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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วุฒิชัย มูลศิลป ์ที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ และได้

รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มศว ประสานมิตร เมื่อวันที่ 

28 เมษายน 2565

  ชมรมฯ ก�าหนดการประชมุประจ�าเดอืน มิถนุายน ในวันพฤหสับดี

ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ 

เหล่าสุนทร ชั้น 2 ส�านักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

  ชมรมฯ จัดประชุมประจ�าเดือนพฤษภาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 

5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 

ส�านักหอสมุดกลาง ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. ได้เชิญนายทรงยศ 

ขันบุตรศรี บรรยายและสาธิตการประชุมด้วย zoom meeting มีผู้ 

เข้าร่วมประชุม 49 คน ผศ.วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ เป็นเจ้าภาพเลี้ยง

ขนมจนีน�า้พริกใส่กล่องมาเป็นชดุพร้อมรับประทานส�าหรับผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ทุกคนได้รับประทานร่วมกันอย่างชื่นม่ืนด้วยรสชาติที่แสนอร่อยประทับใจ

กนัทัว่ถ้วน และสมาชกิได้น�าอาหารว่างมาร่วมหลายรายการ : ผศ.นงนารถ 

ชัยรัตน์ : แซนวิชไก่ ทูน่า ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ : บ๊ะจ่าง รศ.ดร.

ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ : มะม่วงมัน ผศ.นิรมล ปีตะนีละผลิน 

: เต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อน อ.พัธนี โชติกเสถียร : ปาท่องโก๋ + นม 

อ.พิมพวรรณ ณ พัทลุง : ข้าวย�าปักษ์ใต้ นายไพฑูรย์ รัตนศิริ : ขอบ

ขนมเค้ก และ ผศ.ศิรินนา บุณยสงวน : ขนมเต้าส้อ ทั้งนี้ รศ.ดร.

วิจิตร วรุตยางกูร น�าขิงสด มาแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.ดร.สุณ ี
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รักษาเกยีรติศักดิ ์มอบผกัสลัดออร์แกนคิ เป็นของขวัญให้แก่คณะกรรมการ

ที่เกิดเดือนพฤษภาคม ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ 

  ชมรมฯ ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว เป็นเจ้าภาพ

โรงทานเล้ียงเดก็ก�าพร้าและเดก็ขาดโอกาส เนือ่งในวันวิสาขบูชา ณ วัดถ�า้

ตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 18,200 

บาท ขอนุโมทนา สาธุ มา ณ ที่นี้

  ชมรมฯ จัดทัศนศึกษาล่องเรือส�าราญ คลองบางกอกน้อย คลอง

บางกอกใหญ่ คลองบางหลวง คลองชักพระ คลองมอญ เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกจ�านวน 28 คน หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงิน

เข้าชมรมฯ 5,000 บาท และเก็บสมทบเป็นค่าจัดซื้อหนังสือได้รับรางวัล

ประจ�าปี 2565 เป็นเงิน 3,145 บาท เพื่อน�าไปทอดผ้าป่าหนังสือในวัน

ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย 

(เขาสาป)

  ชมรมฯ ก�าหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ :

  - วันท่ี 6-8 กรกฎาคม 2565 ประชมุสรุปผลการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จ.ระยอง 

  - วันที่ 8 กันยายน 2565 รับน้องใหม่วัยเกษียณ 

  - วันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์

อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี 

  ข้าราชการบ�านาญผู้ที่ได้รับเงินบ�านาญเดือนละ 13,500 บาท 

ขึ้นไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และผู้ได้รับเงิน

บ�านาญเดือนละ 27,000 บาทข้ึนไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เม่ืออายุ
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ครบ 70 ปี บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล 

(กองการเจ้าหน้าที่เดิม) อาคารส�านักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่น

เรื่องขอรับบ�าเหน็จด�ารงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-

260-3558 และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด 

 1. ส�าเนาบัตรประชาชน

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 3. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ 

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา 

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

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว 

เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  ชมรมผูสู้งอาย ุมศว ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว บุณยรตัพนัธุ์ 

ในการถึงแก่กรรมของ ผศ. สะรัช บุณยรัตพันธุ ์สวดพระอภิธรรมศพ 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร 

พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

  ชมรมผูสู้งอาย ุมศว ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครัว พละพงศ์ 

ในการถึงแก่กรรมของ ผศ.จันทร์พิมพ์ พละพงศ ์สวดพระอภิธรรมศพ 

ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ วัดธาตุทอง พระราชทาน

เพลิงศพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น

  ชมรมผูสู้งอาย ุมศว ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว สกลุพานชิ 
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ในการถงึแก่กรรมของ ผศ.สงวน สกลุพานชิ สวดพระอภิธรรมศพ วันที ่

16 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ วดัตรีทศเทพวรวิหาร พระราชทานเพลิงศพ 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น.

