยและเป็น

ปรกติ	ไม่มีความวุ่นวานขัดแย้ง	ไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งท�าลาย

กัน	 ภายใน	 ได้แก่	 ความคิดจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่าน	 หวั่นไหว	 หรือเดือดร้อน

กระวนกระวาย	ด้วยอ�านาจความมักได้เห็นแก่ตัว	ความร้ายกาจเพ่งโทษ	

ความหลงใหลเห่อเหิม	อันเป็นต้นเหตุแห่งอกุศลจิตทั้งหมด	การท�าความ

สงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อน”

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 

ให้สภายุวธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปภัมถ์ เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม

ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ 15 ในวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2534
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บอกเล่าเก้าสิบ : 7 ประโยชน์ดีๆ จากการมีเพื่อน 1

	 เพ่ือนคอืของขวัญทีเ่รา	หาให้ตัวเอง	ใครทีย่งัไม่มี	ของขวัญชิน้นี	้ควร

รีบหา	มาสะสมไว้ได้แล้ว	เพราะค�าว่า	เพื่อนค�าเดียว	ให้อะไรกับคุณ	ได้

มาก	อย่างที่นึกไม่ถึง

	 1.	มีเพื่อนมาก	มะเร็งยิ่งมีโอกาสน้อย	การวิจัยเมื่อปี	2549	บอก

ว่า	คนที่มีเพื่อนสนิท	10	คน	ขึ้นไป	จะเป็นมะเร็งเต้านม	น้อยกว่าคนที่	

ไม่มีเพื่อน	ถึง	4	เท่า	ถ้าคุณเป็นพวกชอบปลีกวิเวกไปหาโลกส่วนตัว	น่า

จะถงึเวลาแล้ว	ทีจ่ะลองมองหา	เพือ่นกบัเขาบ้าง	ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องซ้ีป้ึก	

ก็ได้	แค่มีไว้เฮฮา	อะโลฮ่า	กันไปวันๆ	ก็ช่วยให้	สุขภาพคุณ	ดีขึ้นได้แล้ว

	 2.	 มีเพ่ือนมากยิ่งกล้ามาก	 ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย	 เวอร์จิเนีย	

สหรัฐอเมริกา	บอกว่า	คนที่ขึ้นไปอยู่	 บนภูเขาสูง	จะรู้สึกว่า	ภูเขาลูกนี้	

ปีนง่ายขึ้น	ตามจ�านวนเพื่อนร่วมทีม	หมายความว่า	ยิ่งมีเพื่อนมาก	เราก็

จะยิ่งกลัวอะไรน้อยลง	และที่เด็ดกว่านั้น	คือ	ความกล้า	ของคนเรา	จะ

ทวีคูณ	ถ้าเพื่อน	ที่อยู่ใกล้ๆ	เป็นเพื่อนซี้	ที่คบกันมานาน	มหัศจรรย์ไหม

ล่ะ

	 3.	มีเพื่อนมากยิ่งอายุยืน	คนแก่ที่มีแก๊งเพื่อน	กลุ่มใหญ่ๆ	ไว้เม้าท์

ด้วย	จะอายุยืนกว่าคนแก่	ที่ไร้คนเหลียวแล	ถึง	22%	แต่ตอนแก่	คนเรา

คงหาเพ่ือน	 ยากหน่อย	 คุณจึงต้องรีบกอบโกยเพื่อนฝูงกันเสียต้ังแต่วันนี้	

ถ้าขี้เกียจ	ก็คิดว่าเป็นการท�าประกันชีวิตเพื่อไปรอเงินปันผลตอนแก่	

	 4.	มีเพื่อนมาก	เป็นโรคหัวใจ	น้อยลง	รายงานจากสวีเดน	เขาว่า

ไว้ว่า	ระหว่าง	คนที่แต่งงานแล้ว	แต่ไม่มีเพื่อน	กับ	คนโสด	เพื่อนเพียบ	

 1 ที่มา : นิตยสาร Spicy ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต https://youtu.be/
aY9ymUhajsc
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กลุ่มที่แต่งงานแล้ว	กลับเป็นโรคหัวใจ	มากกว่า	คนโสดเสียอีก	แสดงว่า	

เพื่อนเป็นยา	ปราบสารพัดโรคจริงๆ

	 5.	 มีเพื่อนมาก	 ความจ�ายิ่งดี	 เพราะการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ	

ช่วยให้สมองของเรา	 ได้รับข้อมูลใหม่ๆ	 ได้คิด	 ได้แสดงปฏิกิริยา	 โต้ตอบ	

จึงกระตุ้น	การท�างานของสมอง	ไปในตัว	และ	ฮอร์โมนความสุข	ที่หลั่ง

ออกมา	เวลาคุยกับเพื่อน	ยังเป็นอาหาร	บ�ารุงสมองชั้นยอดอีกด้วย

	 6.	มีเพื่อนมากเป็นหวัด	น้อยลง	เพื่อนคือตัวกระตุ้น	 เอ็นโดรฟินที่

ดีมาก	เมื่อร่างกายหลั่ง	เอ็นโดรฟินบ่อยๆ	ทุกระบบในร่างกาย	ก็จะแข็ง

แรง	ท�าให้คุณไม่ค่อย	ป่วยโรคเล็กๆ	น้อยๆ	อย่างหวัดนี่	ลืมไปเลย

	 7.	มีเพื่อนมากหุ่นยิ่งดี	ผลการวิจัย	 (อีกแล้ว)	 เขาบอกว่า	ถ้าแก๊ง

เพื่อน	ของคุณ	อ้วนกันหมด	โอกาสที่คุณ	จะอ้วนไปด้วย	ก็มารอ	อยู่แค่

เอื้อม	แต่ถ้าในกลุ่ม	มีเพื่อนผอมอย่างน้อย	1	คน	จะช่วยให้คุณ	ผอมลงได้	

แล้วลองคิดดูสิว่า	ถ้าเพื่อนคุณ	ผอมกันทั้งกลุ่ม	คุณจะหุ่นดีได้เร็ว	ขนาด

ไหน
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการบ�านาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ. ประเสริฐ  เชษฐพันธ ์2

	 ขณะทีผู่เ้ขยีนเข้ารับราชการใหม่ๆ	มีผูใ้หญ่ทีเ่คารพท่านหนึง่มีเมตตา

ให้ค�าแนะน�าว่า	 ให้ต้ังใจท�างาน	 งานราชการเงินเดือนน้อยอาจจะสู้งาน

เอกชนไม่ได้	แต่เมื่อมานะอดทนท�าไปจนปลดเกษียณ	มีสิทธิได้รับบ�านาญ	

จะตกทีน่ัง่เสือนอนกนิ	ตอนนัน้ผูเ้ขียนฟังแล้วไม่ได้คดิอะไรมาก	คดิแต่เพยีง

ว่า	“เสือนอนกนิ”	น่าจะมีภาษดีกีว่าเสอืทกุชนดิทีมี่อยูใ่นสาระบบเสือ	ได้แก่	

เสือลายพาดกลอน	เสือด�า	เสือดาว	เสือโคร่ง	เสือกระดาษ	เสือตกถังพลัง

สูง	และอื่นๆ

	 ต่อมาผู้เขียนได้ศึกษาพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

เป็นการเพิม่เติม	พบว่ามีการก�าหนดความหมายของค�าว่า	“บ�าเหนจ็”	และ	

“บ�านาญ”	ไว้ดังนี้

	 “บ�าเหน็จ”	 หมายความว่า	 เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการ

มาซึ่งจ่ายครั้งเดียว

	 “บ�านาญ”	หมายความว่า	เงินตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมา	

ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

	 จากค�าบัญญัติของกฎหมายช่วยให้ผู้เขียนมีความรู้สึกดีข้ึนมาบ้าง	

เพราะว่าบ�านาญนั้นเป็นการปูนบ�าเหน็จความชอบหรือรางวัลที่รัฐมอบให้

แก่ข้าราชการในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนมาด้วยดี	ครบ

เกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	มิได้เป็นการเอาเปรียบหุน้ส่วน	ดงันัน้	ค�าเปรียบ

