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มีคนกล่าวไว้ว่า “ถ้ามามองโกเลีย แล้วไม่ขี่ม้าทาคี่ห์ เหมือนมาไม่ถึงมองโกเลีย (ท่านสามารถขี่
ม้าทาคีห์ พร้อมถ่ายรูป *** ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
บ่าย ชมเผ่าเร่รอ่ นทีเ่ ลีย้ งม้าและเลีย้ งสัตว์ ในบริเวณนีจ้ ะมีสตั ว์ปา่ มากมาย รวมถึง แกะ
ป่า แพะป่า สุนัขป่า และกวางแดง
29 ส.ค. 2559 Teralj Ovoo - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (Terelj)
เช้า ชมอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (Terelj) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหิน
ที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ�้ำลึกลับ เส้นทางจะขับผ่านเมืองอูลานบาตาร์
บ่าย ชม Teralj Ovoo กองหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกเลีย ที่มองโกเลียใน เรียกกองหิน
นีว้ า่ “เอาเปา” นอกจากมีความเชือ่ ว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิแ์ ล้ว ยังใช้เป็นจุดนัดพบ เป็นสัญลักษณ์ของ
เส้นทางในท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่สามารถจดจ�ำได้ง่าย น�ำชมอุทยานเทอเรลจ์ (Terelj) ท่านสามารถ
เดินชมธรรมชาติ ที่เสมือนราวกับว่าก�ำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สวยงามปูด้วยพรมซึ่งท�ำจากดอกไม้
สีขาวสะอาดตา และน�ำคณะชม หินเต่า ชมวัดแห่งการปฏิบัติสมาธิ (Aryapara Meditation
Monastery) ท่านจะได้ชมทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงามสุดจะบรรยา
30 ส.ค. 2559 เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูลานบาตาร์ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง
ชาติ - ช้อปปิ้งตลาดมืด
เช้า ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง จากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูลานบาตาร์
บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) ซึ่งภายในมี
การจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวมองโกเลียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงรุ่งเรือง
ที่สุด เดินทางสู่ ตลาดนาลันตู (Naran Tuul Market) หรือที่รู้จักในชื่อตลาดมืด Khar Zakh
ตลาดกลางแจ้ง คล้ายๆ กับตลาดนัดจัตุจักร และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองอูลันบาตอร์ อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลีย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ขนสัตว์แคชเมียร์แท้ๆ รองเท้าบู๊ท และของฝากของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย
31 ส.ค. 2559 อูลานบาตาร์ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินเจงกีสข่าน เมืองอูลานบาตาร์
12.50 น. เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 902
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป 78,000.-/ท่าน ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป 79,500.-/ท่าน
ผู้เดินทาง 25-29 ท่าน 80,500.-/ท่าน ผู้เดินทาง 20-24 ท่าน 81,500.-/ท่าน
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20 พฤษภาคม 2559
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6
วันวิสาขบูชา : วันต้นม้าแห่งชาติ
					 วิสาขมาสพร้อม		 บูชา
				พระพุทธประสูติมา			 โลกนี้
				ตรัสรู้พระธรรมพา			 สอนสั่ง โลกเอย
ปรินิพพานเพื่อชี้
โลกนี้มหัศจรรย์
ยสฺส รกฺขสฺส ฉายาย
นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
น ตสฺส สาขํ ภญฺเชยฺย    มิตตฺ ทุพฺโภ หิ ปาปโก
บุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาต้นไม้ใด   ไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้น  
เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรคือ คนเลว
(ขุ. ชา 27/1469/297)

					 ได้นั่งนอนร่มไม้
แต่หักรานกิ่งหวัง
บุญคุณไม่รู้ยัง
ประทุษร้ายมิตรซ�้ำ

ใบบัง
สนุกล�้ำ
อคติ  อบายนา
จุ่งซ้องคนเลว
อ. วิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์

5 พฤษภาคม 2559
วันฉัตรมงคล : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงได้รับพระบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2493
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
(พระบรมราชโองการ)