ผู้บริจาคเงิน

 1. รศ. วรรณี  โสมประยูร     2,000 บาท

 2. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์     1,000 บาท

 3. คุณทัศนา  ทองภักดี     1,000 บาท

 4. ผศ. ดร. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์    500 บาท

 5. คุณกฤษณา  สุนันทเกษม     1,000 บาท

 6. คุณลักขณา  แซ่ลู้       1,000 บาท

 7. รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์     1,000 บาท

 8. รศ. ยงยุทธ  ธนูกฤติ     1,000 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน

     ให้ประสบ	 โชคชัย	 ในวันเกิด
	 	 	 	 สิ่งประเสริฐ	 ใดใด	 	 ได้สมหวัง
	 	 	 	 ปราศจาก	 โรคภัย	 มีพลัง
	 	 	 	 ทั้งมั่งคั่ง	 สุขสราญ	 เบิกบานใจ
          ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

1. คุณมณี ศิริชัยรัตน์    2. อ. อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม

3. ผศ. ดร. วาสนา เจริญลาภ  4. อ. มยุรี บุญอาจ

5. คุณวิลาวัลย์ บัวข�า    6. อ. เธียรจิต วรกานตศิริ

7. อ. อรุณศรี กุมุท     8. คุณรัตนาพร สงวนประสาทพร

9. รศ. อมรรัตน์ เศวตนันทน์   10. อ. ดวงพร ไวฑูรเกียรติ

11. รศ. ดร. วีระพงศ์ เกียรติสุนทร  12. อ. อาจหาญ ทรงงามทรัพย์

13. รศ. ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์  14. คุณศรีรมย์ สุรวณิชกิจ

15. อ. ทัศนีย์ ศิริปโชติ    16. ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

17. ศ. ดร. อารี สัณหฉวี   18. ผศ. อัมพร สร้อยสุข

19. อ. ปรียา วิภาตะกลัศ   20. ผศ. สมเจตน์ บรรลือสินธุ์

21. คุณอัญชลี ปิ่นทองค�า   22. รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง

23. คุณกฤษณา สุนันทเกษม   24. ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ

25. อ. พิทักษ์ เสงี่ยมสิน   26. ผศ. สุขุมาลย์ สิทธิมงคล

27. คุณประเสริฐ สุรวณิชกิจ   28. รศ. สุนันทา โสรัจจ์

29. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี   30. อ. วิภารัช จินนิกร

31. อ. นวลผจง เศวตเวช   32. รศ. รัชนี อัศวรุ่งนิรันดร์

35. ผศ. สุพิน ทองธานี    36. คุณไพฑูรย์ รัตนศิริ

37. อ. อนงค์ สินสิริ     38. อ. ดร. ละเอียด รักษ์เผ่า
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39. คุณสุนัย ต้นโพธิ์    40. คุณกัญญา จันทร์ดี

41. คุณชวนพิศ อภิชัย    42. ผศ. เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์

43. ผศ. นิรดา จันทรรัตน์   44. ผศ.สุวลี จันทร์กระจ่าง

45. รศ. ทรรศนียา ศักดิ์ดี   46. คุณอิทธิกร ตานะโก

47. รศ. ดร. ธวัช บุรีรักษ์   48. อ. สุภาภรณ์ วงศ์สุคนธ์

49. รศ. ชวลี ดวงแก้ว    50. คุณวันดี พ่วงความสุข

51. รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์   52. รศ. ผกาศรี เย็นบุตร

53. รศ. สุวิทย์ โอวกุสุมสิริกุล   54. ผศ. ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

หมายเหต ุ: สมาชิกที่มีเครื่องหมาย  ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

  บ�าเหน็จด�ารงชีพ
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วาทะธรรม : วันวิสาขบูชา 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโรมหาเถระ)

 เนือ่งในวันวสิาขบูขา 15 พฤษภาคม 2565 เจ้าพระคณุ สมเดจ็พระ

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน

พระคติธรรม ความว่า

 ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดีถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอกีค�ารบหนึง่ จงึควรทีพุ่ทธบริษทั

ทั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจ กระท�าสักการบูชาพระ

รัตนตรัย ทั้งด้วยอามิสบูชา ทั้งด้วยปฏิบัติบูชา เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ด้วยการอบรมศึกษาพระธรรม ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวก ซึ่ง

แปลว่าผู้สดับตรับฟังค�าสั่งสอนของศาสดา

 วันวิสาขบูชา เป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจา ซ่ึง

พระพุทธองค์ทรงพระปรารภสรุปธรรมทั้งปวง ตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุก

ขณะจิตว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา บุคคลจึงพึง

ยัง “ความไม่ประมาท” ให้ถึงพร้อม ทั้งนี้ ธรรมะที่ช่วยก�ากับใจให้รู้จัก
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ปล่อยวางและก�ากับปัญญา กล่าวคือ ไม่ปล่อยปละให้ปัญญาน�ากายถล�า

ลงสู่ความประมาท ย่อมได้แก่ “สติ” อันอุปมาดั่งนายประตู คอยป้องกัน

ไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดอาจจู่โจมเข้าสู่ภายใน เพราะฉะนั้น ผู้

ปรารถนาความพ้นทุกข์ จึงพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาททั้งทางโลกและ

ทางธรรม หมั่นเจริญพุทธานุสติและมรณัสสติเป็นอาจิณ โดยส�านึกเสมอ

ว่า แม้สมเดจ็พระบรมศาสดาผูท้รงพระคณุเป็นเลิศในโลก ยงัเสดจ็ล่วงลับ

ดับขันธ์ไปตามธรรมดาของสังขาร ฉะนั้น เราทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตา ไม่

อาจหยัง่รู้ได้ว่าความตายจะมาถงึเม่ือไร จงึควรขวนขวายบ�าเพญ็บุญกริิยา 

ด้วยการบริจาคทาน รักษาศีล และอบรมเจริญภาวนา เพื่อประโยชน์สุข

ในปัจจุบันและในเบื้องหน้า สมดังพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “อปฺปมตฺโต หิ 

ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุล� สุข�” แปลความว่า “ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อม