เปรยว่า	ตกที่นั่ง	“เสือนอนกิน”	ตามความหมายในพจนานุกรม	อาจจะไม่

 2 ข้าราชการบำานาญ  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และอดีตผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มศว บางเขน  
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เป็นธรรมส�าหรับข้าราชการบ�านาญอย่างเราๆ	ท่านๆ	นัก	แต่ก็ช่างเถอะ	

เพราะอย่างน้อยยังมีค�าว่า	“เสือ”	ให้อุ่นใจ	ผู้ใหญ่ที่เคารพท่านคงจะพูด

เป็นการให้ก�าลังใจแก่น้องๆ	ด้วยความรักความเมตตา	ไม่มีเจตนาเป็นอย่าง

อื่น

	 เม่ือน�าเข้าสู่บทเรียนตามหลักวิชาที่ร�่าเรียนมาพอสมควรแล้ว	 ต่อ

ไปจะได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการบ�านาญ

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ตามหวัข้อทีต้ั่งไว้ซ่ึงพอประมวลได้ดงัต่อไป

นี้

	 1.	สิทธิประโยชน์และสวัสดิการระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

	 	 1.1	เงินบ�านาญ	+	เงินช่วยค่าครองชีพ	(ชคบ./ชรบ.)	ที่รัฐจ่าย

ให้เป็นรายเดือน	 โดยจ่ายผ่านธนาคารที่ระบุไว้	 (หน่วยติดต่อสอบถาม	 :	

ส่วนการคลัง	มศว	ประสานมิตร	โทร.	02-260-3013,	02-260-3016	

(การเงิน)	02-6493735)

	 	 1.2	 เงินค่ารักษาพยาบาล	 ใช้ระบบจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง	

กระทรวงการคลัง	 แต่ละคร้ังที่เข้าไปรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาล	

จะต้องน�าบัตรที่โรงพยาบาลออกให้และบัตรประจ�าตัวประชาชนไปแสดง	

เพื่อขึ้นสิทธิ์	และ	ปิดสิทธิ์	ทุกครั้งด้วย	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	ส่วนการ

คลัง	มศว	ประสานมิตร	เช่นเดียวกับข้อ	1.1)

	 	 1.3	เงินบ�าเหนจ็ด�ารงชพี	เป็นการน�าเงินบ�าเหนต็ตกทอด	(จ�านวน	

30	 เท่าของเงินบ�าบาญที่รับเป็นรายเดือน)	ที่รัฐจะต้องจ่ายให้แก่ทายาท

ในกรณีที่ข้าราชการเสียชีวิต	 มาจ่ายให้ข้าราชการบ�านาญก่อนเป็นการ 

ล่วงหน้าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่	จ�านวน	15	เท่า	(ไม่รวมเงินช่วยค่าครองชีพ)	

เม่ือข้าราชการบ�านาญผูน้ัน้มีอายคุรบ	60	ปีและ	65	ปี	ในเพดานวงเงินไม่
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เกนิ	400,000.-	บาท	ล่าสุดรัฐได้ตรากฎกระทรวงก�าหนดอตัราและวิธกีาร

รับบ�าเหน็จด�ารงชีพ	ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	

เป็นต้นไป	โดยให้ผู้รับบ�านาญที่มีอายุตั้งแต่	70	ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ขอเบิกเงิน

บ�าเหน็จด�ารงชีพเพิ่มจากที่เกิน	400,000.-	บาท	เป็น	500,000.-	บาท	

ทั้งนี้	หากผู้รับบ�านาญเคยขอรับบ�าเหน็จด�ารงชีพในช่วงอายุ	60	ปี	และ	

65	ปีไปแล้ว	และยงัไม่ครบตามสิทธิ	์ให้ผูน้ัน้มีสิทธิข์อรับบ�าเหนจ็ด�ารงชพี

เพิม่ได้ในจ�านวนเงินทีย่งัไม่ครบตามสิทธิ	์แต่รวมกนัแล้วไม่เกนิ	500,000.-	

บาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	ส่วนทรัพยากรบุคคล	มศว	ประสานมิตร	

โทร.	02-649-5000	ต่อ	15633)

	 	 1.4	 เงินกู้ธนาคารออมสิน	ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้	ช.พ.ค.	

ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ	 สกสค.	 กระทรวง

ศึกษาธิการกับธนาคารออมสิน	จัดท�าขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2553	สมาชิก	ช.พ.ค.		

สามารถกู้ได้ในวงเงิน	 600,000	 -	 1,200,000.-	 บาท	 ส่วนข้าราชการ

บ�านาญที่เป็นสมาชิก	ช.พ.ค.	อายุเกิน	65	ปี	ให้กู้ได้ไม่เกิน	600,000.-	

บาท	เพ่ือน�าไปใช้จ่ายเกีย่วกบัการศกึษา/ค่ารักษาพยาบาล/ช�าระหนีสิ้น/

อื่นๆ	 หากเสียชีวิตลงก่อนใช้หนี้หมด	 ให้หักกลบลบหนี้จากเงินสวัสดิการ	

ช.พ.ค.	ซึ่งจะได้รับประมาณ	900,000.-	บาท	เหลือเท่าไรจึงตกเป็นของ

ทายาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	ส่วนการคลัง	มศว	ประสานมิตร	เช่น

เดียวกับข้อ	1.1)

	 กรณีข้าราชการบ�านาญผู้ใดยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	

จ�ากัด	อยู่จะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.5	เงินปันผล	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	จะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วน

ของจ�านวนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ทุกปี	 หลังวันประชุมใหญ่สามัญ



จดหมายข่าว ปีที่ 25  ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2562

http://seniorclub.swu.ac.th 15

ประจ�าปี	ปกติจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ปลายเดือนมกราคม	(หน่วยติดต่อ

สอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ประสานมิตร	จ�ากัด	โทร.	02-259-

1474	กด	14)

	 	 1.6	 เงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 ข้าราชการบ�านาญที่เป็น

สมาชิกเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลฯ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 จะจ่ายบ�าเหน็จให้แก่

สมาชิกเมื่อมีอายุครบ	65,	70,	75	และ	80	ปีบริบูรณ์	โดยมีเกณฑ์จ่าย

ดังนี้

	 อายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	จ่าย		 5,000.-		 บาท

	 อายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	จ่าย		 10,000.-		บาท

	 อายุครบ	75	ปีบริบูรณ์	จ่าย		 15,000.-		บาท

	 อายุครบ	80	ปีบริบูรณ์	จ่าย		 20,000.-		บาท

	 รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 	 	 50,000.-		บาท

	 ผู้ประสงค์จะขอรับเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลฯ	เมื่ออายุครบตามก�าหนดให้

ไปแจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ภายใน	90	วัน	หลักฐานทีต้่องน�าไปด้วยคอื	

บัตรประจ�าตวัประชาชน	และส�าเนาทะเบียนบ้าน	หากสมาชกิผูใ้ดเม่ืออายุ

ครบตามก�าหนดไม่เคยไปขอรับเงินบ�าเหน็จฯ	 เลย	 เมื่อเสียชีวิต	สหกรณ์

จะจ่ายให้แก่ทายาทเป็นเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	 จ�านวน	

100,000.-	บาท	แต่ถ้าเคยไปรับมาบ้างแล้ว	เงินสงเคราะห์ฯ	จะถูกหัก

ออกตามส่วนที่ได้รับไ	 (หน่วยติดต่อสอบถาม	 :	สหกรณออมทรัพย์	มศว	

ประสานมิตร	เช่นเดียวกับ	ข้อ	1.5)

	 	 1.7	เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	จะน�า

เงินจากกองทุนดังกล่าวมาจ่ายล่วงหน้าให้แก่สมาชิก	เมื่ออายุครบ	60	ปี	

จ�านวน	30,000.-	บาท	ส่วนที่เหลือ	(150.000	-	30,000	=	120,000.-	
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บาท)	จะจ่ายให้แก่ทายาทตอนสมาชกิเสียชวิีต	ส�าหรับสมาชกิผูท้ีส่่งกองทนุ

