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           บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน
ในเดือนตุลาคมท่ีจะถึงน้ีมีวันสำคัญท่ีอยากให้พวกเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ-

คุณพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีพระปรีชาสามารถทำใหป้วงชนชาวไทย
พ้นจากความเปน็ “ทาส” ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  และรว่มกนัตัง้จติอธษิฐานให้
ประเทศชาตขิองเรารอดพน้จากภยัพิบัติท้ังปวง

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๔  ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ทอดผ้า
ป่าเพ่ือการศึกษา  ณ วัดใหม่  ต.ตลาด จ.จันทบุรี  ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าเพ่ือการศึกษาถึง ๑ ล้าน
กว่าบาท  ทำให้กรรมการทุกคนหายเหนือ่ย  ขอกราบขอบพระคณุพระเทพจันทมุนีอีกคร้ังค่ะ
เงินท่ีได้เราจะให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตร  ธิดา  สมาชิก  ขอให้สมาชิกติดต่อขอใบสมัคร
ขอรับทุนได้ท่ีสมาคมฯ

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔  สมาคมฯ ได้จองกฐินที่วัดตาเลียวนอก อ.ท่าใหม่
จ. จันทบุรี  เงินจตุปัจจัยท่ีได้จะใช้ในการร่วมก่อสร้างสถานท่ีปฏิบัติธรรม  และในวันน้ีสมาคมฯ
จะทำพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน ๘๔ ทุน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  เวลาประมาณ
๑๓.๐๐ น.  นอกจากงานบุญกุศลแล้วก็ขอให้สมาชิกร่วมกันเสาะแสวงหาคนดีที ่ทำ
คุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ  จังหวัดจันทบุรีและสมาคมฯของพวกเรา ขอให้ติดต่อขอรับ
ใบเสนอช่ือได้ท่ีสมาคมฯ   ขอให้สมาชิกช่วยกันค้นหาคนดี  เพ่ือเป็นเกียรติประวัติว่าชาวจันทบุรี
เราก็มีคนดีดีอยู่มากมายทีท่ำคุณงามความดต่ีอสังคมและประเทศชาติ

คณะผู้จัดทำ ท่ีปรึกษา รศ.ดร.พิชนี  โพธารามกิ  นายมานะ นพพันธ์  นายองอาจ  บุญการี
กองบรรณาธกิาร  น.ส.สุภาภร  รักวงษ ์   นายอุดม ชนะสทิธ์ิ     พ.ต.ท.ประทปี เจริญกัลป์

            นางดรณีุ  รุ่งเรืองผล    ผศ.มานพ  สุดสงวน   นางสรุดี  พงษ์พานิช
            นายประสงค ์ วังศิริไพศาล  นายหัสดิน สุขนทธีรรม    นายชาดสิ มินสาคร

               ขอบคุณค่ะ
           สุภาภร  รักวงษ์
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดมิว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์  ทรง
พระราชสมภพเมือ่วันท่ี  ๒๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็นโอรสองค์ท่ี ๔  ในพระบาท สมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระนางเจา้ฟ้ารำเพยภมราภริมย์ (สมเด็จพระเทพศริินทรา พระบรมราชินี)  เม่ือ
พระชนมายุได้ ๙ พรรษา  ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรลังกาศ  ต่อมาเมื่อ
พระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา  ทรงได้รับสถาปนาขึน้เป็นกรมขุนพินิตประชานาถ

ภาพปก
พระบรมฉายาสาทสิลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะทรงประทับบนเรือพระท่ีน่ังสุพรรณหงส์  ทอดบัลลังก์บุษบก

เสด็จพระราชดำเนนิทรงถวายผา้พระกฐินทางชลมารค

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   เมื่อพระชนมายุบรรลุพระราชนิติภาวะ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
เป็นเวลา ๒ สัปดาห์  แล้วจึงประกอบพระราชพธีิบรมราชาภิเษกเปน็
คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖  และนับจาก
นั้นมาก็ทรงพระราชอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  ทรงปกครองทำนุบำรุง
พระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรัฐสมบัติพิทักษ์พสกนิกร
ให้อยู่เย็นเปน็สุข  บำบดัภัยอันตรายทัง้ภายในภายนอกประเทศ

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติให้รอดพ้นจาก
วิกฤตการณ์และสามารถธำรงเอกราชได ้ตราบจนทุกวันน้ี

รัชสมัยของพระองค์ เป็นรัชสมัยแห่งการปฏิบัติแทบจะทุกทาง  เหตุน้ีประชาชนจึงพร้อมใจ
กันเร่ียไรเงินสร้างอนุสาวรีย์อย่างใดอย่างหน่ึงไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์  บังเอิญประจวบเหมาะ
กับพระองค์เสด็จประพาศยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐  ทรงพอพระทัยพระบรมรูปหล่อของ
พระเจ้าหลุยส์จึงขอให้พระองค์ไปประทับน่ังให้ชาวฝร่ังเศสป้ัน แล้วหล่อส่งเข้าในประเทศ  โปรดให้
ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปในวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในวันท่ี  ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
พระชนมมายุได้ ๕๘ พรรษา ครองราชสมบัติมานานถึง ๔๒ ปี  นับเป็นรัชสมัยที่ยืนนานที่สุด
ในประเทศไทย
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จดหมายจาก “สวนบ้านแก้ว” (ตอนท่ี ๔)