ถึงสุขอันไพบูลย์” ในทุกสถาน

 ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหม่ันศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา 

และใจของตนเอง ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนับเป็น “ปฏิบัติ

บูชา” ที่พึงกระท�าต่อพระรัตนตรัย เพ่ือความด�ารงม่ันแห่งพระสัทธรรม

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ.
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บอกเล่าเก้าสิบ : ยาชลอความแก่
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พระพุทธรูปปางเหลียวหลัง

 วัดเซ็นรินจิ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มี

พทุธลักษณะแปลกไปจากพระพทุธรูปทีพ่บโดยทัว่ไป โดยแสดงการหนัพระ

วรกายมาทางเบ้ืองหลัง หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นพระพทุธรูปปางเหลียวหลัง 

 มีต�านานเล่าว่า เมื่อราว 1,000 ปี มาแล้ว พระภิกษุโยคังแห่งวัด

เซ็นรินจ ิเป็นพระภิกษทุีมี่ชือ่เสียงเล่ืองลือในศลีาจารวัตรงดงาม ทัง้ยงัเป็น

ที่รักของผู้คน เนื่องจากชอบช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้อยู่เสมอ ท่านอุทิศตนเพื่อ

ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ด้วยการสร้างโรงพยาบาลในวัด และปลูกต้นพลัมเป็น

จ�านวนมาก เพื่อใช้ลูกพลัมเป็นยาส�าหรับแจกผู้ยากไร้

 ท่านเชื่อในเร่ืองสุขาวดีและศรัทธาใน พระอมิตภะพุทธเจ้า (พระ 

สัมโภคกายแห่งพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน) เป็นอย่างมาก ปฏิบัติภาวนาพทุธนามเป็นประจ�าทกุวันๆ ละ 

6 หมื่นครั้ง

 ตอนรุ่งสางของ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1082 ขณะที่ท่านโยคัง 

พร้อมกบัคณะศิษย์ ก�าลังเดนิภาวนารอบแท่นบูชาทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูป 
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พระอมิตาภะพุทธเจ้า อยู่นั้น

 พระพุทธรูปทรงแสดงปาฏิหาริย์ เสด็จลงมาจากแท่นบูชาประหนึ่ง

ว่ามีชีวิต แล้วทรงเดินน�าภาวนา

 ท่านโยคังรู้สึกตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าถึงกับหยุดชะงัก

 ทันใดนั้น พระพุทธรูปพระอมิตาภพุทธเจ้า ก็ผินพระปฤษฎางค์ 

(หันหลัง) มา ทอดพระเนตร ท่านโยคัง แล้วตรัสว่า "โยคัง เจ้าช้า" (อัน

นี้แปลความปริศนาธรรม หรือ โกอาน นี้ไม่เข้าใจจริงๆ)

 เม่ือท่านโยคังได้ยินดังนั้น ก็ต่ืนจากภวังค์ และ รีบก้มลงกราบ

นมัสการในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์

 การที่ทรงแสดงลักษณะดังกล่าว มีความหมายว่า

 *พระพุทธองค์ จะยังทรงรอ ผู้ที่ยัง เชื่องช้า (ปฏิบัติตนตามค�าสอน

ของพระศาสนาได้อย่างเชื่องช้า) ตลอดจน จะยังคงทรงน�า ผู้ที่มีศรัทธา 

และ ผู้ที่ไม่มีศรัทธา ให้ได้เดินตาม มรรคา แห่ง พระพุทธองค์*

 ด้วยความปีติซาบซึ้งในธรรมที่ได้ประจักษ์กับตา ท่านโยคังได้ทูลขอ

ให้พระพุทธองค์แสดงปาฏิหาริย์ คง พระลักษณะไว้เช่นนั้น

 ต้ังแต่นัน้มา พระพทุธรูปองค์ดงักล่าว จงึอยูใ่นท่ามองหนัพระพกัตร์

มาทางเบื้องหลัง

 หรืออาจจะเป็นปริศนาธรรม หรือ โกอาน อีกประการหนึ่ง ที่ทรง

สอนให้มนุษย์ ปล่อยวางกิเลส ทั้งในอดีต และ อนาคต

 เลิก ตามหา ความสุข

 แต่หันกลับมา มอง ให้เห็น ตนเอง และ พิจารณาความสุขแห่ง

ความสงบในปัจจุบันขณะ
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ล่องเจ้าพระยา-ทัศนศึกษา-พาชมศิลปะไทย

รศ.ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

 ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 2565 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้จัด One-day 

trip ล่องเรือส�าราญ มีสมาชิกจ�านวนรวม 28 ท่าน ร่วมเดินทางด้วยเรือ 

Water limousine จ�านวนสองล�าของ บ.สุภัทรา สมาชิกทุกท่านมาพร้อม

กนัทีค่อมมูนติมีอลล์ท่ามหาราชเวลา 9.30 น. เรือทัง้สองล�าจึงออกจากท่า

มหาราช มุ่งหน้าเข้าคลองบางกอกน้อย เห็นทิวทัศน์สองฟากฝั่งสวยงาม 

บรรยากาศสบายๆ ผ่านพิพิธภัณฑ์อู่เรือพระราชพิธี วัดสุวรรณาราม วันนี้

ท้องฟ้าอากาศแจ่มใส ในเรือมีลมเย็นสบาย เรือล่องเข้าคลองชักพระ แวะ

ขึ้นฝั่งชมตลาดน�้าสองคลองวัดตลิ่งชัน และตลาดน�้าวัดตลิ่งชัน หลายท่าน

ได้จับจ่ายซ้ือของกระจายรายได้ มีทัง้ของกระจกุกระจิกน่ารักๆ ผลไม้ราคา

ย่อมเยา มีกล้วยหักมุกผลอวบๆ น่าปิ้งทานมาก และมีขนมไทยโบราณ

มากมาย เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ ลูกชุบ มีเวลาพอได้แอบชิมก๋วยเตี๋ยว