ครบ	จ�านวน	16,000	บาท	ภายในวันที่	30	มิ.ย.	2546	จึงจะเป็นผู้ได้	

รับเงิน	30,000	บาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	

ประสานมิตร	เช่นเดียวกับ	ข้อ	1.5)

	 	 1.8	 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบ�าเหน็จให้แก่สมาชิก	

ส.อ.	มศว	มี	2	ประเภท	คือ	1.	เงินบ�าเหน็จ	25	และ	2.	เงินบ�าเหน็จ	

60	การจ่ายเงินบ�าเหน็จ	25	สหกรณ์จะจ่ายภายในเดือน	เมษายน	ของ

แต่ละปี	 การนับอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า	 300	 เดือน	

จะนับถึงเดือน	ธันวาคม	ของปีที่ผ่านมา	เงินบ�าเหน็จที่จ่ายให้	จ่ายตาม

หุ้นที่สมาชิกสะสมอยู่	ดังนี้	1)	ไม่เกิน	5,000	หุ้น	ได้รับ	1,000.-	บาท	

2)	เกินกว่า	5,000	หุ้น	แต่ไม่เกิน	10,000	หุ้น	ได้รับ	2,000.-	บาท	3)	

เกินกว่า	10,000	หุ้น	แต่ไม่เกิน	50,000	หุ้น	ได้รับ	4,000.-	บาท	เกิน

กว่า	50,000	หุ้น	แต่ไม่เกิน	100,000	หุ้น	ได้รับ	6,000.-	บาท	เกิน

กว่า	100,000	หุ้นขึ้นไป	ได้รับ	8,000.-	บาท	ส่วนจ่ายเงินบ�าเหน็จ	60	

จะจ่ายให้ภายในเดือน	ตุลาคม	ของแต่ละปี	ให้ถือเดือนที่มีอายุครบ	60	

ปี	ภายในวันที่	1	ตุลาคม	ของแต่ละปี	โดยให้ตามจ�านวนงวดของการส่ง

เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน	 (ไม่นับงวดที่ขาดส่งหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน

หรือการซื้อหุ้น)	จนถึงงวดเดือน	กันยายน	ของปีที่ก�าหนด	ดังนี้	 1)	 ไม่

เกิน	120	งวด	ได้รับ	1,000.-	บาท	2)	เกินกว่า	120	งวด	แต่ไม่เกิน	

180	งวด	ได้รับ	2,000.-	บาท	3)	เกินกว่า	180	งวด	แต่ไม่เกิน	240	

งวด	ได้รับ	4,000.-	บท	เกินกว่า	240	งวด	แต่ไม่เกิน	300	งวด	ได้รับ	

6,000.-	บาท	เกินกว่า	300	งวดขึ้นไป	ได้รับ	8,000.-	บาท	และให้ได้

รับส่วนเพิ่มตามจ�านวนหุ้นที่มีอยู่	ณ	วันเกษียณอายุราชการ	โดยใช้อัตรา
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กึง่หนึง่ของอตัราบ�าเหนจ็	25	สมาชกิคนหนึง่ๆ	มีสทิธรัิบเงินบ�าเหนจ็ได้ทัง้	

2	ประเภท	สมาชกิผูมี้สิทธรัิบเงินบ�าเหนจ็	จะต้องติดต่อขอรับเงินบ�าเหนจ็

ด้วยตนเองภายในเดือนที่ก�าหนด	หากพ้นก�าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

	 2.	สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในกรณีเสียชีวิต	มีดังนี้

	 	 2.1	จากทางราชการในฐานะข้าราชการบ�านาญ

	 	 	 2.1.1	เงินบ�าเหน็ตตกทอด	จ�านวน	30	เท่าของเงินบ�านาญ

รายเดือน	+	 เงินช่วยค่าครองชีพ	 (ชคบ./ชรบ.)	ยอดนี้จะต้องถูกหักออก

โดยเงินบ�าเหนจ็ด�ารงชพีทีไ่ด้รับมาก่อนล่วงหน้าในข้อ	1.3	ทีเ่หลือจึงจะตก

เป็นของทายาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	ส่วนการคลัง	มศว	ประสานมิตร	

โทร.	02-260-3013,	(การเงิน)	02-249-3735	ทายาทขอรับเงินบ�าเหนจ็

ตกทอดให้ยื่นเรื่องผ่านส่วนทรัพยากรบุคคล	มศว	ประสานมิตร	โทร.	02-

649-5000	ต่อ	15633

	 	 	 2.1.2	เงินช่วยพิเศษ	(เงินช่วยค่าท�าศพ)	จ�านวน	3	เท่าของ

เงินบ�านาญรายเดือน	+	เงินช่วยค่าครองชีพ	(ชคบ./ชรบ.)	ทั้งนี้ทายาทจะ

ต้องแจ้งการเสียชีวิตของข้าราชการบ�านาญผู้นั้นให้ส่วนงานการคลังทราบ	

เพือ่ขอยกเลกิเบิกจ่ายเงินบ�านาญรายเดอืนของผูเ้สียชวีติ	(หน่วยงานติดต่อ

สอบถาม	:	ส่วนทรัพยากรบุคคล	ส่วนการคลัง	มศว	ประสานมิตร	ตาม

ข้อ	2.1.1

	 	 	 2.1.3	การขอพระราชทานเพลิงศพ	ในกรณีที่ทายาทมีความ

ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ผูเ้สียชวิีต	ให้ไปยืน่เร่ืองโดยด่วน

ให้ทันการที่ส่วนทรัพยากรบุคคล	 มศว	 ประสานมิตร	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

จะออกหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพไปที่กระทรวงวัฒนธรรม	 (ส่วน

หน้า)	ซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	อาคารกองพระราชพิธี	ประตูเข้า



จดหมายข่าว ปีที่ 25  ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2562 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

ตรงกข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากร	 เพ่ือความรวดเร็วผู้ขอพระราชทานฯ	

ควรถือหนังสือที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปเดินเรื่องด้วยตนเอง	 (หน่วยติดต่อ

สอบถาม	:	ส่วนทรัพยากรบุคคล	มศว	ประสานมิตร	โทร.	02-649-5000	

ต่อ	15633)

	 	 2.2	สิทธปิระโยชน์และสวสัดกิารจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรัพย์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	(สอ.	มศว)

	 	 	 2.2.1	เงินสวสัดกิารสงเคราะห์	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากดั	

ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต

	 	 	 (1)	เงินช่วยฌาปนกจิสงเคราะห์	(เงินช่วยค่าท�าศพ)	50,000.-	

บาท

	 	 	 (2)	เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	100,000.-	บาท	

(เงินสงเคราะห์ส่วนนี้	 สหกรณ์จะน�าไปจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นการล่วงหน้า

ในชื่อเงินบ�าเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	ตามข้อ	1.6)

	 	 	 (3)	เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์		150,000.-	บาท	(เงิน

ตามข้อ	(3)	นี้	สหกรณ์จะน�าไปแบ่งจ่ายให้สมาชิกเป็นการล่วงหน้า	เมื่อ

อายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	จ�านวน	30,000.-	บาท	ตามข้อ	1.7)	(หน่วย

ติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ประสานมิตร	จ�ากัด	โทร.	02-

259-1474	กด	14)

	 	 	 2.2.2	เงินหุน้ในสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากดั	หากข้าราชการ

บ�านาญท่านใดมีหุน้อยูใ่นสหกรณ์	เม่ือเสียชวีติลงให้ทายาทน�าหลกัฐานไป

แจ้ง	 เพื่อสหกรณ์จะได้คืนเงินหุ้นที่มีอยู่ให้แก่ทายาทเป็นผู้รับไป	 (หน่วย

ติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	ประสานมิตร	เช่นเดียว

กับข้อ	2.2.1)
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	 	 2.3	 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจ

ต่างๆ

	 	 	 2.3.1	สมาชิก	ช.พ.ค.	(ส่วนกลาง)	สมาชิกเสียชีวิต	ทายาท

จะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ประมาณ	900,000.-	บาท	 เงินจ�านวน

นี้จะถูกหักลบกลบหนี้	 หากสมาชิกได้กู้เงินธนาคารออมสินมาใช้	 ตาม

โครงการสร้างสวัสดิการเงินกู้	ช.พ.ค.	ตามข้อ	1.4	(หน่วยติดต่อสอบถาม	

:	ส่วนการคลัง	มศว	ประสานมิตร	(หน่วยต้นสังกัด)	และที่	(หน่วยกลาง)	

ส�านักงานคณะกรรมการ	สกสค.	ตึกคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	โทร.	