หนูดีเคยเรียนประวัติศาสตร์มาคงจำได้ว่าอีก ๕ เดือนต่อมา คือในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๗๕  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพิธีพระราชทาน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ณ พระที่นั ่งอนันตสมาคมพร้อมทั้งทรงประกาศแต่งตั ้ง
คณะรัฐมนตรีชุดแรกจำนวน ๒๐ นาย  โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ช่ัวระยะเวลาไมถึ่งหน่ึงปีก็เกิดความยุง่ยากทางการเมอืง คือเกิดความขดัแย้งระหว่าง
รัฐบาลกับ “คณะราษฎร”  จนกระท่ังเกิดการยึดอำนาจการปกครองโดยพันเอกพระยาพหล
พลพยุหเสนา ในวันท่ี  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖  ต่อมาได้รับการแต่งต้ังเป็น นายกรัฐมนตรี
แต่ใน ๔ เดือนต่อมาก็มีนายทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่งนำโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช  ซ่ึงไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์และการดำเนินการของ “คณะราษฎร”
ได้ออกแถลงการณ์ในนามของ “คณะกู้บ้านเมือง” เรียกร้องให้คณะรัฐบาลลาออกเพื่อ
จัดต้ังรัฐบาลใหม่  โดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุข  ทางรัฐบาลจึง
แต่งต้ังให้พันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้อำนวยการปราบกบฎ  และได้มีการต่อสู้กัน ในท่ีสุด
ฝ่ายรัฐบาลสามารถปราบปรามฝ่ายกบฎได้สำเร็จ

ขณะเกิดเหตุการณ์กบฎบวรเดช   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงอยู่ในระหว่างแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนัก
เป่ียมสุข  สวนไกลกังวล  เม่ือทรงทราบข่าว พระองค์ก็ไม่ทรงสบายพระราชหฤทัยเพราะไม่
ต้องพระราชประสงคท่ี์จะให้ผู้ใดอ้างว่าทำอะไรเพือ่พระราชบัลลังก์  พระองค์จึงตัดสิน
พระราชหฤทัยเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุขไปประทับที่พระตำหนัก
เขาน้อย จังหวัดสงขลา ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์  หนูดีทราบไหมว่าการ
เสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวท้ังสองพระองค์ต้องประทับเรือยนต์พระท่ีน่ังขนาดเล็กฝ่าคล่ืน
ลมขาดท้ังอาหารและน้ำมัน  ทรงได้รับความยากลำบากเป็นอย่างย่ิง  ท้ังสองพระองค์ประทับ
อยู่ท่ีพระตำหนักเขาน้อยเป็นเวลา ๒ เดือน จึงเสด็จฯ กลับมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดา-

ผศ. กุลวนิดา มาสุปรีด์ิ
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รโหฐาน  พระราชวังดุสิต
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในพระนครก็ยังคงมีเค้าลางแห่งความรุนแรงดังท่ีสมเด็จ

พระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้ทรงเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ัน  พระราชทานคณะ
กรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๖  ณ พระตำหนักวังศุโขทัย ว่า

“...เหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีนักและก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรรุนแรงมากขึ้นทุกที
ระหว่างในหลวงกับรัฐบาล  รถถังก็ว่ิงกันเกล่ือน  จะเข้ามาเม่ือไหร่ก็ได้...”  และได้ทรงเล่า
ถึงเหตุการณ์ในคืนวันหน่ึง ณ พระตำหนักจิตรลดาฯ ว่า

“...คืนน้ัน ในหลวง  ฉัน แล้วก็หม่อมราชวงศ์สมัครสมานข้ึนไปอยู่บนช้ัน ๓ ด้วยกัน
ท่านรับส่ังว่า ถ้าจะมีเร่ืองเกิดข้ึนท่านก็จะยิงพระองค์เอง  แล้วให้สมัครเป็นคนยิงฉัน  ส่วน
สมัครจะทำอะไรกับตัวเองหรือไม่ก็ช่าง  แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรท่ีร้ายแรงจนถึงกับทรงทำ
อย่างท่ีรับส่ังไว้...”