เรือน�้าตกก็แซ่บมากๆ   

 ชมตลาดน�้าเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อ ล่องเรือเข้าคลองบางหลวง 

ขึ้นฝั ่งเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ครัวคุณอ๋อยซ่ึงอยู ่ในตลาดน�้า 

คลองบางหลวง เมนูอาหารไทยๆ มีทอดมันปลากราย แกงส้มชะอมกุ้ง 

ผดัเปร้ียวหวาน ผดัผักบุ้งหมูกรอบ แถมด้วยไอศกรีมถ้วยเล็กหวานเยน็ชืน่ใจ 

ชุมชนริมคลองบางหลวงนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ริมน�้าซ่ึงมีมาต้ังแต่สมัย 

กรุงศรีอยธุยา คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ แต่เดมิเคยเป็นแม่น�า้

เจ้าพระยาสายเดิมมาก่อน แต่เพราะเป็นแม่น�้าที่โค้งอ้อมกินบริเวณกว้าง 

ท�าให้การเดินทางโดยเรือต้องอ้อมท�าให้เสียเวลามาก ในปี พ.ศ. 2065 

สมเด็จพระชัยราชาธิราช พระมหากษัตริย์ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา 
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จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคลองลัดข้ึน เพือ่ทีจ่ะร่นระยะทางและประหยดั

เวลาในการเดินทาง ภายหลังจากขุดคลองแล้ว คลองที่ขุดกลับมีขนาด

ใหญ่ขึ้นเพราะกระแสน�้าไหลมาเซาะชายฝั่ง ขณะที่แม่น�้าสายดั้งเดิม

กลับค่อยๆ เล็กลง กลายสภาพเป็นคลอง ปัจจุบันปากคลองทางฝั่งโรง

พยาบาลศิริราชเรียกกันว่า “คลองบางกอกน้อย” ส่วนปากคลองอีกด้าน

หนึ่งทางด้านป้อมวิไชยประสิทธิ์เรียกกันว่า “คลองบางกอกใหญ่” ส่วน

เหตุที่เรียกคลองบางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวง ก็เนื่องจาก เมื่อคราวที่

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีนั้น ข้าราชการ

ขุนนางชัน้ผูใ้หญ่หลายท่านมาจบัจองสร้างบ้านกนัอยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ 

เพราะเป็นบริเวณใกล้เคยีงกบัพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจงึเรียกคลอง

แถบนี้ว่า “คลองบางข้าหลวง” ต่อมาชื่อเรียกกร่อนไป เหลือเพียง “คลอง

บางหลวง” (ข้อมูลจาก Facebook: ประวัติศาสตร์ชาติไทยและข่าวสาร)

 พอรับประทานอาหารอิม่กนัแล้ว กมี็การแสดงเชดิหนงัใหญ่หุน่ละคร

เล็กจากคณะลูกศิษย์โจหลุยส์ ชื่อ “กลุ่มเยาวชนวายุบุตร” (วายุบุตรคือ

หนุมานนั่นเอง) เปิดการแสดงและน�าเสนอข้อมูลโดยครูบอล เล่าว่าที่นี่

ท�าการฝึกเด็กๆ ให้เชิดหุ่นละครเล็ก รับเด็กที่สนใจอายุ 8-14 ปีเข้ามา

เรียน ซึ่งเด็กๆ จะต้องเรียนพื้นฐานโขนเป็นเวลา 5 ปี ต่อด้วยเรียนเชิด

หุ่นอีก 3 ปี รวม 8 ปี ครูบอลอธิบายว่า ศิลปะการเชิดหุ่นแบ่งเป็น 4 

ประเภท คือ หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่, หุ่นเล็ก, หุ่นกระบอก และหุ่นละคร

เล็ก สองประเภทแรก คือหุ่นใหญ่และหุ่นเล็กนั้นปัจจุบันมีเพียงหลักฐาน

ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่มีผู้สืบทอดแล้ว (ซึ่งน่าเสียดายมาก) ส�าหรับ

การแสดงหุ่นละครเล็กนี้พัฒนามาจากการเชิดหนังใหญ่ พัฒนาเป็นโขน

และหุ่นละครเล็ก การแสดงใช้เพียงอวัจนภาษา ไม่มีการพูด หุ่นหนึ่งตัว 
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(หนักราว 4 กก.) ใช้คน 3 คนในการเชิด คนแรกท�าหน้าที่เชิดส่วนศีรษะ

และมือซ้าย คนทีส่องบังคบัเท้า คนทีส่ามบังคบัมือขวา ผูเ้ชดิหุน่ทัง้สามคน 

ต้องรวมใจให้เป็นหนึง่ หุน่จึงจะเคล่ือนไหวได้สวยงามสมจริง ปกติเนือ้เร่ือง 

ของหุ่นละครเล็กจะอิงวรรณคดีรามเกียรต์ิ การแสดงวันนี้มี 2 ชุด คือ 

ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และชุดคนเชิดโขนปะทะคนเชิดหุ ่น 

