คำ�ขวัญชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“สายใยแห่งความสัมพันธ์และเอื้ออาทรต่อกัน”
ชมรมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2535
ปท.ศรีนครินทรวิโรฒ

½èÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸์ : ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸Ø์ÊÕ´Ò
¼Ùéª่ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ์àÅÔÈ ªÙ¹Ò¤ ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì¸Ò´ÒÈÑ¡´Ôì ÇªÔÃ»ÃÕªÒ¾§Éì
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ลาชโรจน์ อาจารย์สุจิตต์ รักษ์เผ่า อาจารย์อัธยา ภาดานุพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา สุธรรมรักษ์ ¹ÒÂ·Ã§ÂÈ ¢Ñ¹ºØµÃÈÃÕ นายสันติ เกษมพันธุ์
¹Ò§¡Ò¹´Ò ä·Ã¿Ñ¡ ¹Ò§ÍÃØ³Õ ÊÔ¹ÊÑ¹¸Ôà·È
¼ÅÔµâ´Â : §Ò¹¨Ñ¡Ã¡Å¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ
â·Ã. 02-664-1000 µèÍ 15610, 15659

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2559

ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

สารบัญ
พระราชดำ�รัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ...................................................
สังคมในแวดวง มศว ..............................................................
ข่าวชมรมฯ ...............................................................................
ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ และสมาชิกใหม่ .............................
รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม ..........................
พระนิพนธ์ที่ 13
สมเด็จพระญาณสังวร .......................................................
บอกเล่าเก้าสิบ : โพชฌังคปริตร (โพชฌังค์) .........................
ปกิณกะ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก .............................................................
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ
: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ......................................................
อุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา ...................................

1
5
8
13
14
16
17
20
29
31

ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร วรุตบางกูร
โทร. 086-077-0477
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007

พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงอวยพรพสกนิกร
ส.ค.ส ปีวอก 2559

ส่งความสุขปี 2559 แด่สมาชิกชมรม
วิชชุมมาลา ฉันท์
ปีใหม่มาแล้ว
น้องแก้วคนสวย
คุณพี่ร�่ำรวย
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล
อาทรต่อกัน
แบ่งปันจ�ำรูญ
คนจนอาดูร
หาทางช่วยเหลือ
อย่าหมางเมินเฉย
คนเคยรู้จัก
ต่อยอดความรัก
ช่วยเหลือจุนเจือ
อย่าทิ้งให้เหงา
โศกเศร้าจนเบื่อ
รักดั่งเลือดเนื้อ
ชาติเชื้อเดียวกัน
						 		 อ. วิวัฒน์  บุรทัต
Happy New Year 2016 : to Dear Assembly Members
		
		
		
		
		

It is my sincerest
wish to see your
coming year blessed
with health, wealth,
happiness and love.
		
All my best,
Sucha Na Patalung
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ลุวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้ท่านสุขหรรษา
มีวรรณะ สุขะ พละ ไร้โรคา
ปรารถนาสิ่งใดได้ดั่งใจเทอญ
รศ.ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา   ที่ปรึกษาชมรมฯ

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่   ปี พ.ศ 2559
ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง
ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายได้โปรดปกปักรักษาท่าน
และครอบครัว คลาดแคล้วจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย แม้นหวังจ�ำนงหมายสิ่งใด ขอจง
ประสบทุกประการเทอญ
ผศ.มาลี  โทณานนท์     ที่ปรึกษาชมรมฯ

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
สุขสดใสใจกายสบายหนอ
มั่งมีทรัพย์มากมิ่งมิตรคิดเพียงพอ
สุขสวยหล่อแข็งแรงดีสุขีเทอญ
			     อ.นงนวล  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษาชมรมฯ
4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2559

สวัสดีปีใหม่สดใสยิ่ง
สบทุกสิ่งที่หวังดั่งใจหมาย
ไร้โรคาพาใจกายสบาย
สุขสมหมายตลอดปีต่อนี้เทอญ
								 ผศ.สุพิน  ทองธานี รองประธานชมรมฯ
สังคมในแวดวง มศว

