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อาศิรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2565
๏ บังคมพระแม่เจ้า
พระสถิตในดวงใจ
ทรงเป็นหลักน�ำชัย
ปวงพสกทั่วแหล่งหล้า
๏ พระเมตตามากพ้น
ปวงราษฎร์ปลื้มปรีดา
ทรงน�ำสุขพัฒนา
สดชื่นดั่งฝนทั่วหล้า
๏ อันเชิญพระไตรรัตน์จ้า
โปรดพิทักษ์ถนอมรัตน์
ทรงเกษมพระฉลองฉัตร
ปวงราษฎร์ภักดีเฝ้า

ชาวไทย
ทั่วหน้า
ยึดเหนี่ยว ใจนา
ซาบซึ้งเปรมปรีดา
พรรณนา
ทั่วหน้า
เจริญรุ่ง เรืองแฮ
ดับร้อนเย็นสบาย
เจิดจรัส
พระแม่เจ้า
บรมราช มงคลเอย
แซ่ซ้องถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
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12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ
• “วันแม่” กราบเท้าแม่
เป็นฤกษ์ดีมีชัย
พระคุณแม่เหนือใคร
หายากหาใครได้
• บอกรักแม่จิตน้อม
บอกรักดุจคาถา
ชื่นใจแม่โหยหา
บอกรักใจ ผ่องแผ้ว
• อธรรมานุสรณ์วันแม่ไซร้
ร�ำลึกถึงแม่ฉัน
เลือดเนื้อแม่แบ่งปัน
รักแม่ทูนแม่ไว้
• แม่รักลูก แต่ครั้ง
ความรักมั่นผูกพัน
ลูกเป็นอย่างไรกัน
ลูกแม่คือชาติเชื้อ
• พ่อแม่จักเปรียบได้
ของบุตรน่านิยม
งดงามสุดสวยสม
ลูกจักตอบแทนแม้

ด้วยใจจริงเอย
มอบให้
เป็นอย่างนี้เอย
ที่เลี้ยงแต่ในครรภ์
บูชา  แม่เอย
ชอบแล้ว
สดชื่น  ใจนา
ลูกแก้วขวัญใจ
ส�ำคัญ
ท่านให้
ลูกแม่ นี้เอย
ประดับไว้ในดวงใจ
ในครรภ์
หน่อเนื้อ
แม่รับ  ได้นา
เลือดเนื้อขวัญใจ
ดั่งพรหม
แน่แท้
เป็นเสน่ห์  ยิ่งนา
ชีพม้วยแทนคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒจั ด งานถวายพระพรเฉลิ ม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา
70 พรรษา ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โถง
ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยในงานมีกิจกรรมมศวอาสาจัดท�ำหมอนหลอดเพื่อ
มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง และตรวจรักษาสุขภาพฟันและขูดหินปูน เวลา
09.45 - 12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.มานพ
วิสุทธิแพทย์ สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการด�ำรง
ต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมสรุปผลงานของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ประจ�ำปี 2564 และประชุมคณะกรรมการฯ ประจ�ำ
เดือนสิงหาคม 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา
08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 ส�ำนัก
หอสมุดกลาง ขอเชิญชวนคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม
ประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนชมรมฯ 12 คน
ไปท�ำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ / ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และภัตตาหารเพล
พระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน 80 รูป ณ โรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญ
เป็นเงิน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมบริจาค
เหรียญบาทและเหรียญ 10 บาท ร.9 จ�ำนวน 5,599 บาท ณ โบสถ์
เหรียญบาท วัดบ้านทุ่งเคล็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 11.30 น. รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักหอสมุดกลาง (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี ยุทธ
เจริญเรืองกิจ) มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กฎหมาย PDPA (Personal
Data Protection Act) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
4
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ก�ำหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ดังนี้ :
- วันที่ 8 กันยายน 2565 รับน้องใหม่วัยเกษียณ
- วันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส
ที่มีอายุครบ 84 ปี
ข้าราชการบ�ำนาญผู้ที่ได้รับเงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท
ขึ้นไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และผู้ได้รับเงิน
บ�ำนาญเดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ
70 ปี บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กอง
การเจ้าหน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่อง
ขอรับบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2603558 และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
1. ส�ำเนาบัตรประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จ�ำปาเงิน
ในการถึงแก่กรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ จ�ำปาเงิน สวด
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระอภิธรรมศพ วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
สิทธิสุนทร ในการถึงแก่กรรมของอาจารย์ธนพรรณ สิทธิสุนทร
ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดธาตุทอง

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. ศ. ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์

ผู้บริจาคเงิน

1. รศ. ดร. ประสงค์  รายณสุข
2. อ. ดร. สธญ  ภู่คง
3. รายได้จากการไปทัศนศึกษาจังหวัดระยอง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

6

1000 บาท
200 บาท
1,359 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนสิงหาคม
					ให้ประสบ
สิ่งประเสริฐ
ปราศจาก
ทั้งมั่งคั่ง

โชคชัย
ใดใด
โรคภัย
สุขสราญ

									

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. คุณจ�ำรูญ  เลียบใย
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
33. ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
35. รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
http://seniorclub.swu.ac.th

ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์ โรจนพันธ์
20. อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. ดร. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
34. ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
36. คุณประภาศรี  บุนนาค
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.