น่าประทับใจมากทั้งสองชุด นางสุพรรณมัจฉาเป็นนักแสดงหญิงตัวน้อย 

สวยน่ารัก ส่วนหุน่หนมุานเชดิโดยหนุม่น้อยหล่อเหลา 3 คน ได้ชมการแสดง

แล้วรู้สึกปลาบปล้ืมชื่นชมในความสามารถของเด็กไทยที่ช่วยกันสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยม จบการแสดง ทางชมรมฯ ได้จัด

เตรียมมอบรางวลัให้แก่เหล่านักแสดงและร่วมกนัถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นทีร่ะลึก

 ใกล้ๆ บริเวณร้านอาหาร พากันไปปักหมุดที่ “บ้านศิลปิน” (Artist 

House Bangkok; Facebook: @BaanSilapin) ซ่ึงตั้งอยู่ในชุมชนริม

คลองบางหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 เคยเป็นบ้าน

ไม้ของตระกูลช่างทองที่เก่าแก่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงบ้านให้เป็นสถาน

ท่ีท่องเที่ยว ภายในอาคารแห่งนี้เป็นบ้านไม้หลังคาทรงมะนิลารูปตัวแอล 

ความแปลกคือบ้านนี้สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่า ซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 

สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์ที่ก�าหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดก�าแพง 

ภายในบ้านมีแกลอร่ีแสดงผลงานศิลปะ มีการท�าเคร่ืองประดบัลกูปัดหลาก

สี อปุกรณ์ทกุชิน้ทีใ่ช้ท�าเคร่ืองประดบัเป็นของเก่า บริเวณด้านล่างมีมุมขาย

ของทีร่ะลึกและโปสการ์ด และมุมนัง่ชลิจบิกาแฟ ให้อาหารปลาในคลองได้ 

ตลอดทางล่องเรือสังเกตว่าคุณภาพน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยายังดีอยู่มาก แต่

สภาพน�้าตามคลองย่อยมีบางส่วนที่ไม่สะอาดนัก และมีขยะพลาสติกลอย

ทั่วไป ดูแล้วน่าเสียดาย หากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน 
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กรมเจ้าท่า ร่วมมอืกนัจดักิจกรรมใหเ้ด็กนักเรยีนมาชว่ยเก็บขยะเพื่อรกัษา

ความสะอาดให้แม่น�า้ล�าคลอง กน่็าจะรักษาสภาพแวดล้อมและคณุภาพน�า้

ได้ดีกว่านี้มาก 

 ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งในชุมชนคลองบางหลวง คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวัดก�าแพง ผู้วาดคือ “ขรัวอินโข่ง” ซ่ึงท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 

3-4 เป็นศิลปินผู้ได้รับการยกย่องเป็นจิตรกรเอกประจ�ารัชกาลที่ 4 แห่ง

สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปินในสมณเพศ และเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ใช้

เทคนิคการเขียนภาพฝาผนังแบบตะวันตกที่แสดงมิติใกล้-ไกล นับเป็น

ศลิปินก้าวหน้าแห่งยคุทีผ่สมผสานแนวด�าเนนิชวิีตแบบไทยกบัตะวันตกเข้า

ด้วยกัน  

 เมื่อเยี่ยมชมบ้านศิลปินและวัดก�าแพงเรียบร้อยแล้ว เวลาประมาณ

บ่ายโมง ก็ล่องเรือต่อไปถึงวัดปากน�้าภาษีเจริญ วัดนี้เป็นพระอารามหลวง

ชัน้ตรี สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยธุยาตอนกลาง ต้ังอยูบ่นราบลุ่มบางกอกซ่ึง

เป็นส่วนหนึง่ของดนิดอนสามเหล่ียมปากแม่น�า้เจ้าพระยา ในจดหมายเหตุ

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเคย

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดแห่งนี้ 

และวัดยังเคยได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชในการซ่อมหลังคาพระอโุบสถ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที ่5 ได้ทรงบูรณปฏสัิงขรณ์คร้ังใหญ่ โดยให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรม

สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ได้อย่างสวยงาม 

 ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมน�้าคือ “พระพุทธธรรมกาย

เทพมงคล” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 69 เมตร สร้างขึ้นตามนิมิต
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ของหลวงพ่อสด พระพทุธรูปท�าด้วยทองแดงขนาดใหญ่ สูงเทยีบเท่าตึก 20 

ชัน้ ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุ อกีจุดภายในวดัมี “พระมหาเจดย์ีมหา

รัชมงคล” ซึ่งมีความสูงถึง 80 เมตร ภายในมีเจดีย์แก้วสีเขียวมรกตบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ สถาปัตยกรรมภายนอกเป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง

รัตนโกสินทร์และล้านนา ภายในมีเจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

 ท�าบุญไหว้พระแล้ว จึงล่องเรือกลับท่ามหาราช ผ่านเส้นทางสายน�้า

ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ออกคลองดาวคะนอง ผ่านสาทร 

ไอคอนสยาม สะพานพุทธ ปากคลองตลาด แวะขึน้ฝ่ังทีวั่ดอรุณฯ (Temple 

of Dawn) ซึ่งสังเกตว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมวัดมากขึ้น ทั้งคน

อเมริกัน เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เห็นสาวๆ ญี่ปุ่นและจีนใส่ชุดไทยห่มสไบมา