ขอแก้ค�ำผิดที่ปกจดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2558 ค�ำว่า ฑีฆา
ยุโก โหตุ ... แก้เป็น ดังนี้ “ทีฆายุโก โหตุ ...” ชมรมขอขอบพระคุณ
อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์ อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ ที่แจ้งมาให้ทราบ
คณะนักวิจัย มศว สามารถคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม การน�ำผล
งานของนักวิจัย / นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น
2 อาคาร วช.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลง
นามบันทึกความร่วมมือ Research for Community วิจยั เพือ่ ชุมชนสังคม
ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 20 สถาบัน ในการ
นี้ คณะนักวิจัย มศว ได้เข้ารับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 3
รางวัล จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากการที่ผลงานวิจัยที่
ได้เคยรับรางวัลในการประกวดเวทีระดับนานาชาติ
http://seniorclub.swu.ac.th
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โดย รศ. ดร.โกสุม จันทร์ศิริ และคณะ สามารถคว้ารางวัลสิ่ง
ประดิษฐ์ระดับโลก เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ เหรียญ
ทองแดง 1 เหรียญ และ Special Prize 3 รางวัล โดยกวาด 6 รางวัล
จาก 3 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “Soul International
Invention Fair (SIIF 2015)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมการประดิษฐ์และการวิจัยของสาธารณรัฐเกาหลี หรือ Korea
Invention Promotion Association (KIPA) ซึ่งสนับสนุนการจัดงานโดย
Korean Intellectual Property Office, The World Intellectual Property
Organization (WIPO) และสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ หรือ IFIA
โดยทางส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกตัวแทน
จากประเทศไทยเข้าไปเพื่อร่วมงานนี้
บุคลากร มศว รับรางวัลตัง้ ชือ่ ห้องประชุมโรงพยาบาลชลประทาน
นายแพทย์สรุสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันท
ภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาล
ชลประทาน เปิดเผยว่า “ตามที่โรงพยาบาลชลประทานได้จัดโครงการ
ประกวดตั้งชื่อห้องประชุม 500 ที่นั่ง และห้องประชุม 300 ที่นั่ง ของ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน เพื่อให้สะดวกใน
การใช้งานและเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย โดยได้ประกาศเชิญชวนบุคลากร
สังกัด มศว และประชาชนทั่วไป ให้ส่งผลงานตั้งชื่อห้องประชุมทั้ง 2 ห้อง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ นาย
อนุพนธ์ ค�ำปัน โดยมีชื่อห้องประชุม 500 ที่นั่ง คือ “ชลธารวิโรฒ” และ
ชื่อห้องประชุม 300 ที่นั่ง คือ “นันทปัญญา” ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด
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มูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลชลประทาน และบันทึกข้อประวัตลิ งในหอจดหมายเหตุโรง
พยาบาลชลประทาน” และอดีตเคยได้รบั รางวัลค�ำขวัญรองอันดับ 1 ได้เงิน
พร้อมโล่ห์และอุปกรณ์กีฬาจากนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และยัง
ได้รับรางวัลที่ 1 การเก็บขยะของศูนย์บริการวิชาการ มศว ได้เงินรางวัล
5,000 บาท ซึ่งชื่อห้องประชุม คือ ชลธารวิโรฒ และ นันทปัญญา เป็น
ส่วนทีเ่ กือ้ หนุนซึง่ กันและกัน หมายถึง สายน�ำ้ แห่งความเจริญงอกงาม ต้อง
เจริญวัฒนาด้วยปัญญา เราควรยกย่องและยินดีในผู้ที่มีปัญญานั้น จึงจะ
ท�ำให้สงั คมและประเทศชาติพฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืนต่อไป ส�ำหรับรางวัลทีไ่ ด้ครัง้
นี้ ผมภูมิใจมากๆ ไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลแต่ดีใจว่าจะได้รับการบันทึกชื่อลง
ในหอจดหมายเหตุของโรงพยาบาลชลประทาน เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล
และรู้สึกว่าได้สร้างชื่อให้สถาบันการศึกษาที่รักของผมแห่งนี้ว่า มศว มี
บุคลากรที่มีคุณภาพกับสังคมนะครับ”
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ชมรมทัศนศิลป มศว มูลนิธิอารี
สุทธิพันธุ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงาน “85 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ
อารี สุทธิพันธุ์ : วันครูศิลปะ” ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น g 2, 3 และมี
การบรรายพิเศษ การประมูลผลงานครูทัศนศิลป์ ลูกศิษย์มากราบคารวะ
ท่านด้วยความอบอุ่นยิ่ง
ศ. ดร.วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ  ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมภาพลักษณ์
IMAGE และหอนิทรรศการ g 2, 3  ซึ่งจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม
2558 - 31 มีนาคม 2559  โดย ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์  เปิดนิทรรศการ  
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. และมีการจัดอบรมการให้
ความรูแ้ ละแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ“ศิลปกรรมร่วมสมัย:เรียน
http://seniorclub.swu.ac.th
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รู้และสร้างสรรค์” โดยศิลปินวิรุณ ตั้งเจริญ ณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มศว
ปีนี้ สอ. มศว ไปจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  สมาชิก
สามารถน�ำสมุดฝากเงินมารับเงินปันผลได้ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม
2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่ท�ำการสหกรณ์  ส่วนสมาชิก
ที่ให้ สอ. มศว โอนเงินเข้าบัญชี จะเบิกเงินได้ในวันอังคารที่ 26
มกราคม 2559 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน  

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมสรุปงานประจ�ำปี
2558 วันที่ 2-3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ริเวอร์แคววิลเลจ  จ.กาญจนบุรี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีมติก�ำหนดการ ประชุม
ทุกวันพฤหัสแรกของเดือน ประจ�ำปี พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมสภา 1
ดังมีก�ำหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ 1/59 ประชุมวันที่ 7 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2/59 ประชุมวันที่ 2-3-4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ รีเวอร์แคว วิลเลจ
ครั้งที่ 3/59 ประชุมวันที่ 3 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 4/59 ประชุมวันที่ 7 เมษายน 2559
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ครั้งที่ 5/59 ประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 6/59 ประชุมวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 7/59 ประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 8/59 ประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 9/59 ประชุมวันที่ 1 กันยายน 2559
ครั้งที่ 10/59 ประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 11/59 ประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 12/59 ประชุมวันที่ 1 ธันวาคม 2559
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถแจ้งได้ที่ เลขานุการ
ชมรมฯ คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ 081-489-5501 หรือนางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ 090-917-3995
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มศว จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียง รวมทั้ง
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน แสดงถึงความจงรัก
ภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีอยู่ในจิตใจของปวงชน
ชาวไทยทุกคน
เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558  ชมรมฯ จัดทัวร์ไป เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง มีสมาชิกร่วมเดินทาง จ�ำนวน 47 คน ได้รับความ
รู้ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเดินป่า หลบหลีกทาก  ชื่นชมธรรมชาติ
ดอกไม้ กล้วยไม้ป่า โดยเฉพาะที่ลานสุริยามองไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่
มีพรรณไม้ ดอกไม้ที่แปลกตา น่าดู มากมายล้วนแต่น่าจดจ�ำ  (แต่จ�ำชื่อ
http://seniorclub.swu.ac.th