51.
53.
55.
57.
59.
61.

รศ. เวธนี  กรีทอง
ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์

คุณคนธา  พฤกษมาศน์

อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ

ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
คุณสุชาดา  แสงทอง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
คุณประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
เอกอัคราชทูต วิญญู  แจ่มข�ำ
อ. สุกัญญา  สุพรรณรัตน์

38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

52.
54.
56.
58.
60.

อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์
รศ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
คุณจารุพร  มีวันดี
คุณสุนี  เหล่ารัตนเวช
รศ. ดร. ณสรรค์  ผลโภค
ผศ. ดร. ประทีป  จินงี่

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธ
ที่ 13 กรกฎาคม 2565 ความว่า
ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกค�ำรบหนึ่งแล้ว ควรที่สาธุชน
จักได้น้อมร�ำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง
ปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นการเริ่ม
ประกาศพระศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ ครบถ้วนพร้อมเป็น
“พระรัตนตรัย” ซึง่ เป็นสรณะน�ำทางชีวติ ของพุทธบริษทั ให้มงุ่ หน้าด�ำเนิน
ไปสู่หนทางดับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
ปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น คือ
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8
ที่เรียกอีกอย่างว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้
พ้นจากทุกข์
http://seniorclub.swu.ac.th
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ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวการณ์ปัจจุบัน อันเต็มไปด้วยภยันตรายอันน่า
หวาดหวั่นที่หลายคนคิดว่าคงไม่อาจเกิดมีขึ้นแล้ว ก็กลับบังเกิดมีขึ้นอีก
ทั่วไปในโลก เช่น ภัยสงคราม ทุพภิกขภัย และภัยอาชญากรรมร้ายแรง
ต่างๆ เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้าง
ท่านทัง้ หลายพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรค โดยใช้หนทางแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุส�ำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ “สัมมาสังกัปปะ” ซึ่งหมายถึง
“ความคิดที่ถูกต้อง” กล่าวคือ ความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมี
จนเกินประมาณ ความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะ
ไม่เบียดเบียนกัน
ขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติ ฉลาดในการปรึกษาหารือ
กันด้วยสัมมาวาจา เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมในทุกระดับ ให้คลี่คลายไป
ได้ด้วยความอดทนอดกลั้น รู้จักละวางทิฐิมานะ ให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตา
ต่อกันด้วยใจจริง
วันอาสาฬหบูชา นอกจากจะเตือนใจให้รำ� ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อัน
เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษทั แล้ว ยังอาจเตือนใจให้ทกุ ท่านตระหนักแน่ว
แน่ในปณิธานแห่ง “สัมมาสังกัปปะ” ได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุข ก็ขอ
จงหมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะ โดยเริ่มที่ตนเอง จากการมี
“สัมมาสังกัปปะ” อยู่ทุกขณะจิต เป็นการเกื้อกูลให้ตนเอง และสรรพชีวิต
ผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากภยันตรายทั้งที่เป็น
ทุกข์ประจ�ำ  และทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลาย ได้สมความมุ่งมาดปรารถนา
ทุกประการ เทอญ.
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บอกเล่าเก้าสิบ : มะละกอ
มะละกอ ได้รับการคัดเลือกจาก WHO (องค์การอนามัยโลก) เป็น
ปีที่ 2 ติดต่อกันให้เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด คุณค่าทาง
โภชนาการของมะละกอมีดังนี้:
1. แคลเซียม มี 2 เท่าของแอปเปิ้ล
2. วิตามินซี มี 13 เท่าของแอปเปิ้ล 7 เท่าของ กล้วย 7 เท่าของ
แตงโม 8 เท่าของเชอร์รี่ 1.3 เท่าของสับปะรด
3. วิตามินเอ มี 10 เท่าของ กีวี 18 เท่าของแอปเปิ้ล 1.5 เท่าของ
กล้วย 1.5 เท่าของแตงโม 15 เท่าของเชอร์รี่ และ 16 เท่าของสับปะรด
4. วิตามินเค มี 5 เท่าของกล้วย 2.5 เท่าของแตงโม และ 4 เท่า
ของสับปะรด
5. แคโรทีนอยด์ (ปกป้องดวงตา) ได้แก่ ไลโคปีน เบต้าแคโรทีน ลู
ทีนและ ซีแซนทีน มีมากกว่าผลไม้กีวี แอปเปิ้ล เชอร์รี่ และสับปะรดถึง
2,000 เท่า (กล้วยและฝรั่งไม่มีส่วนผสมดังกล่าว)
แหล่ งข้ อมู ลข้างต้นมาจากกระทรวงเกษตรของ สหรั ฐอเมริ ก า
(USDA)