ถ่ายรูปกับพระปรางค์วัดอรุณ สวยน่ารักมาก ขากลับเราสามารถชื่นชม

ความงามริมฝั่งของพระบรมมหาราชวังแบบวิวพาโนรามาจากในเรือ แล

เห็นศาลาท่าน�้าที่โรงพยาบาลศิริราช ก็คิดถึงในหลวง ร.9 ครั้งที่พระองค์

เสด็จลงมาลอยกระทงที่ท่าน�้าแห่งนี้กับคุณทองแดง

 เวลาประมาณ 15.30 น. เรือก็พาสมาชิกกลับถึงท่ามหาราชโดย

สวัสดิภาพ นับเป็น One-day trip ที่สนุกสนานครบรส ทั้งชม-ชิม-ช้อป-

ชิว โดยไม่เหนื่อยเกินไป ตลอดเส้นทางล่องเรือเต็มไปด้วยความประทับใจ

และภาคภูมิใจในความเป็นไทย บ้านเมืองไทยของเราช่างสวยงาม ดีใจที่

เกิดเป็นคนไทยในแผ่นดินของเราแห่งนี้ค่ะ



จดหมายข่าว ปีที่ 28  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2565 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ตามที่ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2538 นั้น โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบของ

ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้การด�าเนินการของ

ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเรียบร้อย เกิดความ

ชัดเจนต่อการด�าเนินงานต่างๆ ภายในชมรม จึงได้วางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “ชมรม” หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกชมรมผู ้ สูงอายุมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งประเภทสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

  “ประธาน” หมายถึง ประธานชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

  “บุคลากร” หมายถึง คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างมหาวทิยาลัย ทีสั่งกดัมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

  “ปี” หมายถึง ปีปฏิทิน
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 ข้อ 4 ถ้าข้อก�าหนดใดมิได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้บังคับตามมติ

คณะกรรมการ

หมวดที่ 1

บททั่วไป

 ข้อ 5 ให้มีชมรมผู้สูงอายุ เรียกชื่อว่า “ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ” ใช้อักษรย่อ “ชส.มศว” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY SENIOIR CLUB” ใช้อักษรย่อ

ว่า “SWU SC”

 ข้อ 6 เครื่องหมายสัญลักษณ์ของชมรมเป็นรูปดอกราชพฤกษ์ ฐาน

ข้างล่างเขียนว่า ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 ข้อ 7 ค�าขวัญของชมรมคือ “สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทร

ต่อกัน”
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หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

 ข้อ 8 ชมรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 (1) เพื่อให้บุคลากรท่ีเกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมได้มี

โอกาสพบปะสังสรรค์ และร่วมกันท�ากิจกรรมตามวาระอันสมควร

 (2) เพื่อให้บุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิกของชมรมมี

กิจกรรมได้ท�าตามวัย เพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

 (3) เพ่ือให้บุคลากรทีเ่กษยีณอายแุล้ว และสมาชกิของชมรมมีโอกาส

ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 (4) เพือ่ก่อให้เกดิความผกูพนัระหว่างบุคลากรทีเ่กษยีณอาย ุสมาชกิ

ของชมรม และบุคลากรที่ยังไม่เกษียณอายุ รวมถึงนิสิตของมหาวิทยาลัย 

อันเป็นประโยชน์ในทางจิตใจ และวัฒนธรรมต่อบุคลากรทุกรุ่น และต่อ 

มหาวิทยาลัย

 (5) เพื่อเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสาร และสื่อสารกับสมาชิกของชมรม 

 (6) จดักจิกรรมอนัสมควรและเหมาะสมให้แก่สมาชกิชมรม ประกอบ

ด้วย ทัศนศึกษา ท�าบุญตามประเพณี การจัดไปปฏิบัติธรรม การบรรยาย

ทางวิชาการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น 

 (7) เพือ่การจดัหารายได้หรือการรับบริจาค เข้าเป็นรายได้ของชมรม 

 การด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ใน (6) ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
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หมวดที่ 3

ที่ตั้งส�านักงานชมรม

 ข้อ 9 ส�านักงานของชมรม ต้ังอยู ่เลขที่ 114 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร (ตึก 3) ชัน้ 1 ถนนอโศกมนตรี เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เว็บไซต์ (Website) http://seniorclub.

swu.ac.th 

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

 ข้อ 10 ในการด�าเนินกิจกรรมของชมรมให้มีคณะกรรมการบริหาร

ชมรมผู้สูงอายมุหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท�าหน้าทีบ่ริหารกจิกรรมของ

ชมรมให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

  (1) ที่ปรึกษาชมรม     

  (2) ประธาน   จ�านวน  1 คน

  (3) รองประธานชมรม จ�านวน  2 คน

  (4) กรรมการฝ่ายต่างๆ  จ�านวนไม่เกิน 15 ฝ่าย

  ให้สมาชิกเลือกสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญ 1 คน เพื่อให้เป็น

ประธาน และให้ประธานที่ได้รับเลือก ด�าเนินการเลือกสมาชิกตาม (1) 

(3) และ (4) เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป

  ให้คณะกรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้

รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่อกีได้ โดยให้สมาชกิเลือกประธานให้เสร็จส้ิน 
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ก่อนครบวาระภายใน 60 วัน 

  คณะกรรมการทีอ่อกตามวาระต้องปฏบัิติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมี

การเลือกต้ังคณะกรรมการชดุใหม่ และคณะกรรมการชดุใหม่เข้ารับหน้าที่

แล้ว จึงถือว่าคณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากหน้าที่ 

  คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 

  (1) บริหารกจิการของชมรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถกูต้อง