9

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 01 เดือน มกราคม 2559

ไม่ได้) ที่เดินแล้วไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่พาคณะเราเดินป่า ให้ความช่วยเหลือ และความรู้
ตลอดเส้นทาง คือ คุณสาครุฑ พลอยล้อมเพชร คุณอาทร จันทร์มี คุณ
กิติ ... และรศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ที่ดูแลพวกเราอย่างดีมา ณ
โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การปรับปรุงการจัดชัน้ หนังสือ ณ ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา มีสามเณร
ชั้น ม.1-ม. 5 จ�ำนวน 118 รูป แบ่งสามเณรออกเป็น 5 กลุ่ม หมุนเวียน
เข้าครบทั้ง 5 ฐาน โดยจัดกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่
1) เรียนรู้จากกิจกรรม : ผศ.เกษร เจริญรักษ์
2) Poetry น่าอ่าน : คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ
3) ความปลอดภัยใกล้ตัว : คุณสุทัชชา ชายะพันธ์
4) จราจรบนท้องฟ้า : คุณอิสสรี อิสรธ�ำรง อ.ยุพิน สวัสดี
5) การใช้ไอทีกบั ชีวติ ประจ�ำวัน : คุณทรงยศ ขันบุตรศรี คุณอิสยาห์
พันศิริพัฒน์ คุณกัญญาดา งึมกระโทก
บุคลากรของส�ำนักหอสมุดกลาง คุณสนธิชัย ค�ำมณีจันทร์ คุณ
เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ คุณสุรชัย หาบ้านแท่น สาธิตและสอนการจัด
หนังสือขึน้ ชัน้ ให้สามเณรอีกกลุม่ หนึง่ เพือ่ ท�ำการจัดชัน้ หนังสือใหม่ทงั้ หมด
คัดแยกหนังสือช�ำรุด และหนังสือที่ยังไม่ได้วิเคราะห์เลขหมู่ออกจากชั้น
และบ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2558 สามเณร ชั้น ม.1 และ ม. 4 ซึ่งเป็น
สามเณรเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2558 เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด
กับ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ และคุณสุทัชชา ชายะพันธ์ ส่วนหนึ่ง อ.สุภณิดา
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สุวณิชย์ อบรมสามเณรกลุ่มที่ไม่ให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม
(แบบประเมินการจัดกิจกรรม หน้า 29)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 -  คุณวิสิทธิ์  โรจน์
พจน์รัตน์  เป็นประธานจัดงานแสดงกตเวทิตาอาจารย์ภาษาไทยอาวุโส 4
ท่าน  ผศ.วิพุธ  โสภวงศ์   รศ.วรรณี  ชาลี  รศ.โมรี  ชื่นส�ำราญ และ
ผศ.นิยม  เรียงจันทร์ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ชมรมผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 28 มกราคม 2559 ท�ำบุญวันเกิดชมรม รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันวันปีใหม่ 2559 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ
09.00 น. ลงทะเบียน
10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
วันที่ 17  มีนาคม 2559 ประชุมสามัญประจ�ำปี ณ ห้องแปดเหลีย่ ม
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สูง
วัยใจสุข” วิทยากรโดย พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
08.30 น ลงทะเบียน
ตามที่ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา เวียดนาม โฮจีมินต์ ดาลัด มุ่ยเน่
ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิกหลายท่านที่โทรแจ้งร่วม
เดินทาง แต่ที่นั่งเต็ม ชมรมฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ส�ำนักหอสมุดกลางได้ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัต และต้องใช้
บาร์โค้ดเพื่อผ่านเข้า-ออกประตู ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข้าราชการ พนักงาน มาติดต่อขอบาร์โค้ดได้ที่ทางเข้าออกห้องสมุด ชั้น
1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศ.ดร.สมพร บัวทอง ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระบรมราชา
นุเคราะห์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 3 คืน ตั้งแต่วันที่
7-9 ธันวาคม 2558 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามฯ และอุทิศร่างกายให้คณะ
แพทยศาสตร์ มศว ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ผศ.อุไร บัวทอง และ
ครอบครัวมา ณ โอกาสนี้
รศ.ล้วน สายยศ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระบรมราชานุ
เคราะห์พระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 3 คืน ตัง้ แต่วนั ที่ 12-14
ธันวาคม 2558 และ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ณ วัดบ�ำเพ็ญเหนือ
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น พระราชทานเพลิงศพ  ชมรมฯ
ขอแสดงความเสียใจกับ รศ.อังคณา สายยศ และครอบครัวมา ณ โอกาสนี้
ผศ.ทัศนีย์ ศิวายพราหมณ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม
2558 สวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม บ�ำเพ็ญกุศล ณ วัด
ธาตุทอง ฌาปนกิจศพ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น. ชมรมฯ ขอ
แสดงความเสียใจกับครอบครัว ศิวายพราหมณ์ มา ณ โอกาสนี้
อ. บรรพต  ศิริชัย ภาควิชาภาษาตะวันออก ถึงแก่กรรม ตั้งศพ
บ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดลาดบัวขาว ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2559 และ
พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น. ชมรมฯ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศิริชัย มา ณ โอกาสนี้
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อ. วรรณา  วิไลรัตน์
ผศ. นิรมล  ปีตะนีละผลิน
อ. สมสุข  ธีระพิจิตร
ผศ. ศิรินนา  บุณยสงวน  
รศ. วรรณี  โสมประยูร
ผศ. อมรพงศ์-ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์

2,000
1,000
1,000
1,000
1,500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

1. รศ. จินตนา  พุทธเมตะ
2. อ. สิริวรรณ  ฉันทนะสานนท์
3. รศ. มาลี-รศ. สุวิทย์  โอวกุสุมสิริกุล
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนมกราคม

พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. รศ. เอมวดี  ฉิมประภา
3. รศ. วัญญา  วิศาลาภรณ์
5. อ. นที  ศิริมัย
7. รศ. วนิดา  นิโลดม
9. รศ. สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. ผศ. สุชาดา  สุธรรมรักษ์
13. ผศ. นันทา  ไกรวิทย์
15. คุณประทินทิพย์  อินทวิเชียร
17. รศ. เย็นใจ  สมวิเชียร
19. รศ. กรรณิการ์  พวงเกษม
21. คุณกริยา  สามเสน ปานเจริญ
23. อ. วรรณา  วิไลรัตน์

2. อ. เยี่ยม  อุ่นละม้าย
4. อ. มารศรี  บัววราภรณ์
6. อ. ดุษฎี  สินเดิมสุข
8. อ. สมพล  จุลโลบล
10. อ. อรวรรณ  สัมมาพันธ์
12. คุณอุไร  ฉายแก้ว
14. อ. สุภณิดา  สุวณิชย์
16. อ. จรูญ  โกมลบุณย์
18. คุณจรส  กุมารจันทร์
20. คุณชุรีอร  รื่นระวัฒน์
22. รศ. ปรีชา  ลิ่มไทย
24. รศ. เฉลิมศักดิ์  สุภาผล
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25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.

อ. สุวรรณา  คล้ายกระแส
ผศ. นิยม  เรียงจันทร์
อ. บุญผ่อง  วรรณภิรมย์
อ. ชุณห์  รุ่นประพันธ์
คุณถนอมศรี  โมฬี
รศ. ดร. สนอง  โลหิตวิเศษ
คุณปราโมทย์  เกิดทรัพย์
อ. พวงผกา  คงอุทัยกุล
เรือตรีสมพงษ์  เจนพาณิชย์
รศ. สุจินต์  ปรีชามารถ
อ. สุวดี  ภู่ประดิษฐ์
อ. พิมพ์ศรี  โตอดิเทพย์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
อ. สมบุญ  ประชุมญาติ
ผศ. อุดม  ยะชัยมา
อ. เสาวนีย์  ซื่อตรง
ผศ. ชัญญรัชต์  ภูริสุวรรณวงษ์
อ. วดี  ชาติอุทิศ

http://seniorclub.swu.ac.th

26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

ดร. อุปวิทย์  สุวคันธกุล
รศ. จริยา  สินเดิมสุข
อ. ฉวีวรรณ  กุลมัย
รศ. ดร. กิติมา  ปรีดีดิลก
ผศ. ณัฐกา  ตันสกุล
รศ. สุชา  ณ พัทลุง
ผศ. ปิยรัตน์  รัตนวรางค์
อ. จูงใจ  แสงพันธุ์
รศ. ดร. อรพรรณ  พรสีมา
ผศ. นิคม  ตังคะพิภพ
คุณบุญเรือง  แตงไทย
ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
รศ. เชียรศรี  วิวิธสิริ
คุณวนิดา  คงรินทร์
คุณนงนุช  เยือกเย็น
รศ. ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์
ผศ. น้อม  งามนิสัย
คุณพรเพ็ญ  พรมชัย
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พระนิพนธ์ที่ 13
1
สมเด็จพระญาณสังวร

คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิด
โอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือ เปิดอารมณ์ที่หุ้ม
ห่อออกเสียแม้ชวั่ ขณะหนึง่ ด้วยสติทกี่ ำ� หนดท�ำใจตามวิธขี องพระพุทธเจ้า  
เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ หรือโผล่ขึ้นมาได้แล้ว จิตใจจะกลับมี
ความสุขอย่างยิง่ อารมณ์ทงั้ หลายทีเ่ คยเห็นว่าดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาของโลก

1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : โพชฌังคปริตร (โพชฌังค์)
ได้แก่ พระสูตร 3 สูตร คือ 1. มหากัสสปโพชฌังคสูตร 2. มหา
โมคัลลานโพชฌังคสูตร 3. มหาจุนทโพชฌังคสูตร ซึ่งพระมหาเถระในยุค
โบราณ (ไม่ระบุนาม) น�ำมาร้อยเรียงเป็นพระคาถา เรียกว่า โพชฌังค
ปริตร เพื่อน้อมใจให้ระลึกถึงคุณธรรมส�ำคัญ 7 ประการ ที่หากท�ำให้
มีให้เกิดในใจ อย่างสม�่ำเสมอแล้ว จะท�ำให้ดับกิเลสอันเป็นโรคทางใจได้
ทั้งหมดประกอบด้วย
1. สติ
คือ ความระลึกได้
2. ธัมมวิจยะ คือ การเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม
3. วิริยะ
คือ ความเพียร
4. ปีติ
คือ ความอิ่มใจ
5. ปัสสัทธิ
คือ ความสงบ
6. สมาธิ
คือ ความตั้งใจมั่น
7. อุเบกขา
คือ ความวางเฉย
เมื่อได้เปล่งเสียงสวดโพชฌังค์ทั้ง 7 ประการนี้ ย่อมจะท�ำให้เกิด
พลัง ระงับโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสุขสวัสดี ซึ่งเนื้อความในพระ
ปริตร บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ทั้งสามท่านได้แก่ พระมหาสาวกส�ำคัญสอง
รูป คือพระมหากัสสปเถระ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามีคุณธรรมเป็น
รองเพียงพระองค์เท่านัน้ และพระมหาโมคัลลานะ ซึง่ ทรงยกย่องว่ามีฤทธิ์
เป็นรองเพียงพระองค์เกิดอาพาธเป็นไข้หนัก พระพุทธองค์จึงทรงแสดง
โพชฌังค์ทั้ง 7 ประการให้ฟัง ทั้งสองรูปเมื่อสดับพระสูตรดังกล่าวก็หาย
จากอาพาธหนักเป็นอัศจรรย์ในทันที แม้คราวที่พระพุทธเจ้าทรงประชวร
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก็รบั สัง่ ให้พระจุนทะเถระสวดโพชฌังค์นถี้ วาย เมือ่ พระจุนทะเถระสวดจบ
พระองค์กท็ รงหายจากอาการประชวรทันทีเช่นกัน จึงถือกันอย่างหนักแน่น
ว่า เมือ่ สวดโพชฌังค์นแี้ ล้ว ผูท้ ไี่ ด้ฟงั ก็จะประสบความปลอดโปร่ง เบากาย
เบาใจ พ้นจากโรคภัยไข้เข็บทั้งหลายทั้งปวง
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสวดโพชฌังคปริตรนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และเพือ่ ให้เกิดพลานุภาพรักษาเยีย่ วยา ท่านผูเ้ จ็บไข้ได้ปว่ ยทุกๆ ท่าน ให้
ทุเลาเบาบางและหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
วิธีการสวดโพชฌังคปริตรนี้ ให้ท�ำใจให้สงบ
ด้วยการระลึกถึงพระคุณแห่งรัตนตรัย
ตั้งนะโม 3 จบแล้วจึงเริ่มสวด
บทสวดโพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ
โพชฌังคา จะตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเต เต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง
18
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สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เมือ่ สวดจบแล้ว ให้ตงั้ ใจนึกให้เห็นใบหน้าท่านผูท้ เี่ ราต้องการให้หาย
จากอาการเจ็บป่วยให้ชัด อธิษฐานด้วยใจอันผ่องใสว่า ด้วยอานุภาพแห่ง
การสวดพระปริตรนี้
ขอท่านจงหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกประการ
มีความปลอดโปร่งสุขกายสบายใจ ทุกๆ เมื่อเทอญ
เช่นนี้ก็จะส�ำเร็จสมตามความปรารถนา
									