http://seniorclub.swu.ac.th
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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เผยแพร่ภาพและความหมายตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) เพจส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
เผยแพร่ ภ าพและความหมาย ตราสั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้า
12
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สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกแบบโดย
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรช�ำนาญการพิเศษ ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
จิตรกรรม ส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ว่า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคูใ่ นหลวง รัชกาล
ที่ 9 พระราชจริยวัตรงดงาม พระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของ
ปวงชนชาวไทย น�ำมาสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่ง
ทุกรายละเอียดมีความหมาย
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า อักษร
“ส” สีฟ้าเป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ อักษร “ก” สีขาว เป็นสีเดชของ
วันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของ
วันพระราชสมภพ การให้สีดูละมุนละไม สื่อความเป็นผู้หญิงและพระ
เมตตา
ดอกไม้มะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วนั แม่แห่งชาติ ทรงเป็นแม่ของ
แผ่นดิน ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและ
พระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย ขวา พระ
มหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 7 ชั้น เป็นฉัตรประกอบ
พระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
“การน�ำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษร
พระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างแน่นแฟ้นกลมเกลียว
ในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา ถวายพระผูท้ รงเป็นศูนย์รวมดวงใจพสกนิกร
ไทยทั้งชาติ และผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อลูก คือ ชาวไทยทุกหมู่เหล่า
http://seniorclub.swu.ac.th
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ให้พ้นทุกข์ยาก
รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึง พระสิริโฉมสง่า
งามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาด้านศิลปวัฒนธรรม
พระราชทานก�ำเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติไทยให้แพร่
หลายในไทยและต่างประเทศ
เลขไทย 90 ภายใต้ ม าลั ย หั ว ใจ สื่ อ ถึ ง เลขมงคลที่ ท รงเจริ ญ
พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา เป็นความภาคภูมิใจของจิตรกรไทยคน
หนึ่งได้ถวายงานอย่างสุดความสามารถ ตราสัญลักษณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้
น�ำไปใช้จัดงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ทั้งยังร่วมอนุรักษ์จิตรกรรมไทย
โบราณผสมผสานศิลปะสมัยใหม่สตู่ ราสัญลักษณ์ทมี่ คี วามร่วมสมัย ไม่ละทิง้
เอกลักษณ์ของชาติไทย” นายเกียรติศักดิ์ กล่าว
ข้อมูลจาก นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรช�ำนาญการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจิตรกรรม
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ศิลปินแห่งชาติ

รางวัลส�ำหรับ
ประเทศ
น�ำเสนอโดย
รางวัลแรก
ผู้รับรางวัล

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าของแผ่นดินไทย
ไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2528
343 คน (พ.ศ. 2529 - 2564)