*  นายณรงค์  ศรีสุวรรณ์       สมาชิก ต. ๙๖
*  นายจรรยงค์  สุทธิผล              สมาชิก ต. ๒๓๗
*  นายปรีชา  อานามวัฒน์       สมาชิก ต. ๔๐๔
*  พล.อ.อ สุวิช  จันทประดิษฐ์    สมาชิก ต. ๘๖๓

ประกาศ...สมาชิกถึงแก่กรรม

๑. นางบญุอยู่  นุ่มดี   สมาชกิเลขที ่ต.๙๖๐  ท่ีอยู่ใหม ่ บา้นเลขที ่๙๙ หมู ่๑๒
ตำบลเขาบายศร ี อำเภอทา่ใหม ่ จังหวัดจนัทบรีุ ๒๒๑๗๐  โทร ๐๘๑-๗๘๒๒๘๙๘

๒. นายประดิษฐ์  ประมงกิจ สมาชิกเลขท่ี ต. ๔๕๒ ท่ีอยู่ใหม ่บ้านเลขที ่๕๘  ถนนศรีจันทร์
ต. วัดใหม ่ อ.เมอืง จ.จันทบรีุ ๒๒๐๐๐  และแจง้เพิม่เตมิว่า พล.ต.ท. พงศพศัน ์ พงษเ์จรญิ  ลูกศษิย์
ในสมยัน้ัน  ขณะนีพั้กอยู่ท่ี ศูนย์สงเคราะหค์นชราคามเิรียล จันทบรีุ

๓. พ.ต.อ. อรรถ  ผลิศกัด์ิ   สมาชกิเลขที ่ต.๘๙๐  ท่ีอยู่ใหม ่ บ้านเลขที ่๔๑  ตรอกเขยีน
นิวาศน ์ แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐

๔. ดร.บุญรอด  บิณฑสนัต ์  สมาชกิเลขที ่ต.๑๕๘  ท่ีอยู่ใหม ่ คอนโดลมุพินีเพลส ห้อง
๑๖๖/๔  ถนนพระราม๔ ซอย ๒ แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๒๐

๕. นางพณินภา  พูนเพิม่   สมาชกิเลขที ่ต.๑๑๔๘   ท่ีอยู่ใหม ่ บ้านเลขที ่ ๖/๕๙
หมู่บ้าน-จันทก์ระจา่ง  ซ.๒  ถนนรกัศกัดิช์มูล  ต.ท่าช้าง  อ.เมอืง  จ.จันทบรีุ ๒๒๐๐๐

ประกาศ...สมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่
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กฐิน
กฐิน (บาลี: กฐิน)  เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท  เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่

องค์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือนแล้ว  สามารถรับมานุ่งห่มได้
โดย คำว่า  กฐิน  หรือการกรานกฐิน  จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติ
เถรวาทท่ีมี กำหนดเวลา  คือพระสงฆ์สามารถกระทำสงัฆกรรมน้ีได้นับแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน
๑๑  ไปจนถึงวันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่าน้ัน  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณท่ีมีจีวรชำรุด  ดังน้ันกฐินจึงจัดเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ  ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว  กฐินยังมีใน
ฝ่ายมหายานบางนกิายอีกด้วย  แต่จะมีข้อกำหนดแตกตา่งจากพระวินัยเถรวาท

การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้
พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
ทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐิน  หรือการทอดกฐนิของพุทธศาสนกิชนข้ึน  และด้วยการท่ี
การถวายผา้กฐนินัน้ จดัเปน็สงัฆทาน คอืถวายแกค่ณะสงฆโ์ดยไมเ่จาะจงภกิษรูุปใดรปูหนึง่
เพ่ือให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอุปโลกน์ยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงตามท่ีคณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติย-
กรรมวาจา)  และกาลทาน  ท่ีมีกำหนดเขตเวลาถวายแนน่อน  คณะสงฆ์วัดหน่ึงๆ สามารถรับ
ได้คร้ังเดยีวในรอบป ี  จึงทำใหป้ระเพณกีารทอดกฐนิเปน็บุญประเพณนิียมท่ีสำคญัของพทุธ
ศาสนิกชนโดยท่ัวไป  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน  โดยมีทั้งพิธีหลวงและ
พิธีราษฎร์  โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษตัริย์จัดเป็นพระราชพิธีท่ีสำคัญประจำปี
ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของ
คณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคญัลงไป  แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น
เงิน หรือวัตถุส่ิงของ เพ่ือนำส่ิงเหล่าน้ีมาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ซ่ึงจัด
เป็นสังฆทานอย่างหน่ึงเช่นเดียวกัน

กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย  จะถวายตลอดไปเหมอืนผ้าชนิดอ่ืนมิได้  ระยะเวลาน้ัน
มีเพียง ๑ เดือน คือต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (วันเพ็ญเดือน
๑๒)  ระยะเวลาน้ีเรียกว่า กฐินกาล หรือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือเทศกาลทอดกฐิน
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วัดตาเลียวนอก ต้ังอยู่เลขท่ี  ๗๙  หมู่ท่ี ๑  ตำบลเขาแกว้  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์ท่ีได้ร้างมานานหลายปแีล้ว  ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครู
ปลัดประสทิธ์ิมาเปน็เจา้อาวาส  ในปพุีทธศกัราช ๒๕๔๖  หลวงพ่อและชาวบา้นไดร่้วมกัน
พัฒนาสำนักสงฆ์ตาเลียวนอกแห่งนี้ จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  “วัดตาเลียวนอก”
โดยกรมพระพุทธศาสนา  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีหลวงพ่อพระครูปลัดประสิทธิ์
สิริจนฺโท  เป็นเจ้าอาวาส