02-288-4574-6,	02-288-4563)

	 	 	 2.3.2	สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	สหกรณ์ออมทรัพย์

มศว	จ�ากัด	(สสอ.	มศว)	สมาชิกเสียชีวิต	ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์

ประมาณ	200,000.-	บาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	

มศว	ประสานมิตร	จ�ากัด	โทร.	02-259-1474	กด	14)

	 	 	 2.3.3	 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 สมาชิกชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 (สสอค.)	 สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน

สงเคราะห์	ประมาณ	600,000.-	บาท	(หน่วยติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์

ออมทรัพย์	มศว	ประสานมิตร	เช่นเดียวกับข้อ	2.3.2)

	 	 	 2.3.4	 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์	 สมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 สมาชิกเสีย

ชีวิต	ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์	ประมาณ	600,000.-	บาท	(หน่วย

ติดต่อสอบถาม	:	สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ประสานมิตร	เช่นเดียวกับข้อ	

2.3.2)	หมายเหตุ	:-	หลักฐานที่ทายาทจะต้องเตรียมส�าหรับไปยื่นขอรับ

สิทธิประโยชน์สวัสดิการและเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มีดังนี้
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	 1.	ส�าเนามรณบัตรของผู้เสียชีวิตที่รับรองถูกต้อง

	 2.	หลักฐานที่แสดงว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ของผู้เสียชีวิต	ได้แก่

	 	 (1)	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของทายาท

	 	 (2)	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 	 (3)	 ส�าเนาใบส�าคัญการสมรส	 (กรณีเป็นภรรยาหรือสามีของ

ข้าราชการบ�านาญที่เสียชีวิต)

	 	 (4)	ส�าเนามรณบัตรของบิดา	มารดา	ของข้าราชการบ�านาญทีเ่สีย

ชวีติ	(หลกัฐานในข้อนี	้ตัวข้าราชการบ�านาญ	ควรเตรียมไว้ให้ทายาทขณะ

ที่ตนยังมชีีวิตอยู่	เพื่อทายาทจะได้น�าไปใช้ประกอบหลักฐานในการขอเบกิ

เงินบ�าเหนจ็ตกทอด)	ข้อนีส้�าคญันะต้องถอืปฏิบัติ	จะได้ขจดัปัญหาต่างๆที่

อาจจะเกิดขึ้น

	 	 (5)	ส�าเนาหน้าสมุดบัญชธีนาคารของทายาทผูมี้สิทธิ	์สิทธปิระโยชน์

และสวัสดิการของข้าราชการบ�านาญ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ที่

ประมวลไว้ดังข้างต้น	นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนๆกัน	ได้แก่	เงิน

บ�านาญ	 เงินค่ารักษาพยาบาล	 เงินเพ่ิมค่าครองชีพ	 (ชคบ./ชรบ.)	 เงิน

บ�าเหน็จด�ารงชีพ	เงินบ�าเหน็จตกทอด	เงินช่วยพิเศษ	(เงินช่วยค่าท�าศพ)	

การขอพระราชทานเพลงิศพ	ส่วนเงินสวสัดกิารและเงินสงเคราะห์อืน่ๆ	จะ

เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการบ�านาญแต่ละคน	หากคนใดสมัคร

เป็นสมาชิกไว้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ข้อเขียนนี้	จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนพ้อง

น้องพี่ข้าราชการบ�านาญ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และทายาทพอ

สมควร	 หากมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดขาดตกบกพร่องไปบ้าง	 ผู้เขียนขออภัยไว้	 ณ	

โอกาสนี้	ด้วยความรักและเคารพ	
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สี่วันอันซีนเมียนมาร์ ... พาตามรอยโยเดีย

รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา  แพรัตกุล 3

	 ระหว่างวันที่	16-19	ก.ค.	62	ที่ผ่านมา	ชมรมฯ	จัดทริปทัศนศึกษา

ประเทศเมียนมาร์	4	วัน	3	คนื	พาชมเมืองต่างๆ	ได้แก่	โมนยวา	(Monywa)	

-	สกายน์	(Sagaing)	-	อังวะ	(Inn	wa)	-	มิงกุน	(Mingun)	เมืองเหล่า

นี้นับว่าแปลกไปจากทริปพม่าทั่วไปที่พวกเราคุ้นเคย	 และในหลายจุดถือ

เป็นการย้อนประวัติศาสตร์	 ตามรอยชาวโยเดียเม่ือคร้ังถูกกวาดต้อนมา

จากกรุงศรีอยุธยาคราวเสียกรุง	 นับเป็นทริปที่ผสมผสานความสนุกต่ืนใจ

กับสถานที่แปลกตาและเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย-พม่าไปใน

ตัว	จึงขอเก็บบรรยากาศและเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์มาฝากสมาชิกทุก

ท่าน	ทั้งนี้	การเขียนบันทึกเรื่องราวครั้งนี้	ต้องขอออกตัวสารภาพก่อนเลย

ว่ามีความหนกัใจกว่าทกุคร้ังทีผ่่านมา	เพราะชือ่วดัและโบราณสถานต่างๆ	

ในพม่านั้นล้วนออกเสียงยาก	 สะกดยาก	 ชื่อไทย-ชื่ออังกฤษบางทีก็ออก

เสียงต่างกัน	และสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่มีค�าอธิบายภาษาอังกฤษ

ไว้เลย	บทความนี้จึงต้องน�าข้อมูลที่บอกเล่าจากไกด์	เอกสารและวีดิทัศน์

ประกอบการทศันศกึษาของรุ้งทองทวัร์	และข้อมูลทีสื่บค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ	

มาประมวลเข้าด้วยกัน	จึงเขียนได้ส�าเร็จ

 วันที่ 1 (16 ก.ค. 62)	สมาชิกจ�านวน	34	คน	พร้อมกันที่สนาม

บินสุวรรณภูมิ	เคาน์เตอร์บางกอกแอร์เวย์	มีคุณใหม่	(มนตรี	จ้อยสุดใจ)	

และทัวร์ลีดเดอร์	คุณปัณ	(ปัณณพัทธิ์	ค�านึง)	คอยช่วยเหลืออ�านวยความ

สะดวก	ก่อนขึ้นเครื่องสมาชิกได้แวะรับประทานอาหารว่างในเลาจน์อย่าง

เพลิดเพลิน	โดยเฉพาะข้าวต้มมัดยอดนยิมและป๊อปคอร์นอร่อยมาก	เคร่ือง

 3 อาจารย์ประจำาคณะเภสัชศาสตร์ มธ.  
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บินถึงสนามบินมัณฑะเลย์เวลาประมาณ	12.30	น.	(เวลาพม่าช้ากว่าไทย

ครึ่งชั่วโมง)	 เมืองมัณฑะเลย์นี้ถ้าดูในแผนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเชียงราย	 แต่ช่วงนี้อากาศไม่เย็นแต่อย่างใด	 ไม่มีฝน	 ทั้งยังแถมด้วย