ตามระเบียบ วัตถุประสงค์ของชมรม และมติของคณะกรรมการ 

  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�าปรึกษาด้านกิจกรรมของชมรม

  (3) จัดกิจกรรมของชมรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก 

  (4) ควบคุม ดูแล เรื่องการเงิน บัญชีรายรับ - รายจ่าย รวมทั้ง

บัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของชมรม

  (5) เผยแพร่กิจกรรมของชมรม

 ข้อ 11 คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งในกรณีดังนี้

  (1) ครบก�าหนดตามวาระ

  (2) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร

  (3) ตาย

 ข้อ 12 การประชุมคณะกรรมการต้องประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง โดย

ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานการด�าเนิน

งานในรอบปี และสถานะการเงินให้ที่ประชุมทราบ

  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกเข้าประชุม จ�านวนไม่น้อยกว่า 60 

คน จึงจะเป็นองค์ประชุม
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หมวดที่ 5

สมาชิก

 ข้อ 13 สมาชิกชมรม มี 2 ประเภท คือ

  (1) สมาชิกสามัญ

  (2) สมาชิกสมทบ

 ข้อ 14 สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  (1) เป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการหรือสิ้นสุดอายุการปฏิบัติ

งาน

  (2) มีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครต่อชมรม

สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคลากรมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือ

บุคคลอืน่ทีป่ระสงค์เข้าเป็นสมาชกิของชมรมโดยต้องยืน่ใบสมัครและได้รับ

การรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ

  นอกจากมีคุณสมบัติตามวรรคสองแล้ว สมาชิกสมทบต้องมี

คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (2) ด้วย และเมื่อสมาชิกสมทบที่เป็นบุคลากร

เกษยีณอายรุาชการหรือส้ินสุดอายกุารปฏบัิติงานแล้วให้เป็นสมาชกิสามัญ

โดยปริยาย

 ข้อ 15 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  (1) สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบของชมรมและมติคณะ

กรรมการ

  (2) สมาชิกต้องรักสามัคคีปรองดอง เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน

  (3) สมาชกิจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธร่ิวมลงชือ่หรือร้องขอ
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ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชมุเพือ่ตรวจสอบเอกสารบัญช ีและทรัพย์สิน

ของชมรมได้

  (4) สนบัสนนุการด�าเนนิงานต่างๆ และเข้าร่วมกจิกรรมของชมรม

  (5) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของชมรม

 ข้อ 16 สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพลงเมื่อ

  (1) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร

  (2) ตาย

 ข้อ 17 สมาชกิต้องช�าระเงินค่าเข้าเป็นสมาชกิในวันสมัครเป็นจ�านวน 

500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ครั้งเดียวตลอดชีพ

  เงินสมัครค่าเข้าเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง เมื่อรับเข้าเป็นสมาชิก

แล้ว ไม่สามารถเรียกคืนจากชมรมได้ 

หมวดที่ 6

การทะเบียน การเงิน และการบัญชี

 ข้อ 18 ชมรมต้องจดัให้มีทะเบียนสมาชกิไว้ทีฝ่่ายทะเบียนชมรมและ

ต้องจัดท�าทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 ข้อ 19 เงินทุกประเภทที่ชมรมได้รับต้องน�าฝากสถาบันการเงิน ใน

นาม “ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยฝ่ายการเงินเก็บ

รักษาเงินไว้ส�ารองจ่ายได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท

ถ้วน)

  การถอนเงินให้กระท�าในนามของชมรม ต้องมีประธาน และฝ่าย

การเงินลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 คน จึงจะถอนเงินฝากได้ 
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 ข้อ 20 รายได้ของชมรม ประกอบด้วย

  (1) เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่ชมรม 

  (2) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ

  (3) เงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 

  (4) เงินค่าสมัครสมาชิก

  (5) ดอกผลจาก (1) - (4)

 ข้อ 21 เงินหรือผลประโยชน์ของชมรมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาค

ด้วยจิตศรัทธา หรือดอกผลที่เกิดจากการน�าฝากสถาบันการเงิน ตกเป็น

ทรัพย์สินของชมรมทั้งสิ้น

 ข้อ 22 การจ่ายเงินของชมรมให้ประธานจ่ายเฉพาะกิจการภายใน

ขอบเขต วัตถุประสงค์ของชมรม ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท

ถ้วน) ถ้ามีความจ�าเป็นต้องจ่ายมากกว่านี้ ให้เลขานุการน�าเสนอเหตุผล

ความจ�าเป็นต่อคณะกรรมการ

 ข้อ 23 การร่วมท�าบุญตามที่เห็นควรให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ให้จ่าย

ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 ข้อ 24 การร่วมท�าบุญตามที่เห็นควรให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่

เสียชีวิต ให้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

 ข้อ 25 สมาชิกป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน อาจ

ไปเยี่ยมไข้ตามที่เห็นควร โดยเป็นของเยี่ยมไข้ ให้จ่ายในวงเงินครั้งละไม่

เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อ 26 การจ่ายเงินเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ตามที่

เห็นควรให้สมาชิก ให้จ่ายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน)



จดหมายข่าว ปีที่ 28  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2565 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26

 ข้อ 27 การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีอุปการคุณของชมรม ในโอกาสต่างๆ 

ตามที่เห็นควร ให้จ่ายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท

ถ้วน) 