เว็บไซต์

art.culture.go.th
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ศิลปินแห่งชาติ ของประเทศไทย หมายถึง ศิลปินผู้มีความสามารถ
มีผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นที่ยอมรับของวงการ และมีผลงานเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ศิลปินแห่งชาตินับเป็นทรัพยากรบุคคลส�ำคัญทางด้าน
ศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติจากอดีตถึงปัจจุบันและด�ำรงสืบไป
ในอนาคต
นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ. 2528) ถึงประกาศราย
ชื่อศิลปินแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2564 มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 343 ท่าน เสียชีวิตแล้ว 169 ท่าน และมีชีวิต
อยู่ 174 ท่าน
ประวัติ
ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรคนปัจจุบนั เมือ่ ครัง้ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2526-2529) ได้เห็นถึงความส�ำคัญของศิลปิน ผูร้ งั สรรค์
ผลงานด้านศิลปะ ทัง้ ด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ให้แก่
ประเทศชาติ ท�ำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญ จากนานาชาติ
ว่า มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงสมควรแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุน และให้ก�ำลังใจแก่ศลิ ปิน ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ อันเป็นภูมิปัญญา ของแผ่นดินจากศิลปินรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการรักษามรดก
วัฒนธรรมให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไป โดยในช่วงเวลานั้นมีศิลปินจ�ำนวน
มากที่ได้สร้างคุณูปการทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ ให้แก่ประเทศชาติ แต่
เมื่อศิลปินเหล่านั้นเสียชีวิต ทางราชการก็ไม่ได้มีโครงการช่วยเหลือใดๆ
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ดังนั้น ชวน หลีกภัย จึงมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ซึง่ ในเวลานัน้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบนั หน่วยงานนีค้ อื
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) จัดตัง้ "โครงการศิลปิน
แห่งชาติ" ใน พ.ศ. 2527 ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการยกย่องจากส�ำนักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
โครงการดีเด่นของชาติใน พ.ศ. 2535
ใน พ.ศ. 2554 ชวน หลีกภัย ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการศิลปินแห่ง
ชาติ ก็ได้รับยกย่องให้เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อโครงการศิลปินแห่งชาติ
(ที่มา:หนังสือ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เล่มที่ 37)
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญต่อ
การพิจารณาเชิดชูเกียรติบุคคลด้านศิลปะ 8 ประการ ได้แก่
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และ
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของวงการศิลปะในสาขานั้น
4. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่
ได้รับการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
http://seniorclub.swu.ac.th
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6. เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม
7. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
8. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นคุณสมบัติที่ศิลปินแห่งชาติพึง
ระลึกและปฏิบตั ิ ไว้เสมอว่า ท่านข้อหนึง่ ข้อใดตามหลักเกณฑ์ จนได้รบั คัด
เลือก หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึง่ จะแสดงออกมาโดยการ
กระท�ำ  ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคลโดยไม่ส่งให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายจากผลของการกระท�ำที่ไร้ซึ่งคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักประจ�ำ
ใจที่ ศิลปินแห่งชาติ พึงประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยตั้งแต่เล็กจนถึง
ปัจจุบนั และจะกระท�ำต่อไปจนวันสุดท้ายของชีวติ ซึง่ หลักคุณธรรมนัน้ เป็น
สิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมประเทศชาติ
เพือ่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี - สมานฉันท์ ความใกล้ชดิ อบอุน่ สนิท
สนม เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และส่งผลให้มคี วามมัน่ คงในชีวติ สังคม
บ้านเมือง และประเทศชาติ และสามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้ที่อยู่รอบข้างใน
ระดับนานาชาติ เมือ่ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผใู้ ดเป็นศิลปินแห่งชาติ
แล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผนู้ นั้ มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือต้อง
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติดว้ ยคะแนนเสียงอย่างน้อยสอง
ในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชู
เกียรติศลิ ปินแห่งชาติได้ เมือ่ ได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผใู้ ดเป็นศิลปิน
แห่งชาติ ให้งดการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
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สาขาของศิลปินแห่งชาติ
มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจ�ำแนกศิลปินแห่งชาติออกเป็นสาขาศิลปะ