			 สัญญาพระกล่าวถ้อย
“เราจะครองโดยธรรม
ประโยชน์สุขสันต์ส�ำ
ทศพิธราชธรรมแล้
			 ชาวสยามส�ำนึกรู้
ต่างซาบซึ้งพระกรุณา
แจ้งประจักษ์ตลอดมา
ปวงราษฎร์รักบาทแม้

ปฐมกรรม
เที่ยงแท้
เร็จแก่  สยามเอย”
ประจักษ์แจ้งสาธุการ
พระสัญญา
แน่แท้
เป็นสุข  ยิ่งเอย
ยิ่งด้วยปิตุรงค์
อ. วิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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วันพืชมงคล
เก้าพฤษภา
ไทยทุกคน
ประเพณี
วันเหมาะสม 		
กษัตริย์ไทย  
พร้อมพรัก  
มอบเป็นขวัญ  
ทั่วทุกท่าน  
		 พระยาแรก 		
พร้อมคณะ  
ตามธรรมเนียม  
ข้าวพันธุ์ดี  
น�ำไปปลูก  
เป็นรูปแบบ  
ไทยทุกคน  
ตลาดข้าว  

วันพืชมงคล  
ซึ้งใจ  
พราหมณ์ต้นแบบ  
พฤษภา 			
หรือผู้แทน  
ข้าราชการ  
ก�ำลังใจ
ร่วมงาน  
นาขวัญ 			
หญิงชาย  
ก�ำหนด  
น�ำมาให้  
จัดเป็นรูป  
เกษตรกร  
สนใจ  
นั้นคืนมา  

เวียนมาถึง
เป็นหนักหนา
แต่ก่อนมา
ท�ำนากัน
มาเป็นหลัก
งานสร้างสรรค์
ไทยทั่วกัน
ราชพิธี
รับมอบหมาย
ขมันขมี
เสร็จพิธี
แจกจ่ายกัน
นาต้นแบบ
ได้จัดสรร
ปลูกข้าวกัน
เป็นของไทย

ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทน
พระองค์ มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจาก มศว ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน
2559 ช่วงบ่าย ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ ก�ำหนดการซ้อมย่อย
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ซ้อมใหญ่
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559  

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
และจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เมลาโทนิน : สารชลอความแก่ โดย
ศ. ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. สมาชิก
ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยาย โปรดแจ้งคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ 081-489-5501
ตามที่ชมรมฯ ได้พาสมาชิกไปกราบคารวะสรีระพระธรรมสิงห
บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) และถวายเงินท�ำบุญไปแล้วเป็นเงิน
22,000 บาท แล้วนัน้ บัดนีห้ กั ค่าใช้จา่ ยและมีผรู้ ว่ มท�ำบุญเพิม่ เติม เป็นเงิน
9,000 บาท ชมรมฯ ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เมื่อคืนวันที่ 30 เมษายน 2559 ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ทัวร์มองโกเลีย 9 วัน
7 คืน ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2559 ราคา 78,000 บาท ท่าน
4
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ที่สนใจโปรดยืนยันชื่อ ที่ ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ 081 855 3268 หรือ
คุณอุมาพร นาคะวัจนะ 090 917 3993  ดูก�ำหนดการหน้า 30-33
เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฝาก
แจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�ำการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�ำเรื่อง
เบิกจ่ายตรง กับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา เพื่อสะดวกในการใช้ยา
บางรายการที่ต้องการให้เบิกตรงเท่านั้น
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจ
สอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชือ่ บัญชี ชมรมผูส้ งู อายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ และสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เป็นเงิน  
60,500 บาท (ยอดเงินเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 38,500 บาท ยอดเงิน
อุปกรณ์การศึกษา 22,000 บาท) ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ยางจิต
เนื่องจาก คุณจรินทร์ ยางจิต อดีตบุคลากรของคณะสังคมศาตร์ ถึงแก่
กรรม เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2559 สวดพระอภิธรรม วันที่ 18-22 เมษายน
2559 ฌาปนกิจศพ วันที่ 23 เมษายน เวลา 17.00 น. ณ วัดเทพลีลา

http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินเดือนเมษายน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ. วีนัส  ปัทมภาสพงษ์
คุณศิริพร  จันทนพันธ์
รศ. ชาดา  กลิ่นเจริญ
ผศ. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
อ. ศศิน  บิณตะดิษ
ผศ. อุษณา  กาญจนทัต
รศ. นฤมล  กาญจนทัต
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์