แดดแรงจัดจนร้อนผ่าวๆ	 เร่ิมนึกในใจแล้วว่าทริปนี้ฮีทสโตรกคงมาเยือน

เป็นแน่แท้	จากสนามบินเดินทางด้วยรถบัสไปเมืองสกายน์	ในรถบัสมีไกด์

ท้องถิ่นชื่อ	คุณติ๊ก	แนะน�าตัว	เธอพูดไทยชัดมาก	ส่วนไกด์ไทยที่มาพร้อม

กับคณะเราคือ	คุณปัณ	(บางท่านเรียก	น้องปันปัน)	สองหนุ่มนี้นุ่งผ้าโสร่ง

แบบพม่า	 ซึ่งไกด์เล่าว่าเป็นการนุ่งแบบไม่มีการรัดเข็มขัดใดๆ	 ต้องอาศัย

การผกูและเหนบ็เอวอย่างแน่นหนา	แต่แรกตะละแม่ทัง้หลายฟังวิธนีุง่แล้ว

กไ็ม่ค่อยม่ันใจว่าจะหลุดไหม	แต่เวลาผ่านไปกช็กัจะชนิว่าคงไม่หลดุแน่	จึง

สบายใจได้ทั้งสองฝ่าย	

	 จุดแรกที่รถบัสพาไปชมคือ	“วัดมหาเตงดอว์จี”	(Maha	Thein	Daw	

Gyi	temple)	ในเมืองสกายน์	วัดนี้ไม่ทราบประวัติผู้สร้าง	แต่กล่าวกันว่า

ต้ังอยูใ่นหมู่บ้านทีเ่คยเป็นชมุชนของพวกญวนเตง	สันนษิฐานว่าคอืพวกคน

ไทยจากยวนหรือโยนก	 (ล้านนา)	 วิหารสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คองบอง 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	มีลวดลายปูนปั้นประดับแบบพม่า	ฐานอาคารโค้ง

แอ่นคล้ายเรือส�าเภา	ประตูทางเข้าอยูท่างทศิตะวันตก	ภายในวิหารมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง	 โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าบันผนังทั้งด้านทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก	และผนังด้านข้าง	(ทิศเหนือและใต้)	มีรายละเอียดเป็น

พระพุทธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยัในบุษบกทีย่กฐานสูง	หลังคาบุษบกวาด

เป็นชั้นซ้อนทรงปราสาทแบบไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย	ท�าให้สันนิษฐาน

ได้ว่าจติรกรรมฝาผนงัในวัดนีน่้าจะเป็นฝีมือช่างไทยทีไ่ด้รับอทิธพิลท้องถิน่

แบบพม่า	 ซ่ึงตรงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเชลยไทยถูกกวาดต้อน
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ไปอยู่ที่เมืองสกายน์เมื่อตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่	2	ในปี	พ.ศ.	2310	

(อ้างอิงข้อมูลจาก	ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย์	คณะโบราณคดี	

ม.ศิลปากร)	 ภายในวิหารเหลือบเห็นปฏิทินแขวนเป็นรูปในหลวง	 ร.	 9	

ท�าให้รู้สึกปลาบปล้ืมว่าแม้แต่คนพม่ากย็งัเคารพเทดิทนูในหลวงของไทยเรา	

ระหว่างเดินออกจากวัดเห็นขบวนแห	่ ไกด์บอกว่าน่าจะเป็นขบวนแห่งาน

ศพ	แต่ไม่เห็นแต่งด�าเหมือนบ้านเรา	จากนั้นเราเดินทางไปถึงที่พัก	Win	

Unity	resort	hotel	เป็นรีสอร์ทน่ารักมากในเมืองโมนยวา	ที่พักมีลักษณะ

เป็นบ้านๆ	อยูริ่มบึงบัว	ตอนนัน้เป็นช่วงเยน็พระอาทติย์ตกพอด	ีเหล่าตะละ

แม่ทั้งหลายจึงได้เก็บภาพสวยๆ	ทั้งนางแบบและแสงเงาสวยงามมาก	

 วันที่ 2 (17 ก.ค. 62)	รับประทานอาหารเช้าแล้ว	ขึ้นรถบัส

เดินทางไปเมืองโมนยวา	 เยี่ยมชม	 “วัดโพธิ์ตาต่อง”	 (Bodhi	 Tataung	

temple)	หรือวัดปฏิมา	1,000	องค์	เพราะภายในวัดมีพระจ�านวน	1,000	

องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์	 ในการขึ้นไปชมวัดบนเนินเขาระยะทางไกลพอควร	 จึง

มีมอเตอร์ไซค์บริการโดยให้นั่งซ้อนท้าย	สมาชิกหลายท่านไม่เคยซ้อนท้าย

มอเตอร์ไซค์มาก่อนจึงถือเป็นแอดเวนเจอร์เล็กๆ	 ของเหล่าตะละแม่นุ่งซิ่น	

ซ่ึงในทีสุ่ดทกุท่านกป็ลอดภัยด	ีวัดนีต้ั้งอยูบ่นเนนิเขา	มีพระนอนขนาดใหญ่

มาก	และพระยืนซึ่งสูงถึง	132	เมตร	ซึ่งถือเป็นพระยืนสูงอันดับสองของ

โลก	จากนั้นเดินทางต่อไปชม	“เจดีย์สัมพุทเธ”	(Thanboddhay	Paya)	

ซ่ึงเป็นจดุท่องเทีย่วส�าคญัของเมืองโมนยวา	เจดย์ีภายนอกมีโทนสีเหลืองส้ม	

มีลักษณะโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุ	ดคูล้ายบุโรพทุโธในอนิโดนเีซีย	

ประกอบด้วยเจดย์ีเลก็รายรอบเจดย์ีหลัก	845	องค์	ภายในวัดในพระพทุธ

รูปนบัได้	582,363	องค์	ภายในมีศลิปะฝาผนงัทีส่วยงามวจิติรมาก	ภายใน

เจดีย์มีพระประธาน	 และมีก้อนหินศักดิ์สิทธิ์	 บางท่านได้ต้ังจิตอธิษฐาน
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ปรากฏว่ายกขึ้น	ต้องรอดูต่อไปว่าค�าอธิษฐานจะเป็นจริงไหมหนอ?

	 หลังจากรับประทานอาหารกลางวนั	ออกเดนิทางไป	“ถ�า้โพวินต่อง”	

(Phowintaung	cave)	ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองโมนยวา	ถ�้านี้เป็นการเจาะภูเขา

หนิทรายเข้าไปเป็นห้องคหูาต่างๆ	กว่า	900	คหูาย่อยๆ	ภายในประดษิฐาน

พระพุทธรูปปางต่างๆ	ถ�า้นีมี้อายกุว่า	200	ปี	ผนงัถ�า้มีภาพจติรกรรมเร่ือง

ราวชาดกต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา	 ถ�้าโพวินต่องนี้มีอายุย้อนไป

ต้ังแต่ศตวรรษที	่14-18	และจดัเป็นอนัซีนเมียนมาร์	ระหว่างทางเดนิชมถ�า้	

สังเกตได้ว่า	ทางการพม่ายังไม่มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาด

และยังไม่มีระบบการก�าจัดขยะที่ดีนัก	ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย	หากได้รับการ

พัฒนาก็เชื่อแน่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวฝร่ังมาเยี่ยมชมอย่างล้นหลาม	 เพราะ

วัดพม่าล้วนสวยงาม	งานศิลปสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่	เป็นแหล่งวัฒนธรรม

ที่ล�้าค่ามาก	 ในการเดินชมรอบถ�้าโพวินต่องนี้ระยะทางค่อนข้างไกลและ

อากาศร้อนจัด	แต่เหล่าตะละแม่ทุกท่านแข็งแรงมาก	สามารถแม้ต้องเดิน

กลางแดดขึ้นเนินและลงเนิน	เมื่อกลับถึงรถบัสได้ทุกคนต่างดีใจที่ได้สัมผัส

แอร์เย็นๆ	โดยไม่มีท่านใดเป็นลมแดด	น่าชื่นชมจริงๆ	

 วันที่ 3 (18 ก.ค. 62)	 หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว	 ช่วง