เอกสารจากธนาคารกรุงเทพ

http://seniorclub.swu.ac.th
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ปกิณกะ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก
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สมเด็จพระสังฆราชทีค่ รองวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่อดีตถึงปัจจุบนั
มี ๔ พระองค์ สององค์สุดท้ายได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์แรกนัน้
เป็นราชสกุล กล่าวคือเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ส่วนองค์หลังนั้นเป็นสามัญชน อุปนิสัยก็แตกต่างกันมาก องค์
แรกพูดตรง โผงผาง มีอารมณ์ขนั เป็นกันเอง ส่วนองค์หลังนัน้ พูดจาสุภาพ
เรียบร้อยและไม่ค่อยพูดเล่น แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสององค์มีเหมือนกันคือ เคยมี
ความคิดที่จะสึก จนถึงขั้นเตรียมการไว้พร้อมแล้ว
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมัยยังหนุ่ม เป็น
พระมหาชื่น วัดบวรนิเวศวิหารสมัยนั้น เจ้าอาวาสคือสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงกวดขันในเรือ่ งระเบียบวินยั มาก
พระรูปใดท�ำผิดแม้เพียงเล็กน้อย บางครัง้ พระองค์กถ็ งึ กับเกรีย้ วกราด พระ
มหาชืน่ คงเจอพิโรธของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอยูห่ ลายครัง้ จึงเบือ่ หน่าย
ในเพศบรรพชิต วันหนึ่งได้ไปกราบทูลพระองค์ว่า จะขอลาสิกขา สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าทรงฟังแล้วก็มิได้ตรัสว่ากระไร
พระมหาชืน่ จึงไปหาฤกษ์สกึ แล้วให้โยมไปเตรียมผ้านุง่ มาไว้ให้พร้อม
หนึ่งวันก่อนจะถึงฤกษ์สึก บังเอิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
เสด็จ ฯ มาที่วัดบวร ฯ เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า จากนั้น
ได้เสด็จ ฯ ตรงมาที่กุฏิของท่าน โดยทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูกุฏิ ครั้นพระ
มหาชื่นเห็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่กุฏิก็ตกใจแทบสิ้นสติ เพราะพระองค์
ไม่เคยเสด็จ ฯ เช่นนี้มาก่อน พระมหาชื่นท�ำตัวไม่ถูก จึงนั่งรับเสด็จอยู่ใน
กุฏิ ครั้นจะเชิญเสด็จ ฯ เข้ามาก็พูดไม่ถูก
พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ได้ยินว่าคุณจะสึกหรือ ? ”
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระมหาชื่นก็ถวายพระพรรับว่าจริง
พระองค์รับสั่งต่อไปว่า “ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก แต่อยากจะบอกให้รู้
ว่า คนอย่างคุณนั้นบวชเป็นพระแล้วหายาก ถ้าสึกออกมาเป็นฆราวาสก็
หาง่าย”
ได้ยินเช่นนั้นพระมหาชื่นก็เลยตัดสินใจไม่สึก ส่วนผ้าที่เตรียมไว้ก็ให้
โยมน้องชายไป
นับแต่นั้นท่านก็ไม่คิดสึกอีกเลย มั่นคงในเพศบรรพชิต และเจริญใน
สมณศักดิ์เป็นล�ำดับ จนได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และ
สิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ ๘๖ พรรษา
ส่วนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นั้น เมื่อครั้งที่ยัง
เป็นพระมหาเจริญ เปรียญเจ็ดประโยค อายุประมาณ ๒๓-๒๔ ปี ท่าน
ตั้งใจจะลาสิกขา จึงได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิร
ญาณวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ พระองค์ได้รับสั่งว่า “คุณ
เจริญไปคิดใหม่อีกที บวชเป็นพระนั้นยาก สึกสิง่าย ฉันก็เคยคิดจะสึกมา
เหมือนกัน”
อย่างไรก็ตามดูหมือนท่านจะไม่เปลีย่ นใจ ได้ทำ� หนังสือลาสิกขาอย่าง
เป็นทางการถึงกระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) แต่ระหว่างทีเ่ ดินเรือ่ งอยู่
นั้น โยมมารดาของท่านทราบข่าวว่าพระลูกชายจะสึก จึงได้รีบเดินทาง
จากเมืองกาญจน์มาหาทีว่ ดั บวรนิเวศวิหารทันที ครัน้ มาถึงก็ได้บอกกับพระ
ลูกชายด้วยน�้ำเสียงจริงจังว่า “ถ้าคุณมหาจะสึก ดิฉันก็จะผูกคอตาย”
เพียงเท่านี้พระมหาเจริญก็รีบท�ำเรื่องถอนหนังสือขอลาสิกขา และ
เลิกล้มความตั้งใจที่จะสึก นับแต่นั้นท่านก็พากเพียรในการศึกษาและ
ปฏิบัติ จนส�ำเร็จเป็นมหาเปรียญ ๙ ประโยค อีกทั้งเจริญในสมณศักดิ์เป็น
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ล�ำดับ จนได้รบั สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และสิน้ พระชนม์ดว้ ยพระ
ชนมายุ ๑๐๐ พรรษา
สองเหตุการณ์ทกี่ ล่าวมา ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ ทีก่ นิ เวลาไม่
กี่นาที มีค�ำพูดแค่ไม่กี่ค�ำ แต่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของสมเด็จพระ
สังฆราชทั้งสองพระองค์ รวมทั้งต่อพุทธศาสนาไทยและเมืองไทย เพราะ
หากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวชีวิตของทั้งสองพระองค์จะต้องหักเหไปอีกทาง
หนึง่ ซึง่ หมายความว่าเมืองไทยจะไม่มสี มเด็จพระสังฆราชทีเ่ ปีย่ มด้วยพระ
ปรีชาสามารถและเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมดังสองพระองค์
ที่มา เรื่องเล่าเช้าวันพระ: นาทีส�ำคัญของสองสังฆราช
พระไพศาล วิสาโล เขียนเล่าเรื่อง
ครัง้ หนึง่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทรงประชวร
มีพระอาการหนักมาก เมื่อทรงฟื้นจากประชวรครั้งนั้น ทรงเล่าให้ฟังว่า
ความจริงครัง้ นัน้ ประชวรหนักมาก เตรียมใจทีจ่ ะละสังขารอยูแ่ ล้ว ในขณะ
นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อไปทรงเยี่ยม ณ ที่ประทับรักษา
พระองค์
คณะแพทย์ได้ถวายรายงานว่า ทรงประชวรอาการมาก และสิ้นหวัง
แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน เข้าไปถึงเตียงที่บรรทม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระหัตถ์ทั้งสองจับพระพาหา
(ต้นแขน) ของสมเด็จฯ แล้วกราบทูลว่า “พระอาจารย์ พระอาจารย์ พระ
อาจารย์ หม่อมฉันและสมเด็จพระราชินมี าเยีย่ ม” ทรงตรัสอย่างนีอ้ ยู่ 2 - 3 ครัง้
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สมเด็จพระสังฆราช ก็ทรงฟื้นพระสติ และทรงพยักหน้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตรัสว่า “คราวนีท้ รงประชวรหนัก
คณะแพทย์บอกว่า เกินก�ำลังแล้ว หม่อมฉันเองได้ใช้ความพยายามเต็มที่
หมอทีไ่ หนดี ก็หามารักษา ยาอย่างไหนดีกห็ ามาถวาย แต่พระอาการ ไม่มี
ใครจะช่วยได้แล้ว พระอาจารย์ต้องช่วยพระองค์เอง แล้วนะ พระอาจารย์
ต้องช่วยพระองค์เองแล้วนะ”
สมเด็จพระสังฆราชทรง พยักหน้ารับค�ำอาราธนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ เสด็จกลับ โดยมิได้ตรัสประการใดอีก
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานเล่าว่า เมื่อได้ยินพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า พระอาจารย์ตอ้ งช่วยพระองค์เองแล้ว ก็ทรงระลึกถึง
ค�ำสอน ในพระบรมศาสดาเรื่องอิทธิบาท ๔ ได้ว่า เป็นธรรมโอสถ ที่เมื่อ
เจริญแล้ว สามารถด�ำรงพระชนม์ ให้ยืนยาวได้ดังปรารถนา ถึงกัลป์ หรือ
เกินกว่ากัลป์
เมือ่ ทรงระลึกได้ดงั นี้ จึงทรงเข้าสมาธิ ด�ำรงพระจิตอยูใ่ นวิหารธรรม
ทีม่ ชี อื่ ว่าอิทธิบาท ตามค�ำสอนของพระบรมศาสดา และในไม่ชา้ พระอาการ
ทุเลาอย่างน่าอัศจรรย์ และทรงด�ำรงขันธ์ เป็นมิ่งมงคลสูงสุดแก่ประเทศ
ชาติ และบวรพระพุทธศาสนา มาตราบเท่าถึงปรัตยุบันวารนี้ แสดงให้
เห็นว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีภมู ธิ รรมขัน้ สูงยิง่ ทีส่ ามารถเจริญอิทธิบาท ๔ ก�ำหนดอายุสงั ขาร ได้
เสมอด้วยพระอริยเจ้าผูท้ รงวิสทุ ธาธิคณ