ภาพจำลองพระพุทธรูปประทับเหนือสถานที่ปฏิบัติธรรม
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อสักการบูชา  เงินที่ได้จากการทอดกฐินร่วมสร้างสถานที่นี้

ความเปน็มา “วัดตาเลยีวนอก”
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ภาพวนัทอดผา้ป่าเพือ่การศกึษา ณ วัดใหม ่วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ภาพวนัทอดผา้ป่าเพือ่การศกึษา ณ วัดใหม ่วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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การประชุมคณะกรรมการ  คร้ังท่ี ๕/๕๔
วันที ่๒๘ สงิหาคม  ๒๕๕๔    มีประเดน็ดงันี:้-

-  ประธานฯ สรปุผลการจดังานทอดผา้ปา่เพือ่การศกึษา มผู้ีร่วม
   มือร่วมใจในการทำบญุกศุลมากหนา้หลายตา ไดเ้งนิจากการทำบญุหนึง่ล้าน
   กว่าบาท เมือ่กันสว่นทีจ่ะแจกในวนัทอดกฐนิ ๒๓ ต.ค. ๕๔ น้ี  จำนวน  ๓๑๔,๐๐๐ บาท
   แลว้ทีเ่หลอืจงึนำเขา้เปน็ทนุถาวรฝากธนาคารไวเ้พือ่ใชด้อกผลเปน็ทนุการศกึษาในปตีอ่ไป
-  การพมิพจ์ดหมายขา่วไดเ้สนอรา่งจลุสารฉบบัที ่๔ ให้ทีป่ระชมุพจิารณาคาดวา่สง่ให้
   สมาชกิ ไดภ้ายในตน้เดอืนกนัยายนพรอ้มซองกฐนิ
-  อาคารสมาคมฯทีม่กีารขออนมุตัซิอ่มแซมหลงัคายงัไมแ่ลว้เสรจ็ เนือ่งจากฝนตกหนกั
  ประกอบกบัมผ้ึีง  ต่อ แตนอยูใ่ตห้ลังคาเปน็จำนวนมากทำใหต้้องใชเ้วลาในการทำงาน
-  คณะอนกุรรมการฝา่ยทอ่งเทีย่วและกฬีา รายงานวา่ไดจั้ดทำโครงการ ๓ โครงการคอื

๑. ตามรอยพระศาสดาเสรมิบุญบารม ีณ ดนิแดนพทุธภมู ิประเทศอนิเดยี-เนปาล
(๑๐-๑๘ ก.พ. ๕๕) จองภายใน ๑ ก.ย. - ๑๔ ต.ค. ๕๔

๒. โครงการทอ่งเทีย่วเชียงใหมส่วนพฤกษศาสตรด์อยอนิทนนท ์งานพชืสวนโลก
ราชพฤกษ ์๕๔ - ๕๕ และไนทซ์าฟาร ี(๑๗-๒๐ ม.ค. ๕๕) จองภายใน ๑ ก.ย. - ๑๔ ต.ค. ๕๔

๓. ทัวร์ธรรมะสญัจรในวนัทอดกฐนิ ท่ี ๒๓ ต.ค.๕๔ จองภายใน ๑ ก.ย.-๑๕ ต.ค. ๕๔
- โครงการ ๘๔ คนเกง่คนด ีศรีเมอืงจนัท ์คณะอนกุรรมการเสนอรปูแบบการทำงานรวมถงึ
  แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการทำงานและไดข้ออนมุตัใิหม้กีารวา่จา้งบคุคลภายนอกเพือ่หาขอ้มลูของ
  บคุคลทีส่มควรไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ปน็คนด ีคนเกง่ศรเีมอืงจนัท ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม้กีารดำเนนิงาน
  อย่างเปน็ธรรมใหม้ากทีสุ่ด  ท่ีประชมุเหน็ชอบและอนมัุติวงเงนิคา่ใชจ้า่ย
-  สถานะการเงนิของสมาคมฯมเีงนิเพิม่ขึน้จากเดมิประมาณ ๒ ล้านบาท เนือ่งจากไดรั้บคา่-
  ชดเชยคา่อาคารจากสำนกังานทรพัย์สินและเงนิจากการทอดผา้ปา่
-  การพจิารณารบัสมาชกิใหมเ่พิม่ขึน้จำนวน ๙๐ ทา่น
-  กำหนดการทอดกฐนิและกำหนดผูรั้บผดิชอบในการเตรยีมองคก์ฐนิ  การจดัเตรยีมอาหาร
  ไดแ้ก ่การมโีรงทานทีวั่ดตาเลยีวนอก  และการทำพธิมีอบทนุการศกึษาจำนวน ๘๔ ทนุ
  ทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัรำไพพรรณ ีเวลา ๑๓.๐๐ น.  ซึง่จะมกีารเลีย้งอาหารผูไ้ดรั้บทนุดว้ย
  ทัง้นีไ้ดรั้บความกรณุาจากรกัษาการอธกิารบด ีศ.ดร.สริิวัฒน ์ วงษศ์ริิ  อำนวยความสะดวก
  เร่ืองสถานทีแ่ละอาหาร