4 ด้านสาขาหลัก คือ
สาขาทัศนศิลป์
หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะสองมิติ หรือสาม
มิติ ซึ่งได้แก่ ผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้
สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น ดังต่อไปนี้
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านจิตรกรรม หมายถึง ภาพเขียน
ภาพสี และภาพลายเส้น
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านประติมากรรม หมายถึง งาน
ปั้น และแกะสลัก
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านภาพพิมพ์ หมายถึง ศิลปะการ
พิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ หรือโลหะ ฯลฯ
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านภาพพิมพ์และสือ่ ผสม หมายถึง
ศิลปะการพิมพ์ซิลค์สกรีน
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านภาพถ่าย หมายถึง ผลงาน
ศิลปะภาพถ่ายที่น�ำเสนอด้วยการสื่ออารณ์และความรู้สึก
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านภาพถ่ายศิลปะ หมายถึง ผลงาน
ภาพถ่ายงานศิลปะชั้นดีเยี่ยม โดดเด่น ที่น�ำเสนอด้วยการท�ำให้ผู้ชม
สะเทือนใจและอิ่มเอมกับความงามของภาพที่ปรากฏในภาพแต่ละชุด
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านสื่อประสม หมายถึง ผลงาน
ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธี และเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย)
http://seniorclub.swu.ac.th
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หมายถึง ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและรูปแบบทันสมัย
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี)
หมายถึง ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและรูปแบบสะท้อนถึง
ประเพณี ต่างๆ ของไทย
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรมไทย หมายถึง
ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและรูปแบบสะท้อนถึงประเพณี
ต่างๆ ของไทย
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์ หมายถึง ผลงาน
ศิลปะ อย่างประณีต สวยสดงดงาม
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-แกะสลัก หมายถึง
ผลงานศิลปะการแกะสลักเครื่องสดโดยการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง
ดอกไม้สด อย่างประณีต สวยสดงดงาม
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ
หมายถึง ผลงานศิลปะการทอผ้า อย่างประณีต สวยสดงดงาม
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น
หมายถึง ผลงานศิลปะการปั้นปูน อย่างประณีต สวยสดงดงาม
• ด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยด้านออกแบบอุตสาหกรรม หมายถึง
ผลงานศิลปะผลงาน การออกแบบงานเครือ่ งปัน้ ดินเผา เทคนิคการเคลือบ
และการลงสีเฉพาะตัว อย่างประณีต สวยสดงดงาม
สาขาศิลปะการแสดง
หมายถึง ศิลปะทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดง ซึง่ เป็นได้ทงั้ แบบดัง้ เดิมหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การดนตรี นาฏศิลป์ และภาพยนตร์และละคร
• สาขาดนตรี แบ่งออกเป็นสาขาดนตรีไทยและสาขาดนตรีสากล
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แบ่งออกเป็นสาขาย่อยดังนี้
o สาขาย่อยด้านนักดนตรี ต้องเป็นนักดนตรีเด่นเฉพาะเครื่อง
ดนตรี
o สาขาย่อยด้านนักร้อง ต้องมีความสามารถทั้งร้องส่งและ
ร้องรับ และ/หรือสามารถแหล่ท�ำนองต่างๆ ได้ (แหล่เฉพาะแบบดั้งเดิม)
o สาขาย่อยด้านนักประพันธ์เพลง ประพันธ์ค�ำร้อง ท�ำนอง
จังหวะ ทั้งทางร้อง และทางดนตรี
o สาขาย่อยด้านผู้อ�ำนวยเพลง ต้องเป็นผู้อ�ำนวยเพลงดีเด่น
o สาขาย่อยด้านผู้ผลิตเครื่องดนตรี
• สาขานาฏศิ ล ป์ แบ่ ง ออกเป็ น สาขานาฏศิ ล ป์ ไ ทยและสาขา
นาฏศิลป์สากล (สาขานาฏศิลป์ตะวันตก) แบ่งออกเป็นสาขาย่อย ดังนี้
o สาขาย่อยละครร�ำ  อาทิ ร�ำฟ้อน ระบ�ำ  ร�ำเซิ้ง เช่น โนห์รา
ชาตรี ระบ�ำแขก ฯลฯ
o สาขาย่อยละครร้อง อาทิ โขน ลิเก ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เช่น
หุ่นเชิด หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก หนังใหญ่ หนังตะลุง การเขียนบทร้อง
หรือบท
o สาขาย่อยละครร�ำ (เพื่อการแสดง)
ด้านศิลปะการแสดงสาขาการแสดง แบ่งออกเป็นสาขาการแสดง
ภาพยนตร์และสาขาการแสดงละคร
• สาขาการแสดงภาพยนตร์ แบ่งออกเป็นสาขาย่อย คือ
o สาขาย่อยภาพยนตร์
o สาขาย่อยผู้สร้างภาพยนตร์
o สาขาย่อยผู้ประพันธ์ค�ำร้อง - ผู้ก�ำกับภาพยนตร์
http://seniorclub.swu.ac.th
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o สาขาย่อยการแสดงภาพยนตร์ - นักแสดง
o สาขาย่อยนักพากย์ - นักแสดง
• สาขาการแสดงละคร
o สาขาย่อยละคร
o สาขาย่อยการแสดงละครเวที
o สาขาย่อยการแสดงละครเวทีพื้นบ้าน ประกอบด้วย หมอล�ำ 
ล�ำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงบอก สวดคฤหัสถ์ ฯลฯ
o สาขาย่อยการแสดงละครเวที - นักแสดง
o สาขาย่อยการแสดงละครเวที - นักแสดงตลก
o สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์
o สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์ - นักแสดง
o สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์ - นักแสดงตลก
สาขาวรรณศิลป์
หมายถึง บทประพันธ์ที่ท�ำให้เกิดจินตนาการ เห็นเป็นภาพมโนคติ
ภาพลักษณ์ ความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บันเทิงคดี