ุ อันประเสริฐสุด ในอดีตกาลอย่าง
สิ้นสงสัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยภูมิธรรมอันสูง ใน
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พระพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมิกมหาราชา จึงทรงสามารถรู้ได้ว่า จะทรง
ใช้ธรรมโอสถใด ในการรักษาเยียวยาพระอาการ ทีเ่ ข้าขัน้ วิกฤตในคราวนัน้
ได้
ที่มา https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
179188805765433&id=139043403113307&substory_index=0
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ทชี่ มุ ชนตรอกบวรรังษี หลังวัดบวรนิเวศวิหาร ต้น
เหตุเกิดจากบ้านของแขกขายถั่วซึ่งติดอยู่กับ ตึก สว.ธรรมนิเวศ ที่เตรียม
ทอดถั่วส�ำหรับขายในวันต่อไป ไฟได้ลุกลามแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ อย่าง
ใหญ่โตมโหฬารไม่อาจยับยัง้ ได้ อีกทัง้ ถนนเข้าชุมชนนัน้ ก็คบั แคบมาก และ
มีสิ่งกีดขวางมากมาย ยากที่รถดับเพลิงจะเข้าไปท�ำการสกัดไฟใดๆ ได้
ศิษย์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บางท่านได้ทบุ ประตู “พระต�ำหนักคอยท่าปราโมช” ชัน้ บนอันเป็นทีป่ ระทับ
อย่างแรง เพื่อปลุกเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้หนีไฟ ซึ่งตอนนั้นเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ ก�ำลังทรงนั่งสมาธิอยู่ จึงทรงมีรับสั่งสั้นๆ อย่างพระทัยเย็นแต่
เพียงว่า “ไฟไหม้รึ...??” ครั้นแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็ทรงครองจีวร
เสด็จลงจากพระต�ำหนัก ตอนนั้น พระสัทธิวิหาริกต้องการน�ำเสด็จไปที่
ศาลา ๑๕๐ ปีอันตั้งอยู่กลางวัด ซึ่งน่าจะเป็นที่น่าจะปลอดภัยกว่า ทว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มิโปรดที่จะกระท�ำเช่นนั้น แต่กลับเสด็จเข้าไปที่ใกล้
ที่เกิดเหตุ ที่เพลิงก�ำลังโหมไหม้อย่างหนักหน่วงอยู่
โดยเสด็จขึ้นไปยังบนชั้น ๕ ของตึก สว.ธรรมนิเวศ ซึ่งอยู่ติดๆ กับ
เขตเพลิงไหม้อย่างน่ากลัวที่สุดโดยมิทรงหวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ เมื่อ
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เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เสด็จขึ้นถึงชั้นที่ ๕ ของตึก สว.ธรรมนิเวศ ก็มีรับสั่ง
ให้ศิษย์เปิดหน้าต่างออก ท�ำให้แลเห็นพระเพลิงก�ำลังโชนไหม้ชุมชนแออัด
อย่างรุนแรง เสียงไฟที่ก�ำลังโหมกระหน�่ำ  เสียงผู้คนที่ขนของหนีไฟเอา
ชีวติ รอดดังอึงคะนึงสับสนอลหม่านระงมไปหมด เป็นทีน่ า่ หวาดหวัน่ ปนน่า
สังเวชเวทนาเป็นที่ยิ่ง
เมือ่ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นเช่นนัน้ ก็ทรงมองตรง
ไปยังเบื้องหน้า แล้วก็ทรงมองขึ้นไปยังฟ้าเบื้องบน ก่อนที่จะยกพระหัตถ์
ขึ้นโบก ๓ ครั้ง และแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่สุด ก็พลันบังเกิดขึ้นต่อ
หน้าต่อตาของทุกผูค้ นในฉับพลัน พริบตาเดียว ก็ปรากฏมหาเมฆก้อนใหญ่
ลอยเหนือบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้ในทันใด ลมทีก่ ำ� ลังกรรโชกแรงทีท่ ำ� ให้ไฟ
ไหม้แผ่ขยายรุนแรงยิง่ ขึน้ ก็หยุดกึกราวกับปิดสวิทซ์ แม้กระทัง่ ใบไม้กไ็ ม่ไหว
กระดิก และในบัดดลนั้น ก็เกิดฝนตกกระหน�่ำลงมาอย่างหนัก หนักเสีย
จนไม่มีทีท่าวี่แววว่าจะหยุดได้ง่ายๆ ท�ำให้เพลิงไหม้มหาวินาศนั้นค่อยๆ
บรรเทาความร้อนแรงลงจนมอดดับไปต่อหน้าต่อตา อย่างน่าตื่นตะลึงเป็น
ที่สุด ...!
เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝนตกลงมาดับไฟ บรรเทาทุกขเวทนาแก่
สัตว์ผู้ยากได้สมพระประสงค์แล้ว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก็เสด็จกลับเข้ามากราบองค์พระพุทธรูป
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ชั้น ๕ อยู่พักใหญ่ จากนั้นก็เสด็จลงมายังชั้นล่างของ
ตึก สว.ธรรมนิเวศ เพียงย่างพระบาทแรกที่เสด็จออกมา ฝนที่ก�ำลังตก
อยู่ก็หยุด ฟ้าที่ก�ำลังฉ�่ำด้วยเม็ดฝนก็เปิดโล่งขึ้นมาในทันที บรรดาชาวบ้าน
ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็มาคุกเข่ารับเสด็จ พลางส่งเสียงสาธุการแด่สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ทรงพระ
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เมตตา “เรียกฝนดับไฟ” หรือเพิ่งกสิณดับไฟให้มอดดับไป หลายๆ คน
ต่างร�่ำไห้น�้ำตาไหลอาบหน้าด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในพระกรุณาคุณ
ปาฏิหาริย์ซ่ึงทรงส�ำแดงให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาของทุกๆ คนอย่างที่ไม่มี
ใครอายใคร นอกจากนี้แล้ว หลังเหตุการณ์คลี่คลายลง เจ้าพระคุณสม
เด็จฯ ยังทรงพระเมตตาเปิดวัดบวรนิเวศวิหารให้ประชาชนที่บ้านเรือนได้
รับความเสียหาย เข้ามาพักอาศัยภายในวัดเป็นการชั่วคราวอีกด้วย — กับ
สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ภูวนารถ
ดอกไม้จันทน์ ไม้จันทน์ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงในสมัยโบราณ
นั้นมีชื่อว่า “จันทน์หิมาลัย” หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “Sandal wood” หรือ
“White sandal wood” ซึ่งปลูกมากแถบรัฐทมิฬนาฑูทางอินเดียตอนใต้
แต่ปัจจุบันไม้จันทน์ประเภทนี้หาได้ยากมาก ทั้งยังเป็นของต่าง
ประเทศ จึงมักใช้ไม้จันทน์ที่เป็นของพื้นเมืองแทน ได้แก่ “จันทน์ชะมด”
หรือ “จันทน์พม่า” โดยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีการใช้
ไม้จันทน์ที่ยืนต้นตาย ๓ ต้น จากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อท�ำดอกไม้จันทน์ในการออกพระเมรุในครั้งนี้
“ดอกไม้จนั ทน์” นีม้ ตี น้ เค้ามาจากการใช้ทอ่ นไม้จนั ทน์ในการเผาศพ
ดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงสันนิษฐานในคราวเสด็จในงานพระศพกรมหมื่นอนุวัฒนจาตุรนต์ ดัง
ข้อความที่มาในสาส์นสมเด็จ เล่มที่ ๘ ความว่า “ในนั้นมีก�ำหนดให้จัด
ของตัง้ ถวายในการพระราชทานเพลิงศพ คือให้จดั ธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้
กับท่อนจันทน์ นึกแปลเอาว่า ธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้นั้นส�ำหรับทรงขมา
http://seniorclub.swu.ac.th
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ศพ ท่อนจันทน์ (เป็นฟืน) ส�ำหรับเผาศพ ภายหลังมาประดิษฐ์แก้ไขเป็น
ดอกไม่จันทน์ไปเสีย”
นอกจากนี้ ในหนังสือ “ประเพณีเนื่องในการตาย” ของ เสฐียร
โกเศศ ยังได้กล่าวถึง การเผาศพต้องมีธูปเทียนดอกไม้ส�ำหรับขมาศพ กับ
ท่อนจันทน์ในการพระราชทานเพลิงศพ ภายหลังคิดประดิษฐ์ท�ำไม้จันทน์
ก็ท�ำให้การใช้ดอกไม้สดกับท่อนจันทน์ยกเลิกไป จนสุดท้ายเหลือเพียงธูป
เทียนใช้ต่างฟืน
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในครั้งนี้ กรมศิลปากรได้
ออกแบบช่อไม้จันทน์ โดยนายนิยม กลิ่นบุบผา นักวิชาการช่างศิลป์ทรง
คุณวุฒิ และมอบหมายให้ส�ำนักช่างสิบหมู่ จัดท�ำช่อไม้จันทน์ ส�ำหรับทูล
เกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จ
พระราชาคณะ โดยจัดท�ำช่อไม้จันทน์เป็น ๓ รูปแบบ ดังภาพช่อไม้จันทน์
ที่ใช้ส�ำหรับทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เป็นช่อไม้จนั ทน์ ด้วยงานซ้อนไม้ของไทย
ประดิษฐ์เป็นลายพุ่ม ทรงข้าวบิณฑ์ ใบเทศเปลว ซึ่งช่อจะมีขนาดใหญ่
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) จ. ระยอง
12-13 ธันวาคม 2558