1,000
1,000
500
300
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ
คุณสมพงษ์  สุขีเกตุ

ใช้เห็ดหอมแทนอาร์ติโช๊ค

โสภัณ วีรชัย
ท่านผู้อ่านคงจ�ำได้ว่า อาหารต้านมะเร็งของ ดร. วิลเลียม ลี มี 5 อย่าง ดังนี้
1) กวางตุง้ ฮ่องเต้ (ก้านต้องสีเขียว) 2) มะเขือเทศปรุงสุก 3) ปลาลิน้ หมา 4) สตอร์เบอรี่
และ 5) อาร์ติโช๊ค
เนื่องจากอาร์ติโช๊ค เป็นดอกไม้เมืองหนาว จึงหาซื้อยาก และราคาค่อนข้างแพง ผู้
เขียนจึงคิดว่า น่าจะหาพืชอย่างอื่นมาทดแทนได้ ค้นดูในต�ำรา Macrobiotics ก็พบว่าเขา
ใช้เห็ดหอมเป็นอาหารช่วยรักษามะเร็งด้วย จึงได้ท�ำการศึกษาต่อก็พบว่า เห็ดหอม (SHITA-KE) มีสารเลติแนน (LENTINAN) ที่ต่อต้านเนื้องอกและมะเร็ง โดยผล
การวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น
เห็ดหอมแห้ง ให้คุณค่ามากกว่าเห็ดหอมสด แช่น�้ำแล้วล้างให้สะอาด น�ำมา
หัน่ เป็นชิน้ ในแนวยาว ต้มให้สกุ หรือใส่ไมโครเวฟ ประมาณ 6 นาที กินเฉพาะเนือ้ เพราะ
น�้ำต้มอาจมีสารปนเปื้อนได้                             ... อ่านต่อที่หน้า 13
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤษภาคม
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ

1. อ. ดวงกมล  ขาวละเอียด
3. รศ. ดร.เสนาะ  บุญมี
5. คุณประยงค์  วินิจวงษ์
7. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์
9. ผศ. ผุสดี  ธรรมรักษ์
11. ผศ. วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ
13. ม.ล. อธิบุญ  กฤดากร
15. รศ. สมจิต  สวธนไพบูลย์
17. รศ. ฆรณี  รัตนสุวรรณ
19. คุณทัศนา  ทองภักดี
21. ผศ. สุขวสา  ยอดกมล
23. รศ. ดร. สวนา  พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี  ด�ำไชโย
27. อ. ศักดา  ลีแสวงสุข
29. คุณลักขณา  กล่อมเกตุ

2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา  
4. คุณสายทอง  ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด  ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล  อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ  วีรชัย
12. รศ. กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ  เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา  สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส  เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม  นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา  สีทอง
30. คุณอัครเดช  อุดมชัชวาล

http://seniorclub.swu.ac.th
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31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
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อ. ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง
รศ. วารุณี  วงษา
อ. ดวงดาว  แสงระวี
อ. สุทัศน์  ชูใหม่
คุณนวลปรางค์  คุมภกันต์
อ. สุวดี  จ�ำเริญพันธ์
รศ. นิยม  บุญมี
คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช  วงษ์สุวรรณ์
ผศ. ดาภรณ์  วีรสาร
คุณยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย
รศ. ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์
อ. สมชาย  แสงจิตต์พันธุ์
อ. นบน้อม  อ่าวสุคนธ์
อ. ธนวดี  ธีรภัทรสกุล
รศ. ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ
คุณเติมสุข  พงษ์ตน
คุณมณีรัตน์  กุญชรวัฒนะ
คุณดวงรัตน์  ภานุวงศ์
อ. เพลินจันทร์  จันทะบุตร

32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.