เช้าเป็นการทัวร์วัดในเมืองสกายน์	จุดแรกคือ	“เจดีย์อูมินทงแส่”	 (Umin	

Thonse	pagoda)	ซึ่งภายในมีพระพุทธรูป	45	องค์ประดิษฐานเรียงกัน

เป็นครึ่งวงกลม	 วัดนี้มีช่องระหว่างทางเดินที่สวยงาม	 ถ้ายืนในช่องนี้ถ่าย

รูปจากลานระเบียงจะได้ภาพที่สวยมาก	จากนั้นขึ้นรถสองแถวเล็กขึ้นเขา

ไปชม	“วัดซุนอูพอนยาชิน”	(Soon	U	Ponnya	Shin	Pagoda)	ซึ่งตั้ง

อยู่บนเนินเขา	“สกายน์ฮิลล์”	สูงประมาณ	240	เมตร	วัดนี้มีเจดีย์สีทอง

อร่ามประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	 ภายในวิหารมีพระพุทธรูปขนาด
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ใหญ่	และทีส่ะดดุตาคอืผนงัและเพดานวหิารเป็นโมเสกกระจกสเีขยีวพาส

เทลแวววาวสวยงามมาก	ภายนอกวหิารโดยรอบสามารถเดนิชมววิได้แบบ	

360	องศา	มองไปไกลๆ	เห็นวัดและเจดีย์มากมาย	เห็นวิวแม่น�้าอิรวดีที่ดู

สงบสวยงาม	สกายน์ฮิลล์จึงถือเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองนี้	จากนั้นไป

ชม	“เจดีย์กวงมูดอว์”	 (Kaungmudaw	pagoda)	หรือ	 “เจดีย์นมนาง”	

สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่เมื่อ	 พ.ศ.	 2179	 เป็นเจดีย์ทรงโอคว�่าแบบสิงหล

หรือทรงลังกา	เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุ	เมื่อเรา

ไปถงึแดดแรงมาก	การถ่ายรูปจึงต้องเล็งมุมกล้องไว้ล่วงหน้า	แล้วนางแบบ

วิ่งประจ�าจุดอย่างรวดเร็วก่อนที่ฝ่าเท้าจะไหม้	

	 ช่วงบ่ายนัง่รถบัสไปท่าเรือข้ามฟากแม่น�า้อริวดไีปเมืององัวะ	แวะชม

จุดต่างๆ	ด้วยรถม้า	ซึ่งมีความเด้งขึ้น-ลง	สั่นคลอนจนท�าให้รู้สึกว่าปอดได้

ย้ายที่สลับกับตับไปแล้ว	ได้แวะชม	“วัดบากายา”	(Bagaya	Monastery)	

เป็นวัดป่าเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2377	ในสมัยพระเจ้าพะคยีดอว์	หรือ

พระเจ้าจกักายแมง	ต้ังอยูน่อกกรุงองัวะไปทางทศิใต้	หากมองจากภายนอก	

วัดแห่งนีด้เูผนิๆ	คล้ายกบัวดัพม่าทัว่ไป	ตัววัดสร้างด้วยไม้สักทัง้หลัง	มีเรือน

ยอดไม้	7	ชั้นอยู่คู่กับวิหาร	ความอะเมซิ่งอยู่ที่เสาไม้สักขนาดใหญ่มากถึง	

267	ต้น	 เสาไม้สักแกะสลักรูปครุฑยุดนาค	 เครื่องแต่งองค์ของครุฑและ

ชฎามีลักษณะแบบอยุธยาอย่างชัดเจน	 สะท้อนให้เห็นฝีมือของช่างชาวโย

เดียที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่กรุงอังวะเมื่อครั้งเสียกรุง	 รอบวัดมีต้นตาลยืนต้น

สูงจ�านวนมาก	 ชาวพม่าใช้ใบตาล	 แต่ไม่รู้จักใช้ผลตาลท�าขนมตาลอย่าง

บ้านเรา	ขากลับแวะ	“เจดย์ียะดะนา”	โบราณสถานทีต้ั่งอยูน่อกเมืององัวะ 

พุทธสถานแห่งนี้มีร่องรอยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างไปจากวัดทั่วไปของ

พม่าที่มักก่อสร้างด้วยไม้	 วิหารก่อด้วยอิฐและเสาปูนคล้ายในสมัยอยุธยา	
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พระพุทธรูปมีฐานชุกชี	 เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดที่มีชาวโย

เดยีอาศัยอยูห่ลังจากทีถ่กูกวาดต้อนจากกรุงศรีอยธุยามายงักรุงองัวะเช่นกนั 

อีกจุดหนึ่งที่รถม้าจอดให้แวะชมคือ	“วัดมหาอองมเยบอนซาน”	หรือ	“วัด

มนอุอกจอง”	เป็นวิหารก่ออฐิถอืปูนอยูใ่นผังส่ีเหล่ียมผนืผ้า	มีสองชัน้	หลงัคา

ซ้อนสามชัน้	ทีสั่นหลงัคาชัน้บนสุดประดบัด้วยเจดย์ี	วัดนีต้ั้งชือ่ตามพระนาง

ผูส้ร้างคือ	พระนางนนัมาดอว์เมน	ุอคัรมเหสีของพระเจ้าพะคยดีอ	(http://

art-in-sea.com/th/data/myanmar-art)	จากนัน้จงึนัง่เรือข้ามฟากกลับ

มาอีกฝั่ง	 รับประทานอาหารเย็น	แล้วเข้าพักที่โรงแรม	Mercure	Hotel	

Mandalay	Hill	 โรงแรมนี้ค่อนข้างหรูเพราะอยู่ในเมือง	แต่ก็มีสตอรี่เขย่า

ขวญัอกีจนได้	เม่ือท่านอาจารย์มาลี	บานชืน่	มาสารภาพในภายหลังว่าเหน็

ตะละแม่นุ่งผ้าถุงยาวยืนอยู่ที่กระจกยาวหน้าห้องน�้า	 (บรื๋อว์ว์...)	 คุณปัณ

บอกว่าอาจเป็นนางในจากอยธุยามาเยีย่มพวกเรากเ็ป็นได้	แต่อาจารย์มาลี

ท่านเฉลยว่า	ไม่น่ากลัวดอก	นางคงมาขอบุญจากพวกเรา	ซึ่งก็ได้ท�าบุญ

แผ่ส่วนกุศลไปให้แล้ว	เรื่องนี้จึงแฮปปี้เอนดิ้ง	...	สาธุค่ะ	

 วันที่ 4 (19 ก.ค. 62)	เช้ามืดวันนี้ล้อหมุนเวลาตี	3	ครึ่งเพื่อ

ไปวัดพระมหามัยมุนี	หรือวัดปยกยี	(Payagyi)	เมืองมัณฑะเลย์	ถือเป็น

สถานศักดิสิ์ทธิห์นึง่ในห้าของพม่า	พระมหามัยมุนเีป็นพระพทุธรูปคู่บ้านคู่

เมือง	สร้างขึ้นราวปี	พ.ศ.	688	โดยพระเจ้าจันทสุริยะ	กษัตริย์ชาวยะไข่

แห่งเมืองธรรมวดี	แคว้นยะไข่	พระมหามัยมุนีได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมี

ชีวติ	เพราะชาวพม่าเชื่อว่าพระพทุธเจ้าไดป้ระทานลมหายใจอันศกัดิ์สทิธิ์

เข้าไปในพระวรกาย	ใครมากราบไหว้บูชาได้รับศรัทธาสงูยิง่	เป็นพระพทุธ

รูปหล่อทองส�าริด	ปางมารวิชยั	พธิล้ีางพระพกัตร์เร่ิมประมาณเวลาตีส่ีของ

ทุกวัน	 มีวงมโหรีเล่นดนตรีสดประโคม	 พิธีประกอบด้วยการคลุมผ้าองค์
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พระ	ถวายอาหาร	ผลไม้	ดอกไม้	การล้างพระพักตร์ด้วยน�้าไม้จันทน์หอม