การประชุมคณะกรรมการ
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๑.  น.ส.สรัญญา  อมรรัตนสุ์ชาต ิ(๕๔-๑๓๘๘) ๒. นางสมุาล ี แกว้สุริยา (๕๔-๑๓๓๙)
๓.  น.ส.ดนตร ี ศรีโสภา (๕๔-๑๓๙๐) ๔.  น.ส.ธนชั  วงศปั์ญญารกั  (๕๔-๑๓๙๑)
๕.  นายบรรณสทิธิ ์ รักวงษ ์ (๕๔-๑๓๙๒) ๖.  น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ ์ (๕๔-๑๓๙๓)
๗.  น.ส.วรานษิฐ ์ บุณยสทิธิะ์นากลุ (๕๔-๑๓๙๔) ๘.  นายมนตร ีกอศริิวลานนท ์ (๕๔-๑๓๙๕)
๙.  นายวชิาญ  พิริยะธนากร  (๕๔-๑๓๙๖) ๑๐. นายจำเนยีร  ศภุตานนท(์๕๔-๑๓๙๗)
๑๑. นางสมบรูณ์  กิจจานนท ์ (๕๔-๑๓๙๘) ๑๒. นางอรวรรณ  ฑีฆาย(ุ๕๔-๑๓๙๙)
๑๓.  นายสราวธุ  เวชพฤต ิ (๕๔-๑๔๐๐) ๑๔. นางอรพนิท ์วานชิเจรญิธรรม (๕๔-๑๔๐๑)
๑๕. นายปญัญา  ผลพฤกษา  (๕๔-๑๔๐๒) ๑๖. นายกว ี วรอรรถธนกลุ(๕๔-๑๔๐๓)
๑๗.  นายวศิิษฎ ์ สุมิตร  (๕๔-๑๔๐๔) ๑๘. น.ส.เสาวลกัษณ ์ เจนจดัการ(๕๔-๑๔๐๕)
๑๙.  นายคำรณ  รุ่งโรจน ์ (๕๔-๑๔๐๖) ๒๐. นายบรเพด็  เขตบรรจง  (๕๔-๑๔๐๗)
๒๑. นางสนุทร ี เจรญิสทิธิ ์(๕๔-๑๔๐๘) ๒๒. นายสญัญา  เจรญิทว ี  (๕๔-๑๔๐๙)
๒๓.  นางอญัชลี  กิมศร ี(๕๔-๑๔๑๐) ๒๔. นางนงนชุ แววมณ ี (๕๔-๑๔๑๑)
๒๕. นางจดิาภา  สนทิวงศ ์ (๕๔-๑๔๑๒) ๒๖. นายชยัวัฒน ์  ทรัพย์เจรญิ  (๕๔-๑๔๑๓)
๒๗. นายอำนาจ ธิโนรสธรรมธาดา(๕๔-๑๔๑๔)๒๘. น.ส.นิตยา  กมลนนัท(์๕๔-๑๔๑๕)
๒๙. นางญาณตา  วัฒนศฤงฆาร(๕๔-๑๔๑๖) ๓๐. คุณวันวิสา ชุมสาย (๕๔-๑๔๑๗)
๓๑. คุณสมฤทยั  วงศค์งด ี(๕๔-๑๔๑๘) ๓๒. น.ส.มัธนา  บุษรา (๕๔-๑๔๑๙)
๓๓. นายมณเฑยีร  ทวีผล (๕๔-๑๔๒๐) ๓๔. นางสณีุย์ วงษศ์รีจันทร ์ (๕๔-๑๔๒๑)
๓๕. น.ส.ภคพร  คงจนัทร ์(๕๔-๑๔๒๒) ๓๖. นายทว ี บุญประกอบ (๕๔-๑๔๒๓)
๓๗. ดต. สมชาย ใจบญุ (๕๔-๑๔๒๔) ๓๘. ดต.ประยรู  พงษแ์ผน(๕๔-๑๔๒๕)
๓๙. นางอรณีุ  พันธส ี(๕๔-๑๔๒๖) ๔๐. นางเกษมณ ี โลกานติย์ (๕๔-๑๔๒๗)
๔๑. นางณฐันนัท ์  ม่ันยืนยง (๕๔-๑๔๒๘) ๔๒. น.ส.คำฝนั  ลาสวุรรณ (๕๔-๑๔๒๙)
๔๓. นางจรญูศร ี  เสรมิผล (๕๔-๑๔๓๐) ๔๔. น.ส.โชติกา  เกตโุสระ (๕๔-๑๔๓๑)

แวดวงสมาชิก

๑.  สมาชกิกิตตมิศักด์ิ         นายธรีเทพ  ศรยีะพนัธ์  เลขท่ีสมาชกิ  ๕๔-ก-๐๑

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ประเภทสมาชกิกิตติมศักด์ิ  สมาชิกตลอดชีพ และสมาชิกรายปี
ประจำเดอืน กรกฎาคม  ดังนี ้:-