คุณน้อม  แก้วเกิด
ผศ. จารุวัฒน์  วิศาลเวชกิจ
คุณทิพยวรรณ  ณ นคร  
อ. เทอด  แก้วคีรี
รศ. นันทา  โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา  มานะจิตต์
รศ. วรรณา  วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา  สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร  สุขเกษม
อ. สมหมาย  ขจรทรัพย์
คุณลักขณา  แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์  ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา  วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา  วงษ์อินทร์
อ. สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล
คุณเสาวนีย์  หนูฤกษ์
อ. ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์
คุณสมบัติ  จีนะวัฒน์
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พระนิพนธ์ที่ 17
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ใจของเราทุกคนนี้ส�ำคัญนัก สติก็ส�ำคัญนัก ปัญญาก็ส�ำคัญนัก  
เมตตากรุณาก็ส�ำคัญนัก ทั้งหมดนี้ไม่ควรแยกออกจากกัน มีใจก็ต้องให้มี
สติ ต้องให้มีปัญญา ต้องให้มีกรุณา ประคับประคองกันไปให้เสมอ อย่า
ให้มีสิ่งอื่น นอกจากสติปัญญาและเมตตากรุณาเข้าก�ำกับใจ
สติปัญญาพร้อมเมตตากรุณานั้น เมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ จะ
ท�ำให้มสี มั มาทิฏฐิ ... ความเห็นชอบได้ ตรงกันข้าม ... แม้ใจขาดสติปญ
ั ญา
และกรุณา ก็จะท�ำให้ใจมีมิจฉาทิฏฐิได้ง่าย ... ความเห็นผิดได้ง่าย