และทานาคา	ล้างด้วยขันทอง	3	ครั้ง	ขันเงิน	3	ครั้ง	และขันธรรมดา	3	

ครั้ง	พิธีใช้เวลาประมาณ	1	ชม.	จากนั้นกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทาน

อาหารเช้า

	 วันนี้รถบัสพามาจอดที่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือไปเมืองมิงกุน	 รัฐสกายน	์

เหล่าตะละแม่จงึได้กระท�าการแอดเวนเจอร์อกีคร้ัง	โดยเดนิบนไม้กระดาน

แผ่นเดี่ยวขึ้น-ลงเรือ	 เพื่อความปลอดภัยมีการให้เกาะราวมือถือ	 (คือล�า

ไม้ไผ่ที่มีคนถือปลายไม้ทั้งสองด้าน)	 ดูหวาดเสียวปนสนุก	 ปรากฏว่าทุก

คนก้าวผ่านกระดานวิบากได้ส�าเร็จ	น่าภูมิใจเป็นอันมาก	ช่วงนั่งเรือก็สนุก

มาก	ร้องเพลงไป	ช้อปปิ้งสร้อย/ก�าไลข้อมือกันไป	มาพักใหญ่ก็จอดเทียบ

ท่าลงเมืองมิงกุน	นั่งรถสองแถวเล็กๆ	ไปชม	“เจดีย์ซินพยูเม”	หรือ	“เจดีย์

ซินพิวซินมิน”	เมืองอมรปุระ	ซึ่งได้รับสมญานามว่า	ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน�้า 

อริวด	ีเจดย์ีนีด้ยูิง่ใหญ่มาก	ลักษณะเป็นเจดย์ีฐานกว้างซ้อนหลายวง	สีขาว

ล้วน	 ความยากของการเข้าชมคือ	 เราต้องเดินเท้าเปล่าจากประตูเข้าไป

ด้านใน	 บนลานซีเมนต์ร้อนผ่าว	 ประหนึ่งสีดาลุยไฟ	 ตะละแม่ผู้กล้าจึง

สวมวิญญาณนางสีดา	ลุยไฟกันจนฝ่าเท้าพอง	ตอนกลางคืนท่านอาจารย์

สาลีต้องปฐมพยาบาลฝ่าเท้าโดยทาครีมบัวหมิะช่วยลดอกัเสบ	นบัเป็นการ

บาดเจ็บในหน้าที่โดยแท้	 คุณไกด์ปัณเล่าว่า	 มินมิน	 นางเอกจากนิยาย

เร่ืองเกลียวกระซิบ	 เธอพายเรือจากหมู่บ้านสุขะ/ซูกา	 (Suga	 village)	

ซึ่งมีชุมชนเชลยจากอยุธยาตั้งรกรากอยู่	มาถึงเจดีย์นี้	ดูจากต�าแหน่งที่ตั้ง

แล้ว	 หมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละฟากของแม่น�้าอิรวดีกับเจดีย์นี้นั่นเอง	

จากนั้นแวะชม	“ระฆังมิงกุน”	(Mingun	bell)	ซึ่งเป็นระฆังขนาดใหญ่น�้า

หนักราว	90	ตัน	สามารถมุดเข้าไปใต้ระฆังได้ด้วย	ปัจจุบันระฆังยักษ์นี้
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ถือเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	เพราะระฆังแห่งพระรา

ชวังเครมลินแม้มีขนาดใหญ่กว่าแต่ก็แตกไปแล้ว	ระฆังยักษ์นี้พระเจ้าปดุง

ทรงสร้างถวายแด่	“เจดีย์มิงกุน”	(Mingun	Pahtodawgi)	หรือเจดีย์จักร

พรรดิ์	ซึ่งเป็นซากเจดีย์ที่พระเจ้าปดุงทรงสร้างเมื่อ	พ.ศ.	2333	โดยอาศัย

แรงงานทาสและนกัโทษนบัพนัคน	มีความต้ังพระทยัว่าจะสร้างให้สูงใหญ่

เพื่อแสดงฤทธานุภาพเหนือดินแดนสุวรรณภูมิ	แต่ในที่สุดก็สร้างไม่ส�าเร็จ	

สร้างได้แค่เพียงฐานเจดีย์	สะท้อนใจว่าแม้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังไม่

อาจเลี่ยงพ้นสัจธรรม

	 สถานที่ส�าคัญตามรอยโยเดียอีกแห่งหนึ่งที่ได้แวะชมในวันนี้คือ	“วัด

ลินซินกอง”	ซ่ึงนกัวิชาการเชือ่ว่าเป็นสถานทีเ่กบ็พระอฐิัของพระเจ้าอทุมุพร	

การขุดค้นพบบาตรแก้วลงรักปิดทองซ่ึงสันนษิฐานว่าบรรจุพระอฐิั	ปัจจุบัน

วัดอยู่ในสภาพรกร้างไม่ได้รับการดูแล	 เนื่องจากการขุดค้นส�ารวจได้ถูก

ระงับจากทางการพม่า	 แต่พวกเราก็มีโอกาสได้จุดธูปกราบพระองค์ท่าน

ในโอกาสที่ได้มาถึงที่นี่	โดยรอบพบร่องรอยของสถูปเจดีย์อีกหลายแห่ง	ซึ่ง

เชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตน่าจะเป็นสุสานของราชวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา	

ระหว่างทางกลับไกด์พาพวกเราแวะกระจายรายได้โดยการซ้ือผ้าถุงราคา

ย่อมเยาและคณุภาพดลีวดลายสไตล์พม่าสวยมาก	ราคาต่อผนืเพียง	100-

300	บาท

	 รับประทานอาหารกลางวันแล้ว	นั่งรถบัสยาวๆ	เข้าสนามบินมัณฑะ

เลย์	 ระหว่างทางประธานชมรมฯ	 กล่าวปิดทริป	 โดยกล่าวขอบคุณและ

ชืน่ชมทวัร์ลีดเดอร์และไกด์ท้องถิน่	รวมทัง้ทมีพนกังานขบัรถทีด่แูลพวกเรา

เหล่าตะละแม่-ตะละพ่อเป็นอย่างดตีลอดทริป	แล้วเรียนเชญิท่านอาจารย์

ลาวัลย์เป็นผู้มอบซองค่าสินน�้าใจแด่ไกด์ทั้งสอง	 กล่าวขอบคุณรุ้งทองทัวร์
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ที่ดูแลจัดอาหารว่างคุณภาพดี	 ซ่ึงล้วนเป็นอาหารสุขภาพ	 บรรจุใส่ซอง

กระดาษรักษ์โลกอีกด้วย	จึงขอชื่นชมในการเก็บรายละเอียดทุกด้าน	และ

แม้ว่าจะกลับจากทริปแล้ว	เหล่าตะละแม่หลายท่านกย็งัคงรู้สกึอนิกบัเร่ือง

ราวชาวโยเดยี	มีการร่วมสนทนาในกลุม่ไลน์อย่างสนกุถงึเร่ืองพม่า	อยธุยา	

ประวัติศาสตร์สมัยนัน้	เป็นทีเ่พลิดเพลินและได้ความรู้	จนประธานชมรมฯ	

ต้องเชิญคุณปัณมาบรรยาย	เรื่อง	“โยเดีย	อดีต	...	ปัจจุบัน”	ในวันประชุม

ของชมรมฯ	วันที่	1	ส.ค.	62	เป็นอันว่าจบทริปตามรอยโยเดียด้วยความ

ประทับใจและความสนุกครบทุกรสชาติ	 ท้ายนี้หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะ

เตรียมสุขภาพตนเองให้พร้อม	เพื่อเราจะพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะ	....	