๒.  สมาชิกตลอดชีพ จำนวน ๔๔ คน  ดงันี้

๓.  สมาชกิรายปี จำนวน ๔๖ คน



จุลสารสมาคมชาวจนัทบุรี  หน้า ๑๒

*  สรุปการจัดงานทอดผ้าป่า “โครงการผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ๘๔ ทุนการศึกษา
เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์”  เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดใหม่ จ. จันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔
สมาคมฯไดรั้บความเมตตาจากทา่นเจา้อาวาสพระเทพจนัทมนุเีปน็อยา่งมากทำใหง้านสำเรจ็
ลุล่วงไปดว้ยด ี  และดว้ยการประสานงานอยา่งดเียีย่มของคณุอดุม  ผลพฤกษา และคณุสรุดี
พงษพ์านชิ  ทำใหทุ้กคนอิม่อร่อยกับอาหารขึน้ช่ือของจนัทบรีุ  ท่านทีป่รึกษาและกรรมการ
มากันคับคั่ง อาทิ นพ.ประกิต  เกษมศาสนต์  สส.ดร.ประวัฒน์  อุตตะโมต  อดีตนายกฯ
พล.ต.อ.วาสนา  เพ่ิมลาภ  รักษาการอธิการบดี ศ.ดร.สิริวัฒน์  วงษ์สิริ  และ ผศ.ไวกูณฑ์  ทองอร่าม
นำทีมอาจารย์จาก ม.ราชภัฎรำไพพรรณีฯมาร่วมงานด้วย  นอกจากน้ีคุณปิยะดานำทีมน้องๆ จาก
3BB  มาช่วยอำนวยความสะดวกใหผู้้ใหญ่ทุกท่านอย่างเต็มท่ี   มีผู้บริจาคในวันทอดผ้าป่าจนถึง
วันท่ี ๑๖ ส.ค. ๕๔  จำนวน ๑๓๒ ราย รวม เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๒๗๐ บาท  สมาคมฯ จะใช้เป็น
ทุนการศึกษาในปี ๒๕๕๔  ประมาณ  ๓๑๔,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะได้นำเข้าเป็นทุนถาวร
เพื่อนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาในปีต่อๆ ไป  สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนท้ังแรงกายแรงใจในการจดั งานทอดผ้าป่าในคร้ังน้ี

ข่าวสารของบรรดาสมาชกิ

รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา
๑. ผู้บริจาคทนุถาวร ๓๘ ราย จำนวนเงนิ ๗๒๒,๙๙๐ บาท

ลำดับที่
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.

ลำดับที่
๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.
๑๒.
๑๔.

รายนามทนุถาวร
ทุนรจิุวงศ ์(เพ่ิม)
บจก.ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต
คุณชาญ  เวสารชัชานนท(์เพ่ิม)
มูลนิธิเกษมศานติ์
คุณมานะ  นพพันธ์
คุณนคิม  เจรญิยศ
คุณไพรชั  พงษคุ์ณาวฒิุ

รายนามทนุถาวร
บ.โมโน เทคโนโลย ีจก.
มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯ(เพิ่ม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
คณุสมชาย  นลิจนิดา (เพิม่)
คุณสมนกึ  ม่วงมณี
คณุภวูดล อ้ึงบรบิรูณไ์พศาล
พ.ต.อ.สถาพร อมรรตันส์ชุาต/ิ
สภ.มะขาม

จำนวนเงนิ
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

จำนวนเงนิ
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐



จุลสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หน้า ๑๓

รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา (ต่อ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกดั(มหาชน) บริจาค  ๕๐,๐๐๐ บาท

๑. คณุวโรทยั  ภิญญาภาสน์
๔. คุณอัญชลี  หอมหวล
๗. พล.อ.กรฑีา  กรมูะสวุรรณ

บริจาครายละตัง้แต ่  ๑,๐๐๐ บาท
๒. พลเรอืตรสีวิุทย ์ บวัเผือ่น
๕.  คณุสรุด ี พงษพ์านชิ
๘. คณุวไิลวรรณ ภพประเสรฐิ

๓. ดร.ประชา  ตนัเสนย์ี
๖.  คณุดเิรก  ศภุวิวรรธน์
๙.  ดร.จนัทราน ี สงวนนาม

ลำดับที่
๑๕.
๑๗.
๑๙..
๒๑.
๒๓.
๒๕.

๒๗.
๒๙.
๓๑.

๓๓.
๓๕.
๓๗.

ลำดับที่
๑๖.
๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.

๒๘.
๓๐.
๓๒.

๓๔.
๓๖.
๓๘.