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ วรรณกรรมเยาวชน หนังสือเด็กที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
หมายถึง งานออกแบบหรืองานออกแบบและงานก่อสร้างอาคาร
สวยงาม มีคุณค่าทางศิลปะ และมีวิทยาการ ซึ่งแสดงภูมิปัญญาของ
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ผู้ออกแบบอย่างโดดเด่น ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย
รายชื่อศิลปินแห่งชาติ
สิทธิประโยชน์ และตอบแทนที่ได้รับจากทางราชการ
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ตอบแทนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่
• ค่าตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ 25,000 บาท
ต่อเดือน
• ค่ารักษาพยาบาลว่าด้วยเงินสวัสดิการ (เว้นแต่มีสิทธิ์เบิกจาก
หน่วยงานอื่นโดยให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้น
ได้ต�่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีก
ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ)
• ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบภัยเท่าที่เสียหายจริง ไม่เกิน 50,000
บาทต่อครั้ง
• ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือโอกาสส�ำคัญเท่าที่จ่ายจริง ไม่
เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง
• เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบ�ำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท
• เงินช่วยเหลือค่าจัดท�ำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 150,000 บาท
วันศิลปินแห่งชาติ
วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
http://seniorclub.swu.ac.th
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เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ซึ่งนับถือกันว่า ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปกรรม ทรง
อุปถัมภ์บ�ำรุงศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปินผู้มี
ฝีมือมาตลอดรัชสมัยพระองค์ เพื่อร�ำลึกถึงพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เป็นวันศิลปินแห่งชาติ
การมีวนั ศิลปินแห่งชาตินนั้ สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง
ชาติ ต้องการให้นานาอารยประเทศยอมรับการมีชื่อเสียงเป็นที่ทราบกันดี
ว่าประเทศไทยมีอารยธรรม วัฒนธรรมเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ
จึงจัดให้มีโครงการประกาศศิลปินแห่งชาติขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2527 เพื่อจัด
ท�ำเนียบศิลปินทุกแขนงทั่วประเทศ และสรรหาบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทางศิลปะด้วยความอุตสาหะ และมีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อ
เนื่องยาวนาน แล้วยกย่องเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ จะน�ำศิลปินแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ใน
วันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี
อนึง่ ในวันศิลปินแห่งชาติ ทางราชการยังจัดงานนิทรรศการเกีย่ วกับ
ศิลปินแห่งชาติและศิลปะพืน้ บ้านขึน้ ทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดที่มีศิลปินแห่งชาติสังกัดอยู่ โดยให้ ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด รับผิดชอบด�ำเนินการ โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
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หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ห้องศิลปินแห่งชาติ เป็นห้องทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการประวัตศิ ลิ ปินแห่ง
ชาติทกุ แขนงตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพือ่ เติมเต็มองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
นักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจ
• ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ จัดแสดงที่ชั้นที่ 1 ภายใน
ห้องมีภาพประวัตแิ ละผลงานของศิลปินแห่งชาติ งานวรรณกรรม และห้อง
สมุดที่สามารถสืบค้นข้อมูล
• ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรม จัด
แสดงทีช่ นั้ ที่ 2 มีการจัดแสดงป้ายเชิดชูเกียรติของศิลปินแห่งชาติ พร้อมรูป
ถ่าย ลายเซ็น และส่วนจัดแสดงประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติอย่างย่อ
แต่หากต้องการทราบประวัติโดยละเอียดในฐานลึก ก็สามารถสืบค้นจาก
ห้องสมุดและระบบคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เพื่อให้สามารถสืบค้น ข้อมูล
ศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านได้เช่นกัน นอกจากนี้ภายในห้องยังจัดแสดงผล
งานต้นฉบับของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน ซึ่งหาดูได้ยาก ที่ทรงคุณค่าของ
ศิลปินแห่งชาติยิ่ง
• ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง มีการจัดแสดงด้วยการ
ดึงดูดผู้คนจากผู้เข้าชม ด้วยการจ�ำลองบรรยากาศของเวทีการแสดง อัน
อบอวนไปด้วยศิลปะการแสดง น่าดู น่าฟัง มีประวัติของศิลปินแห่งชาติ
และผลงาน ยังมีจอหนังตะลุง โรงภาพยนตร์ ส่วนจัดแสดงอุปกรณ์งาน
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง หุ่นจ�ำลองใส่ชุดละครร�ำ  ส่วนผู้ที่ชอบการร้อง
เพลงก็มีห้องคาราโอเกะให้ผู้เข้าชมได้ทดลองขับร้องเพลงของศิลปินแห่ง
ชาติได้อีกด้วย
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบคลองห้า
http://seniorclub.swu.ac.th