 ข้อ 28 การจ่ายเงินนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะ

กรรมการ

 ข้อ 29 เมื่อมีกรณีที่ชมรมต้องยุบเลิกไป ทรัพย์สินของชมรมที่เหลือ

อยู่ทั้งหมดให้คณะกรรมการมอบให้หน่วยงานสาธารณกุศล

 ข้อ 30 ให้วันสิ้นปีปฏิทินเป็นวันสิ้นปีการเงินและบัญชีของชมรม

หมวดที่ 7

เบ็ดเตล็ด

 ข้อ 31 ให้คณะกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ การ

วินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด

 ข้อ 32 การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ให้กระท�าได้ 

โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ และด้วยคะแนนเสียงข้างมากของทีป่ระชมุ

 ข้อ 33 คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้

ท�าหน้าที่คณะกรรมการต่อไปตามระเบียบนี้จนกว่าจะครบวาระ 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์)

ประธานชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค�าสั่งชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ 2/2565

 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 20

 เ พื่ อ ให ้การด� า เนินงานของชมรมผู ้ สู งอายุ  มหาวิทยา ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารชมรม 

ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุดที่ 20 ทั้งนี้ ให้ยกเลิกค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชุดที่ 20 ที่ 1/2565 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 และให้ใช้ฉบับนี้แทน 

 ที่ปรึกษา

  1. อธิการบดี

  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  3. ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง

  4. อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง

  5. รองศาสตราจารย์เฉลียว  พันธุ์สีดา

  6. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา

  7. รองศาสตราจารย์ธวัช  บุรีรักษ์

  8. อาจารย์นงนวล  พงษ์ไพบูลย์

  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  โทณานนท์ 

  10. รองศาสตราจารย์วิจิตร  วรุตบางกูร

  11. รองศาสตราจารย์สาคร  ช่วยประสิทธิ์

  12. รองศาสตราจารย์สุชา  ณ พัทลุง
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  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ทองธานี

  14. รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ

  15. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

 ประธานกรรมการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์ 

 รองประธานกรรมการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์

  2. นางบุญสม  เล้าพูนพิทยะ

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  1. อาจารย์ละเอียด  รักษ์เผ่า

  2. รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล

  3. อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ

  4. รองศาสตราจารย์วรรณี  โสมประยูร

  5. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ชัยโอภาส

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน

  8. รองศาสตราจารย์สนอง  โลหิตวิเศษ 

  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา  ยอดกมล

  10. อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์ 

  11. อาจารย์สุวพร  เซ็มเฮง 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

  1. รองศาสตราจารย์โมรี  ชื่นส�าราญ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�าเนียร  ร่มโพธิ์
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  3. นางทัศนา  ทองภักดี

  4. นางพรสนอง  แตงไทย

  5. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ

  6. รองศาสตราจารย์วรรณี  ศิริสุนทร

  7. นางสาววราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์

  8. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ  สิริแพทย์พิสุทธิ์

  9. รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พรสีมา

  10. รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ  ปิ่นประชาสรร

  11. อาจารย์อุไร  สังขนันท์

 คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ

  1. รองศาสตราจารย์สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

  2. รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์

  3. นางจงกล  พุกพูน

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา  วิสุทธิสิน

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปีตะนีละผลิน

  6. นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ

  7. อาจารย์พวงผกา  คงอุทัยกุล

  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิส�าแดง

  9. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ

  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  กุลแพทย์

  11. อาจารย์มารศรี  บัววราภรณ์

  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์

  13. อาจารย์สุวัฒน์  บัววราภรณ์
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 คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา

  1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ

  2. รองศาสตราจารย์ฆรณี  รัตนสุวรรณ

  3. รองศาสตราจารย์ชวลี  ดวงแก้ว

  4. นางทัศนา  ทองภักดี

  5. อาจารย์บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์ 

  7. นางพรสนอง  แตงไทย 

  8. นางรัตนา  ภูสุวรรณ

  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ

  10. รองศาสตราจารย์สุภาพร  สุกสีเหลือง 

 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

  1. นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ

  2. นายเชิดชาติ  พุกพูน

  3. นายพชรพล  คุ้มจั่น

  4. นายไพฑูรย์  รัตนศิริ

  5. นายสายฝน  ขุนเศรษฐี

 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ทัพสุวรรณ

  2. นางจ�ารูญ  เลียบใย

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์ 

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  พันธ์พานิช

  5. อาจารย์สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์
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  6. นางอรุณี  สินสันธิเทศ

  7. อาจารย์อัธยา  ภาดานุพงศ์

 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

  1. นางกฤษณา  สุนันทเกษม

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เจริญรักษ์

  3. อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร 

  4. นางสาวพิศมัย  พนาเวศร์

  5. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้

 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ

  1. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์

  2. นางวนิดา  คงรินทร์

  3. นางศิริพร  จันทนพันธ์

  4. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ

 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว

  1. ว่าที่ ร้อยตรี อาจารย์มนัส  บุญประกอบ

  2. นางกัญญา  จันทร์ดี

  3. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี

  4. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์

  5. นางสาวประทินทิพย์  อินทวิเชียร

  6. อาจารย์พิมพวรรณอณ พัทลุง

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ลาชโรจน์

  8. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้

  9. รองศาสตราจารย์สนอง  โลหิตวิเศษ 
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  10. อาจารย์สุจิตต์  รักษ์เผ่า

  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์

 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์ 

  2. นางกัญญา  จันทร์ดี

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปีตะนีละผลิน

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์

 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

  1. นางสาวนงลักษณ์  พจนากรรักษ์

  2. รองศาสตราจารย์บังอร  พานทอง 

  3. นางสาวลักขณา  แซ่ลู้

  4. นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2567 

สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์)

ประธานชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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