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 96 รูป เป็นสามเณรชั้นมัธยมศึกษา
1 จ�ำนวน 36 รูป ชั้นมัธยมศึกษา 2 จ�ำนวน 27 รูป ชั้นมัธยมศึกษา 3 จ�ำนวน
13 รูป ชั้นมัธยมศึกษา 4 จ�ำนวน 10 รูป และชั้นมัธยมศึกษา 5 จ�ำนวน
10 รูป โครงการโดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.36) โดย
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X
= 4.46) และกิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ฐานที่ 5 การใช้ไอทีกับ
ชีวิตประจ�ำวัน ( X = 4.42) (ดังรายละเอียดในตาราง)
ตาราง แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ
รายการประเมิน
1. กิจกรรมที่จัดมีความน่าสนใจ (N = 96)
  ฐานที่ 1 เรียนรู้จากการเล่น
  ฐานที่ 2 Poetry ที่น่าอ่าน
  ฐานที่ 3 ความปลอดภัยใกล้ตัว
  ฐานที่ 4 จราจรบนท้องฟ้า
  ฐานที่ 5 การใช้ไอทีกับชีวิตประจ�ำวัน
  การแข่งขันการอ่าน Poetry
  อบรมการใช้ห้องสมุดให้สามเณร ม.1 (N = 36)
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
3. สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
รวม
http://seniorclub.swu.ac.th

X

4.19
4.11
4.27
4.38
4.42
3.94
4.00
3.96
4.03
4.46
4.35
4.36

ผลการประเมิน
SD. แปลผล
0.84
0.84
0.79
0.73
0.78
0.78
0.79
0.89
0.80
0.65
0.66
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ต้องการให้มาจัดกิจกรรมอีกในปีต่อๆ ไป (จ�ำนวน 9 รูป)
2. ต้องการให้มีฐานในการจัดกิจกรรม, เกมเพิ่มมากขึ้น (จ�ำนวน 8 รูป
3. ควรมีเวลากิจกรรมในแต่ละฐานนานกว่านี้ (จ�ำนวน 6 รูป)
4. ควรมีการแข่งขันและการประกวด (จ�ำนวน 6 รูป)
4.1 การอ่านบทร้อยกรองภาษาไทย
4.2 การอ่านท�ำนองเสนาะ
4.3 การอ่านค�ำควบกล�้ำ
4.4 การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
4.5 ประกวดวาดภาพระบายสี
4.6 ประกวดการคัดลายมือ
5. ต้องการให้เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมบ้าง, ริมทะเล (จ�ำนวน 4 รูป)
6. ต้องการให้แนะน�ำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น (จ�ำนวน 4 รูป)
7. เป็นกิจกรรมที่ดี (จ�ำนวน 4 รูป)
8. ต้องการให้จัดกิจกรรมในช่วงค�่ำ (จ�ำนวน 3 รูป)
9. ต้องการให้มีการเล่านิทานใหม่ๆ (จ�ำนวน 3 รูป)
10. มีรางวัล การแสดงความชมเชย (จ�ำนวน 3 รูป)
11. ต้องการให้มีการฉายภาพยนตร์ สารคดี ที่มีประโยชน์ (จ�ำนวน 3 รูป)
12. ต้องการให้มหี นังสือใหม่ๆ การ์ตนู ภาพยนตร์ เพิม่ ในห้องสมุด และสามารถ
ยืมออกไปอ่านได้ (จ�ำนวน 2 รูป)
13. ต้องการให้มีการจัดสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเบื้องต้น (จ�ำนวน 2
รูป)
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ความสนุกและความเพลิดเพลิน (จ�ำนวน 2 รูป)
15. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปลอดภัยใกล้ตัว (จ�ำนวน 1 รูป)
16. ขอขอบคุณความเสียสละของอาจารย์ทุกท่าน (จ�ำนวน 4 รูป)
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อุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา
ผศ. มีชัย คุณาวุฒิ