25

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2565

ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดเข้าชม วันอังคาร
- วันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.00 น.
เข็มศิลปินแห่งชาติ
ลักษณะของเข็ม
ลักษณะของเข็มศิลปินแห่งชาติ เป็นเหรียญกลม ภายในจัดองค์
ประกอบเป็นภาพดอกบัวเรียงกันสามดอก มีแพรแถบรองรับต่อเนื่องอ้อม
รัดแถบริว้ ธงชาติไทยตามแนวโค้งขอบเหรียญ ภายในผ้าจารึกค�ำว่า “ศิลปิน
แห่งชาติ” และได้อญ
ั เชิญพระมหาพิชยั มงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานไว้เหนือ
กลมโดยมีผ้าโบพันรอบคทาไม้ชัยพฤกษ์ หัวเม็ดทรงมัณฑ์เชื่อมประสาน
ระหว่างกัน
ความหมายของเข็ม
ความหมายของเข็มศิลปินแห่งชาติแสดงถึงความเป็นปราชญ์ในทาง
ความรู้ ความสามารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะ อุทิศตน สร้างสรรค์ผลงาน
ในด้านศิลปะไว้มากมาย จนเป็นมรดกอันล�้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในสาขาทัศนศิลป์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์และศิลปะการ
แสดง ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานเข็ม เพื่อความ
เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
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รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปีพุทธศักราช 2564
ประกาศผล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
สาขาทัศนศิลป์
1. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)
2. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
4. นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)
สาขาวรรณศิลป์
5. นางนันทพร ศานติเกษม [นามปากกา "ปิยะพร ศักดิ์เกษม"]
6. นายวิชชา ลุนาชัย [นามปากกา "ประชาคม ลุนาชัย"]
สาขาศิลปะการแสดง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)
8. นายก�ำปั่น นิธิวรไพบูลย์ [ก�ำปั่น บ้านแท่น] (เพลงโคราช)
9. นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)
10. ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล - ประพันธ์
เพลงคลาสสิก)
11. นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)
12. นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)
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ร่วมสร้างกุศล อิ่มบุญอิ่มใจ ชวนกันไปทอดผ้าป่าหนังสือ
รศ.ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565 ชมรมฯ ได้จัดทริปเที่ยวท�ำบุญแบบ
One-day trip เพื่อไปทอดผ้าป่าหนังสือ ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัด
เขาสาป) อ.เพ จ.ระยอง เริ่มกันเช้าตรู่เวลา 7.00 น. สมาชิกจ�ำนวน 12
ท่าน (ซึ่งทุกคนผ่านการตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้ว) นัดพร้อมกันที่ตึก 3
มศว ประสานมิตร ช่วยกันล�ำเลียงกล่องหนังสือขึ้นรถ แล้วออกเดินทาง
ด้วยรถตู้ 2 คัน มุ่งหน้าเส้นทางมอเตอร์เวย์ชลบุรี-ระยอง ระหว่างทาง
แวะรับประทานอาหารเช้าแบบจานเดียวง่ายๆ แล้วออกเดินทางต่อ ในเวลา
ประมาณ 10.30 น. ถึงวัดเขาสาป พระอาจารย์เจ้าอาวาส คือ พระอธิการ
วิทยา จิตตฺธมฺโม และคณะครู ได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น พระ
อาจารย์ได้เล่าสูก่ นั ฟังประสบการณ์การต่อสูก้ บั โรคระบาดโควิด-19 ในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ทางวัดสามารถควบคุมสถานการณ์
การระบาดในหมู่สามเณรซึ่งเป็นกลุ่มประชากรวัยเด็กได้อย่างดี แม้ขณะ
นี้ยังมีผู้ติดเชื้อประปรายจากการระบาดระลอกใหม่ แต่ทางวัดก็สามารถ
จัดการควบคุมโรคได้อย่างรัดกุม โดยมีการแยกกักผู้ติดเชื้อในลักษณะกึ่ง
Community isolation และน่าจะถือเป็นโมเดลของการพึง่ ตนเองและ Self
care ในสถานศึกษาแบบโรงเรียนประจ�ำ ได้อย่างดี การร่วมท�ำบุญในวัน
นี้ทางชมรมฯ ได้บอกบุญกับสมาชิกและรวบรวมปัจจัยทั้งส�ำหรับการทอด
ผ้าป่าหนังสือและถวายภัตตาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง และผลไม้ขึ้นชื่อ
ของระยอง มีทุเรียน (จานเปลใหญ่) ลองกองหวานมาก สละหอมหวาน
ที่ขาดไม่ได้คือไอศกรีมกะทิสด 1 ถังใหญ่แสนอร่อย ระหว่างฉันเพล พวก
เราประทับใจมากที่ทางวัดได้จัดให้มีการบรรยายธรรมโดยสามเณรน้อย
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชั้น ม.2 ซึ่งบรรยายธรรมได้อย่างนุ่มนวลน่าฟัง เณรน้อยเจ้าปัญญารูปนี้มี
ทักษะสื่อสารที่ดีมาก พระอาจารย์เล่าว่า มีการจัดให้สามเณรผลัดเปลี่ยน
กันขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกการน�ำเสนอ
ซึ่งในฐานะครูคนหนึ่ง เชื่อแน่ว่าในอนาคต เมื่อสามเณรเหล่านี้ได้ศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนมานี้เพื่อพัฒนา
ตนเองในการน�ำเสนองานในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างดีแน่นอน เมื่อสมาชิก
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ก็ได้นิมนต์สามเณรจ�ำนวนประมาณ 70
รูปมาร่วมฟังบรรยายและท�ำกิจกรรมแนะน�ำหนังสือใหม่และหนังสือได้รับ
รางวัลประจ�ำปี โดย ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ และ ผศ.เกษร เจริญรักษ์ ซึ่ง
อาจารย์ทงั้ สองได้ชวนคุยเพือ่ ช่วยกระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้สามเณร
มีความใฝ่รู้รักการอ่าน รวมถึงการเขียนการบันทึก โดยได้ยกตัวอย่าง
นักเขียนต่างๆ เป็นกรณีศึกษา ต่อด้วยการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการ
ศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดูแลตนเองในช่วงการระบาด
โควิด-19 เนื่องด้วยสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาสามเณรจากโรงเรียนนี้
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจเพราะเป็นกลุม่ เด็กผูช้ าย การบรรยาย
วันนี้จึงมุ่งหมายให้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ที่จะเสนอแนะให้สามเณรลอง
คิดถึงการศึกษาต่อในสายวิชาชีพสุขภาพดูบ้าง เพื่อในอนาคตจะได้น�ำ
ความรู้มาประกอบวิชาชีพเลี้ยงครอบครัวของตนเอง และที่ส�ำคัญจะได้
กลับมาช่วยกันช่วยท�ำนุบ�ำรุงวัดแห่งนี้และช่วยเหลือสามเณรรุ่นน้องๆ ซี่ง
จะเท่ากับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนของสถานศึกษา
แห่งนี้สืบต่อไป  
เสร็จกิจกรรมที่วัดเวลาประมาณ 14.00 น. พวกเราจึงกราบลา
http://seniorclub.swu.ac.th