รายนามทุนถาวร
ทุนภิบาลชนม์
ร้านบัวสุวรรณ
พลเอกวชิา  ศริิธรรม
พล.ต.อ.วาสนา เพิม่ลาภ
คณุนวลจนัทร ์ นนัทวงค์
ศ.ดร.สริิวัฒน ์ วงษศ์ริิ

คณุอดุม  ชนะสทิธิ์
คุณประชา  ผ่องโสภา
พลเรอืตรสีวิุทย ์ บวัเผือ่น

คณุรุง่โรจน ์ รักวงษ์
พระครปูระดษิฐ ์  ศาลทการ
นางมณฑา  สุวรรณสิงห์

รายนามทุนถาวร
คณุพริม้เพรา  อุดมผล(เพิม่)
คุณสภุาภร รักวงษแ์ละเพือ่น TOT
วัดคลองใหญแ่จ่มวาที
นพ.วิวัฒน์-คุณสุมนา สุรพรสวัสด์ิ
ผศ.ไวกณูฑ ์ ทองอรา่ม
คณุปรดีา-คณุพรมเยาว ์ศริิศภุลักษณ์
และคณะ
คุณประพนัธ ์ สาณะเสน
คุณนฎัจงกล  มะลผิล
คณุประวฒัน-์คณุฤดนีาฎ
อุตตโมต(เพิ่ม)
คุณพิสิษฐ์ สินแจม่วาทแีละครอบครวั
คุณประสงค-์คุณสภุา วังศริิไพศาล
มูลนิธิอนุสรณ ์สถานอูต่่อเรือสมเดจ็
พระเจา้ตากสนิมหาราช

จำนวนเงนิ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

จำนวนเงนิ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑. ผู้บริจาคทุนถาวร (ต่อ)

๑. คณุเบญมาศ  รุจริวงศ์
๔. ดร.อาชว ์ เตาลานนท์

บริจาครายละ   ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. คณุปลืม้ใจ  สนิอากร
๕.  คุณสพุจน ์ สัญญพสิิทธิกุ์ล

๓. คุณประสพ  สันตวัิฒนา
๖.  Mr. Sang Do Lee

๒. ผู้บริจาคทนุการศกึษาป ี๒๕๕๔ จำนวนเงนิ  ๓๑๕,๒๘๐  บาท



จุลสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หน้า ๑๔

๑๐. คณุมนสั  เกสรสทิธิ์
๑๓. คณุสภุาวด ี บญุเดช
๑๖. ดร.วิชา  จวิาลยั
๑๙.  คณุจริประวตั ิบณุยะเสน
๒๒. คณุจรัิญ รัตนวริิยะชยั
๒๕. คณุวนัชยั วิมกุตายน
๒๘. คุณหนิ นววงศ์
๓๑. คณุกติตเิทพ กาญจนวดี
๓๔. คณุสนุทร ศรแีสงฟา้
๓๗. คณุพนัทพิา อัศวเรอืงชยั
๔๐. รศ.ไพพรรณ พรประภา
๔๓. คณุพชัิย เวชมณศีรี
๔๖. บ.เคเบิลทีวี(จันทบุรี)
๔๙. คณุสนุยั นนัทวงค์
๕๒. คณุเบญจวรรณ รักวงษ์
๕๕. คณุแอมด ์มาดดอมป์ชวม
๕๘. คณุศริิ เหลอืงดำรงชยั
๖๑.  คณุอทุศิ ชนะสทิธิ์
๖๔. คณุจำป ีเอือ้กจิรุง่เรอืง
๖๗. คณุองอาจ บญุการี
๗๐. ร.ท.ปรชีา  แจม่จริารกัษ์
๗๓.คณุนรัินดร ์และครอบครวั
        จนุพรรค์
๗๖.คณุอดุม อ่องสทิธิ ์และ
       คณุดารา  หัสรงัค์
๗๙. คณุวศิรตุ อมรรตันสชุาติ
๘๒.คุณณทัธมน อธิคุณาสนิ
       (นครบญุชยั)
๘๕.ดร.เริงเดชา-คุณทัศนา-
       คณุรสลณิ  รัชตโพธิ์

๑๑. คณุพสิฐ  ตนัตโิรจนกจิการ
๑๔. รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
๑๗. พ.ต.ท.ประทปี เจรญิกลัป์
๒๐.  คณุสวุนา รัตนวเิชยีร
๒๓. คณุศริิ เหลอืงสวสัดิ์
๒๖. คุณพิชัย แทน่ชวาล
๒๙. ดร.เกรยีงศกัดิ ์เฉลมิตริะกลู
๓๒. คุณอำไพ ภู่ศรีพงษ์
๓๕. คณุทรงเกยีรต ิเตชะโพธิไ์ทร
๓๘. คณุฉวมีณฑ ์เจยีรจารวัุฒน์
๔๑. คณุสมุลรตัน ์ทวธีรรมสทติย์
๔๔. คณุพรทพิย์ พานชิวัฒนาศกัดิ์
๔๗. คณุทรงเกยีรต ิเตชะโพธิไ์ทร
๕๐. คุณณชิยา พหูสูต
๕๓. คณุธนกร สทุธพิานชิ
๕๖. ครปัูญญาพล  พร้อมคณะ
๕๙. คุณมะล ิแผ่นผา
๖๒. คุณมาล ี ชนะสทิธิ์
๖๕. คณุละเมยีด  มา้แกว้
๖๘. คณุสนม  เพง่จติต์
๗๑. คณุนติยา  ถนอมเกยีรติ
๗๔.ผศ.ประเสริฐ-ผศ.กุลวนิดา
       มาสุขปรีดิ์
๗๗.คุณปัญญา-คุณจิตจำนง
        ผลพฤกษา
๘๐.ผศ.ดร.โอภาศ อินทรวงษ์
๘๓.พล.อ.ท.วิโรจน์-คุณกฤษเนตร
       ระภาพนัธ์
๘๖.คณุชวตัวงศ ์ ศลิยานนท์
      และทมีงานโมโนกรุป๊