มิงกาลาบาค่ะ	
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รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงาน ปี 2562

ข้าราชการ

	 1.	อ.	มงคล	ศริวัฒน์		คณะมนุษยศาสตร์

	 2.	อ.	ระวีวรรณ	กนิษฐานนท์		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	

	 3.	ผศ.	ดร.	วสันต์	ธีระเจตกูล		คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 4.	คุณวิลาวัลย์	บัวข�า		ส�านักคอมพิวเตอร์	

	 5.	คุณพัชรินทร์	สนธิวนิช		ส�านักคอมพิวเตอร์

	 6.	คุณกรรณิการ์	มณีนิล		โรงพยาบาลชลประทาน

ลูกจ้างประจ�า

	 1.	คุณบุญส่ง	นิ่มนวล		โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 2.	คุณเสาวลักษณ์	ตองอ่อน		โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 3.	คุณชณิดา	เย็นอยู่		โรงพยาบาลชลประทาน

	 4.	คุณกาญจนารถ	บัณฑิต		โรงพยาบาลชลประทาน

พนักงาน

	 1.	อ.	ดร.	วิชชุกร	ทองหล่อ		คณะมนุษยศาสตร์

	 2.	รศ.	วรรณกานต์	ลิขิตรัตนพร		คณะมนุษยศาสตร์

	 3.	ผศ.	ดร.	สายวรุณ	จ�าปาวัลย์		คณะมนุษยศาสตร์

	 4.	ผศ.	ชุติวรรณ	เพ็ญเพียร		คณะวิทยาศาสตร์

	 5.	ผศ.	วราดุล	ฉัตรทอง		คณะวิทยาศาสตร์

	 6.	รศ.	ดร.	สุนิตย์	สุขส�าราญ		คณะวิทยาศาสตร์

	 7.	อ.	วันชาติ	สุมโนจิตราภรณ์		คณะวิทยาศาสตร์

	 8.	อ.	อิทธิศักดิ์	ลัชชานนท์		คณะวิทยาศาสตร์

	 9.	อ.	สมศักดิ์	มณีรัตนะกูล		คณะวิทยาศาสตร์

	 10.	คุณสถิตย์	สนาม		คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	ผศ.	ขจีนาฏ	โพธิเวชกุล		คณะวิทยาศาสตร์

	 12.	คุณสมทรง	แสงอุทัย		คณะสังคมศาสตร์

	 13.	รศ.	ดร.	ธาวุฒิ	ปลื้มส�าราญ		คณะพลศึกษา

	 14.	อ.	ดร.	บุปผา	ปลื้มส�าราญ		คณะพลศึกษา

	 15.	ศ.	ดร.	สาลี่	สุภาภรณ์		คณะพลศึกษา
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	 16.	คุณกนกวรรณ	มิตรพันธ์ตระกูล		คณะพลศึกษา

	 17.	คุณมนรัตน์	ทรัพย์เทมา		คณะพลศึกษา

	 18.	คุณสมาน	หาบ้านแท่น		คณะพลศึกษา

	 19.	อ.	ดร.	สนอง	ทองปาน		คณะศึกษาศาสตร์

	 20.	คุณสายหยุด	มั่นคง		คณะศึกษาศาสตร์

	 21.	อ.	สมพิศ	กาญจนาเพ็ญกุล		โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 22.	อ.	ชัยณรงค์	แย้มขจร		โรงเรียนสาธิต	มศว	ปทุมวัน

	 23.	อ.	บังอร	บัวเมือง		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 24.	อ.	พัฒนรัตน์	ธนพัฒน์ชินวร		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 25.	รศ.	ประพนธ์	จ่ายเจริญ		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 26.	ผศ.	ธัญสุตา	จิรกิตตยากร		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 27.	คุณนิลุมล	อ�่าประยูร		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 28.	อ.	ธนาวดี	ธนพัฑฒิโชค		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 29.	อ.	ภาวิดา	ชะวัฒนะ		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 30.	อ.	เยาวลักษณ์	วรรณม่วง		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)

	 31.	ผศ.	สุรางค์	สุขรอด		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 32.	อ.	สุรพงษ์	ด่านลักษณโยธิน		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 33.	คุณอัมรา	โต๊ะจู		ร.ร.	สาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

	 34.	ผศ.	ดร.	วนิดา	วิสุทธิพานิช		คณะพยาบาลศาสตร์

	 35.	ผศ.	หัทยา	เพชรพิบูลย์ไทย		คณะแพทยศาสตร์

	 36.	รศ.	ดร.	วิภาวี	อนุพันธ์พิศิษฐ์		คณะแพทยศาสตร์

	 37.	รศ.	ดร.	เบญจมาส	วงศ์สัตยนนท์		คณะแพทยศาสตร์

	 38.	คุณศุภวรรณ	พันธุ์ภักดี		คณะแพทยศาสตร์

	 39.	คุณมาลินี	วีระเดช	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

	 40.	ผศ.	พลพิทยา	วรชาติ	ร.น.		คณะทันตแพทยศาสตร์

	 41.	รศ.	สมใจ	ศิริโภค		ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

	 42.	รศ.	ดร.	อ้อทิพย์	ราษฎร์นิยม		คณะเศรษฐศาสตร์

	 43.	คุณกริช	มะกล�่าเทศ		ส�านักงานอธิการบดี

	 44.	คุณอดุลย์	ธูปสุวรรณ		ส�านักงานอธิการบดี

	 45.	คุณปราณี	บุระค�า		ส�านักงานอธิการบดี
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	 46.	คุณสุรพล	จารุสาร		ส�านักงานอธิการบดี

	 47.	คุณนันทพงศ์	ปาศิริ		ส�านักงานอธิการบดี

	 48.	คุณบรรจง	ประรงค์ทอง		ส�านักงานอธิการบดี

	 49.	คุณนบ	ปานสมพงษ์		ส�านักงานอธิการบดี

	 50.	คุณกานดา	ไทรฟัก		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 51.	คุณไพฑูรย์	พูลสุข		ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

	 52.	คุณจารุวรรณ	ชูศรี		ส�านักหอสมุดกลาง

	 53.	คุณสุภาพรรณ	กาญจนวงศ์		ส�านักหอสมุดกลาง

	 54.	คุณยุพิน	ฤทธิ์ช่วยรอด		ห้องสมุดองครักษ์	ส�านักหอสมุดกลาง

	 55.	คุณสุภาวดี	ต๊ะแปงปัน		โรงพยาบาลชลประทาน

	 56.	คุณนิตยา	ทรงไตรย์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 57.	คุณเจริญศรี	แตงอ่อน		โรงพยาบาลชลประทาน

	 58.	คุณมยุรี	เฉยสมบูรณ์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 59.	คุณสุพร	ก�ามณี		โรงพยาบาลชลประทาน

	 60.	คุณประนอม	เพ็ชร์ทับทิม		โรงพยาบาลชลประทาน

	 61.	คุณร�าพึง	ทับแถม		โรงพยาบาลชลประทาน

	 62.	คุณบรรจง	เที่ยงไธสง		โรงพยาบาลชลประทาน

	 63.	คุณประไพ	เพชรประดิษฐ์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 64.	คุณวิไลพร	ประกอบศิลป์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 65.	คุณธงชัย	มะคาทอง		โรงพยาบาลชลประทาน

	 66.	คุณฤดี	ชุนรัตน์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 67.	คุณสุนันท์	ด้วงประสิทธ์ิ		โรงพยาบาลชลประทาน

	 68.	คุณปรารถนา	ขิยะพัฒน์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 69.	คุณราเชนท์	รัตนาวิสุทธิ์		โรงพยาบาลชลประทาน

	 70.	คุณมาลัย	ขุ้ยศร		โรงพยาบาลชลประทาน

	 71.	คุณประเสริฐ	พุทธิสาร		โรงพยาบาลชลประทาน

	 72.	คุณตุ๊ก	รักเงิน	กลุ่มการพยาบาล		โรงพยาบาลชลประทาน

	 73.	คุณสุภาพร	ไกรกวี	กลุ่มการพยาบาล		โรงพยาบาลชลประทาน

	 74.	คุณหทัยทรรศน์	พิสิษฐ์บรรณกร		โรงพยาบาลชลประทาน