29

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2565

พระอาจารย์และออกเดินทางจากวัด ได้แวะตลาดบ้านเพ ซื้อของฝาก
อาหารทะเลแห้งเล็กๆ น้อยๆ แล้วจึงเดินทางต่อไปยังอุทยานการเรียน
รู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
อุทยานการเรียนรู้ฯ แห่งนี้มีการจัดนิทรรศการถาวรเพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จัดสร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 และในโอกาสครบ 250
ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อัน
เป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยทาง จ.ระยอง
ได้รว่ มกับมูลนิธวิ ดั ลุม่ มหาชัยชุมพล และภาคเอกชน ระดมทุนในการสร้าง
ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท ในศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการจัดแสดง
นิทรรศการทั้งหมด 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 โหมโรมเจ้าตากสิน, โซนที่ 2
อวสานสิ้นอโยธยา, โซนที่ 3 มุ่งบูรพาสรรหาไพร่พล, โซนที่ 4 ประกาศ
ตนองค์ราชันย์, โซนที่ 5 สร้างเขตขัณฑ์กรุงธนบุรี และโซนที่ 6 ถิ่นคนดี
เมืองระยอง ในแต่ละโซนมีการจัดแสดงทีส่ วยงามน่าสนใจชวนติดตาม โดย
เฉพาะโซนที่มีการฉายภาพยนตร์ประกอบเอฟเฟกต์แบบ 4D ทั้งการสั่น
สะเทือนของเวทีและหมอกควันในฉากรบ น่าตื่นเต้นและประทับใจมากๆ
หากมีโอกาสขอเชิญชวนให้ทุกท่านแวะมาเยี่ยมชม ที่นี่เปิดให้ผู้สนใจเข้า
ชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
(หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ข้อมูลจากแผ่นพับ และเว็บไซต์
ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) พวกเราใช้เวลาที่อุทยานการเรียนรู้ฯ แห่ง
นี้พอสมควรด้วยความประทับใจ ขอชื่นชมน้องวิทยากรน�ำชมคนสวยและ
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เก่งมากๆ ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกแล้วจึงออกเดินทางกลับ แวะร้านกาแฟ
Bellinee’s รับประทานของว่างและพิซซ่าอร่อยๆ รองท้องก่อนกลับ ร้าน
กาแฟนีอ้ ยูต่ รงข้ามกับทางเดินเลียบป่าโกงกาง มองเห็นวิวริมฝัง่ น�ำ้ ฟากโน้น
บรรยากาศน่าเดินเล่นมากๆ วันหลังจะต้องแวะมาเดินเล่นอีกแน่นอน จาก
นั้นจึงรวมพลเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ทริปวันนี้จบลงด้วยความอิ่มบุญ ความอิ่มใจ ความประทับใจ และ
ได้สาระ สอดคล้องตามหลักธรรมพรหมวิหารสี่ อันประกอบด้วย เมตตา
(ความปรารถนาให้ผอู้ นื่ ได้รบั สุข จากการถวายภัตตาหารอร่อยทัง้ สามเณร
และฆราวาส) กรุณา (ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ จากการมีส่วนช่วย
ให้สามเณรพ้นจากความยากจน ได้รบั การศึกษาทีด่ )ี มุทติ า (ความยินดีเมือ่
ผูอ้ นื่ ได้ดี จากการได้เห็นสามเณรจบการศึกษา ได้ศกึ ษาต่อในมหาวิทยาลัย
ทีด่ ี และแน่นอนว่าจะมีชวี ติ ทีด่ ตี อ่ ไป) และอุเบกขา (การรูจ้ กั วางเฉย พระ
อาจารย์ท่านสอนว่า ในสถานการณ์โรคระบาดก็ควรมีสติ ไม่ตื่นตระหนก
ควรใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความไม่ประมาท ก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรค
โรคภัยไปได้ด้วยดี) การท�ำบุญที่วัดแห่งนี้จึงเป็นทั้งการสร้างบุญและการ
สร้างคนตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาสคือ “ให้ความรูค้ วบคูค่ ณ
ุ ธรรม”
สุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญที่สมาชิกชมรมฯ ทุกท่านได้ร่วมกันถวาย ทั้งด้วย
ปัจจัย แรงกายแรงใจทั้งปวง จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวปลอด
โรคปลอดภัย มีความสุขสงบทั้งกายใจในทุกเวลา แล้วเราพบกันใหม่ใน
ทริปหน้า ขออนุโมทนาบุญ สาธุๆ ค่ะ
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... ที่ประเทศอิรัก
เด็กหญิงที่ไม่มีแม่คนหนึ่งวาดรูปของแม่บนพื้นคอนกรีตของบ้านเด็ก
ก�ำพร้า และบรรจงถอดรองเท้าไว้ข้างๆ ก่อนลงไป นอนหลับบนอกของแม่
ไม่ทราบว่าจะสรรหาภาษามนุษย์ค�ำใด มาบรรยายภาพนี้
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