๑๒. คณุสภุาภร  รักวงษ์
๑๕.  ศ.วิโรจน ์เลาหะพนัธ์
๑๘.  คณุเสาวนติย์ อนอมสวุรรณ์
๒๑.ผศ.กนก-อ.ณฐัฐวรรณ จยุคำวงศ์
๒๔. คณุปวติร วัชรามณี
๒๗. คณุโกวทิ แยม้งามเหลอื
๓๐. คณุสริุย์ วงศอ์นนัต์
๓๓. คณุสวาท-คณุบญุสง่ ทวธีรรม
๓๖. ดร.พรพิมล ชัยวรรณคปุต์
๓๙. คุณชวนทรพัย์ กาญจนสทิธิ์
๔๒. คณุทวตียิา สดุารา
๔๕. คณุวนัเพญ็ คมัภร์ีวงศ์
๔๘. ผศ.มาดนิ  เฮงตระกลู
๕๑. คณุจริโมท พหูสตูร
๕๔. คณุจกัรเ์พชร จติงามสจุรติ
๕๗. ผ.ญ.มนญู เงนิดมและครอบครวั
๖๐. คณุอบุล ชนะสทิธิ์
๖๓. คณุนาร ีเจรญิยศ
๖๖. คุณจมุพล จิตงามสริุต
๖๙. คณุรกัพงษ ์สรุนาคะพนัธุ์
๗๒. คณุสมสขุ  ดา่นตวิรวงษ์
๗๕. คณุกูเ้กยีรต-ิคณุผอ่งภกัตร์
        ตรยัสริิเจรญิ
๗๘.คณุณรงค ์มงคลศริิ และ
       คณุสรุางคณา สารจติต
๘๑.คุณพิชิต-คุณสนิุพร ปัญญาพนัธ์
๘๔.คณุพพิิธ เยีย่งยกุดส์ากล
       และครอบครวั
๘๗.คุณพลชัย-คุณวันเพ็ญ
      อุ่นพนัธุว์าท และครอบครวัฮุยฮะ

๘๘.บมจ.อยุธยา อลิอันซซ์พีีประกนัชวิีต คณุสาโรจน-์คณุสมลกัษณ ์คงทอง

๒. ผู้บริจาคทนุการศกึษาป ี๒๕๕๔    บริจาครายละตัง้แต ่  ๑,๐๐๐ บาท (ต่อ)
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เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรี
ขอความร่วมมือสมาชิกร่วมโครงการ ค้นหา “คนเก่ง คนดี ศรีเมืองจันท์”  ติดต่อ

ขอรับใบเสนอชือ่และหลกัเกณฑ์ ได้ท่ีสมาคมฯ
วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญชวนสมาชิกร่วม ทอดกฐิน

และแจกทุนการศึกษาให้เด็กดีเด็กเก่งบุตรสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีฯ หากประสงค์
ร่วมบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ กรุณาส่งสำเนาแจ้งวัตถุประสงค์มาให้ทราบด้วย
ค่ะ  สนใจรว่มทอดกฐนิขอใหต้ดิตอ่รายละเอยีดไดท่ี้สมาคมฯ

สมาคมฯ ขอเชิญสังสรรค์ร่วมเดินทางไปเชียงใหม่ หรือร่วมเดินทางไปอินเดีย-
เนปาลหรือทัวร์ธรรมะสัญจรในวันทอดกฐิน สมาชิกท่านใดสนใจสอบถามมาที่สมาคมฯ

กรุณาโอนเงินเข้า
บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทเวศน์

ช่ือบัญชี  นางพชินี  โพธารามกิ  นายมานะ  นพพนัธ์  นายอดุม  ชนะสทิธ์ิ
พ.ต.ท.ประทีป  เจรญิกลัป์   เลขท่ีบัญชี  020-2-70507-4

และส่งสำเนาใบโอนเงิน (Pay in)
ที่ระบุวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนมาที่สมาคมฯ

กรุณาส่ง

เจ้าของ
สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระบรมราชนีิในรชักาลที ่๗ (ส.จ.บ.)
๒๒๖/๗ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๔๙๗  โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๑๑๙๕

http://www.chanassociation.org/ และe-mail: phichani2550@gmail.comหรอืpchroen1965@hotmail.com
พิมพท์ี ่บริษทั พร้ินท ์ซิต้ี จำกดั

๒๙/๔๕-๔๖ ถนนพระราม๑ แขวงรองเมอืง  เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๑๕-๙๙๘๘