2

ผมน�ำเรือ่ ง “ใหม่นา่ รู”้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในบ้านเมืองของเรา ซึง่ สมาชิกชมรม
ผูส้ งู อายุ บางคนอาจจะยังไม่รหู้ รือหลายคนรูแ้ ล้วแต่ไม่สนใจ มาเล่าสูก่ นั ฟัง คือ
เรือ่ งการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ลอดใต้แม่นำ�้ เจ้าพระยา “สายบางซือ่ - หัวล�ำโพง”
ก�ำลังก่อสร้างต่อจากหัวล�ำโพง ให้ยาวไปอีกถึงหลักสองเลยบางแคออกไปอีก 1
สถานี เรียกรถไฟฟ้าสายนีว้ า่ สายสีนำ�้ เงิน แบ่งการก่อสร้างออกเป็นสองช่วง คือ
ช่วงหัวล�ำโพงถึงท่าพระ ช่วงนี้ต้องขุดอุโมงค์ลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาด้วยระยะ
ทาง 5.4 กิโลเมตร มี 4 สถานี ได้แก่ 1) หัวล�ำโพง 2) วัดมังกรกมลาวาส
3) สนามไชย 4) ท่าพระ
ช่วงที่ 2 จะเป็นทางยกระดับเหมือนกับรถ BTS จากสถานีท่าพระถึง
สถานีหลักสองระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และสายสีน�้ำเงินนี้ยังมีอีก 1 เส้นทาง
คือ จากบางซื่อ สร้างยกระดับข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยามาบรรจบกันที่ท่าพระ
รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ช่ ว งที่ ต ่ อ จากสถานี ส นามไชยจะต้ อ งลอดใต้ แ ม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาบริเวณใกล้กับปากคลองตลาดไปโผล่ที่ท่าพระ ส่วนที่อยู่ใต้แม่น�้ำ
เจ้าพระยายาวประมาณ 200 เมตร ผนังด้านบนของอุโมงค์อยู่ลึกจากผิวน�้ำ 
40 เมตร และอยู่ลึกจากท้องแม่น�้ำ 10 เมตร
ลักษณะของอุโมงค์เป็นท่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.00 เมตร
ภายใน 5.70 เมตร เพราะอุโมงค์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 1 ฟุต หรือ
30 เซนติเมตร ตัวอุโมงค์เกิดจากชิ้นส่วน 5 ชิ้น ประกอบกันเป็น 1 ปลอก
แต่ละชิ้นมีความยาวตามความโค้งไม่เท่ากันตามความเหมาะสม ชิ้นที่ 5 เล็ก
ที่สุด เมื่อสอดเข้าไปแล้ว จะท�ำหน้าที่เหมือนสลักหรือลิ่ม ท�ำให้ได้อุโมงค์อย่าง
2  ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มศว
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แน่นหนา 1 ปลอก
ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีน�้ำหนักมาก ต้องใช้เครื่องกลไฮโดรลิคยกขึ้นไป
ประกอบเข้าด้วยกัน แต่ละปลอกมีความลึก 1.20 เมตร วันหนึง่ ๆท�ำได้ประมาณ
12 ปลอก หรือ 20 เมตร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นให้ผู้อ่านเอาปลายนิ้ว
ชี้กับปลายนิ้วหัวแม่มือมาใกล้กัน ห่างกันประมาณ 1 เซนติเมตร นิ้วชี้และนิ้ว
หัวแม่มือเปรียบเสมือนชิ้นส่วน 4 ชิ้น ช่องว่างระหว่างปลายนิ้ว คือ ชิ้นส่วนอัน
ที่ 5 ที่จะเข้ามาเสียบให้ส�ำเร็จเป็น 1 ปลอก รูปร่างของอุโมงค์ถ้าจะเปรียบ
กับตัวกิ้งกือก็น่าจะได้ คือ ล�ำตัวเป็นปล้องๆมาต่อกันโค้งงอได้
ปัจจุบัน อุโมงค์จากหัวล�ำโพงขุดลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาไปแล้วตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และก�ำลังขุดอุโมงค์ที่สองจากฝั่งธนบุรีกลับมา
หัวล�ำโพง โดยตั้งใจจะให้ลอดแม่น�้ำมาโผล่ทะลุผนังสถานีสนามไชยในวันมหา
มงคลที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้ งานขุดอุโมงค์จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2559 คงจะเปิดบริการประชาชนได้ในปี พ.ศ. 2560
มีที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของโครงการนี้ก็คือ การตกแต่งภายในอาคาร
ใต้ ดิ น ของสถานี ส นามไชยให้ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ ท้ อ งพระโรงในสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ในอนาคตอาจจะเป็นสถานีใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ ส่วน
สถานีอิสรภาพก็จะเน้นให้มีรูปลักษณ์แบบอิสระ เสรี โดยใช้รูปนกพิราบเป็น
สัญลักษณ์ของสถานี
สถานีสนามไชยตั้งอยู่หน้าโรงเรียนวัดราชบพิตรและมิวเซียมสยาม อยู่
ใกล้กับวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง จะอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจะช่วยลดปริมาณรถทัวร์ที่จะเข้ามายัง
บริเวณดังกล่าวได้ เป็นอย่างมากอีกด้วย ข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก อินเทอร์เน็ต
โดยเปิดเข้าไปดูที่ IMMERSIVE รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายลอด
แม่น�้ำเจ้าพระยา (ไทยรัฐ TV.) แค่ดูแล้วก็จดจ�ำมาเล่าสู่กันฟังสนุกๆ ถ้าผิด
ถูกอย่างไรก็อย่าซีเรียส เพราะไม่ได้เตรียมไปสอบจอหงวนที่ไหน ... ครับ
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