1  “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : อนาคตหลัง พ.ศ.2563

2

นักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
รูปแบบการด�ำรงชีวติ ทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลงหรือหายไปในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า
เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
อันดับที่1 ความเหลื่อมล�้ำทางวัฒนธรรม ภาษา และการ
ศึกษา สมาร์ทโฟนท�ำให้คนรุ่นใหม่ในปี ค.ศ. 2020 สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้จากทั่วโลกอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการศึกษาที่ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพา
ครูผู้สอน เยาวชนในยุคนั้นจะใช้ภาษาของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก
เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และจะซึมซับวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำต่างๆหายไป แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียปนอยู่ นั่นคือ ใน
ปี 2030 (พ.ศ. 2573) ภาษาจ�ำนวน 3,000 ภาษาจากที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ปัจจุบัน 6,000 ภาษาจะหายสาบสูญไป รวมถึงคนรุ่นต่อๆไปอาจจะไม่มี
ความเข้าใจ และความอดทนในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
อันดับที่ 2 ระบบการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีจะลบล้าง
ระบบการศึกษาทีแ่ บ่งกลุม่ นักเรียนตามอายุ การเลือ่ นระดับชัน้ เรียนจะขึน้
อยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  นักเรียนจะมีโอกาสใน
การค้นพบและเลือกสาขาความเชีย่ วชาญได้เร็วขึน้ แม้วา่ การเปลีย่ นแปลง
นี้อาจจะฟังดูดี แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ บริษัทผู้น�ำด้านโทรคมนาคมบางแห่ง
อาจจะกลายเป็นผู้ควบคุมการศึกษาของคนในอนาคต เพราะพวกเขามี
เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดอยู่ในมือ
2  ที่มา: The Futurist September-October 2013 (Vol. 47, No. 5)
สกุลไทย ฉบับที่ 3204 หน้า 66-67.
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อันดับที่ 3 รูปแบบของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจและการค้าในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจะแตกต่างไปจาก
ปัจจุบนั อย่างมาก โดยข้อจ�ำกัดต่างๆ จะถูกท�ำลายลงและจะมีการปกครอง
แบบรัฐบาลเดียว สหภาพยุโรปจะกลายเป็นสหรัฐยุโรป (United Europe)
และพูดภาษาเดียวกัน
อันดับที่ 4 งาน ในปี ค.ศ. 2030 งานกว่า 2,000 ล้านต�ำแหน่ง
จะหายสาบสูญไป เทคโนโลยีทเี่ ป็นปัจจัยส�ำคัญคือ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการจัดแต่ง
พันธุกรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีเหล่านี้จะท�ำลายงาน
แบบดั้งเดิม ขณะเดียวกัน ก็สร้างงานรูปแบบใหม่ๆ ที่เราอาจจะคิดไม่ถึง
ในขณะนี้ขึ้นมาได้
อันดับที่ 5 ร้านค้า ห้างร้านต่างๆ ในปี 2030 จะไม่ใช่ห้างร้าน
ในรูปแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันอีกต่อไป ผู้บริโภคจะใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ศึกษาคุณสมบัติ ความสามารถ และราคาของสินค้า จากนั้นก็แวะไปที่
ห้างร้าน เพือ่ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะมีเพียงหุน่ ยนต์คอยให้บริการ และ
ตอบค�ำถามพืน้ ฐานของผูท้ สี่ นใจ จากนัน้ ผูบ้ ริโภคก็จะสัง่ ซือ้ สินค้าชิน้ นัน้ ๆ
ผ่านระบบออนไลน์ประจ�ำตัว เมื่อพวกเขากลับถึงบ้าน ก็จะพบกับสินค้าที่
เพิ่งสั่งไว้ตั้งรออยู่ที่หน้าประตู
อันดับที่ 6 หมอ ในปี 2030 เทคโนโลยีจะท�ำให้การตรวจวินจิ ฉัย
โรคบางอย่างสามารถท�ำได้เองที่บ้านของคุณ  สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยี
Cloud computing จะสามารถตรวจระดับน�้ำตาล ระดับออกซิเจน ระดับ
การเต้นของหัวใจ และอืน่ ๆได้ หุน่ ยนต์จะเข้ามาแทนทีแ่ พทย์ผา่ ตัด แพทย์
จะมีจ�ำนวนน้อยลง และจะต้องเป็นแพทย์ทมี่ คี วามสามารถสูงเท่านัน้ พวก
http://seniorclub.swu.ac.th
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เขาจะสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกแห่งทั่วโลกผ่านระบบควบคุมทางไกล
จะมีเพียงบุคคลส�ำคัญๆ หรือผู้ที่มีความสามารถทางการเงินสูงเท่านั้น ที่
ได้รับสิทธิพิเศษในการรับการรักษาจากแพทย์จริงๆ
อันดับที่ 7 กระดาษ นอกจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเอกสาร
ต่างๆ ที่พิมพ์ลงบนกระดาษจะหายไป แล้ว “ธนบัตร” ก็จะหายไปด้วย
ทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล   โรงพิมพ์จ�ำนวนมากต้องปิดกิจการไป
หนังสือที่เป็นรูปเล่มพิมพ์บนกระดาษแม้จะไม่หายสาบสูญไปโดยสิ้นเชิง
แต่ทจี่ ะพบได้จะเป็นหนังสือทีพ่ มิ พ์โดย Self-Publishing หรือการจัดพิมพ์
ด้วยตนเองเท่านั้น
อันดับที่ 8 ประสบการณ์แบบดัง้ เดิมของมนุษย์ ในอนาคตจะ
ไม่มีค�ำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพราะข้อมูลของเราทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
วันเดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษา หมายเลขบัตรเครดิต ประวัติการรักษา
พยาบาล จะถูกบันทึกไว้และบุคคลอื่นๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ต่อไป เราจะขาด “การไตร่ตรอง” รอบคอบ เพราะ
สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆ ท�ำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทุกทีท่ กุ เวลา  นอกจากนัน้ เทคโนโลยีในอนาคตจะ
สามารถตรวจการท�ำงานของร่างกายเราได้ เช่น จังหวะการเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออกก�ำลังกาย และคอยให้ค�ำแนะน�ำว่าเราควรจะหยุดหรือเร่ง
การออกก�ำลังกาย เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะท�ำให้เราไม่มีโอกาสที่จะ
ครุน่ คิด “การรอคอย” จะกลายเป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่คนุ้ เคย เพราะทุกอย่างไม่วา่
จะเป็นการฝาก-ถอนเงิน สั่งอาหารจองบัตรโดยสารต่างๆ ไม่ต้องรอคอย
นาน นอกจากนั้น เราก็จะไม่ “หลงทาง” เพราะเทคโนโลยีจะคอยบอก
ต�ำแหน่งของเราและแนะน�ำเส้นทางได้อยู่ตลอดเวลา
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อันดับที่ 9 สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีทุกวันนี้มีอายุสั้น สมาร์ทโฟน
เองก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีล้าสมัยในอนาคตอันใกล้เช่นกัน เทคโนโลยี
ในยุคต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสวมใส่ได้ เช่นที่เราได้เห็นกันเมื่อ
ไม่นานที่ผ่านมา คือ Google glasses ยิ่งไปกว่านั้นเราเตรียมบอกลา
คีย์บอร์ดหรือเม้าส์ไปได้เลย  นักอนาคตได้คาดการณ์ไว้ถึงเทคโนโลยีที่จะ
เป็นที่นิยมในอนาคต คือ Intelligent Web (2017 - 2020) Intelligent
Interface และ Virtual Reality (2019 - 2023) Thought power และ
AI หรือ Artificial Intelligence (2024 - 2031)
อันดับที่10 ความไม่ปลอดภัย ต่อไป เราจะไม่มีอุบัติเหตุบน
ถนน เพราะยานพาหนะจะสามารถสื่อสารกันได้และหลีกเลี่ยงการปะทะ
กันได้ การโจรกรรมจะสิน้ สุดลง เพราะของมีคา่ ทุกอย่างจะถูกติดตัง้ เครือ่ ง
มือติดตามตัว ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับอนุภาคเล็กๆ ที่สามารถใส่ไว้กับวัสดุ
ใดก็ได้ ดังนั้น หากถูกขโมยไป ก็สามารถติดตามหาได้พบเสมอ อย่างไร
ก็ตาม โจรภัยก็ยังไม่คงสูญหายไปจากโลก หากแต่จะเปลี่ยนรูปแบบไป
ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นด้วย
ใช้เห็ดหอมแทนอาร์ติโช๊ค (ต่อจากหน้า 6)
การรับประทานเห็ดหอม ก็กินไปพร้อมๆกับอาหารต้านมะเร็งตัวอื่น จะได้ผลดีขึ้น
กินสัปดาห์ละ 3-4 ดอก ท่านใดกินอาร์ติโช๊คร่วมด้วยก็ยิ่งดี
เพือ่ ให้ได้เห็ดหอม ทีป่ ลอดสารปนเปือ้ น ควรเลือกซือ้ เห็ดหอมทีม่ เี ครือ่ งหมายการค้า
พร้อมทั้งบอกวันผลิตและวันหมดอายุ
ยังมีข้อความบางตอนที่ Dr. William Li กล่าวไว้ ซึ่งผู้เขียนเก็บมาไม่หมดก็คือ
ประโยคที่สมบูรณ์ว่า มะเขือเทศปรุงสุก กินอาทิตย์ละ 2-3 ลูก ก็จะป้องกันมะเร็งต่อม
ลูกหมากได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ท่านใดกินอาหารสูตร ดร. ลี แล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร กรุณาเขียนมาเล่าสู่กันฟัง
บ้าง เพราะการเรียนรู้ คือ การแบ่งปัน (Learning is sharing)
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันวิสาขบูชาโลก 3
บัดนี้ จักได้แสดงพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถา พรรณนาเรื่อง
ความไม่ประมาทสืบอนุสนธิจ์ ากทีแ่ สดงไว้ในวันพระก่อน ๆ เพือ่ เป็นเครือ่ ง
ประดับสติปัญญา เพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติ ของท่านสาธุชน
พุทธบริษทั ทัง้ คฤหัสถ์ และบรรพชิต ซึง่ ได้ประกอบบุรพกิจ คือกิจเบือ้ งต้น
ได้แก่ การบูชาพระ ไหว้พระ ท�ำวัตรพระ รักษาศีล แล้วตั้งใจสดับพระ
ธรรมเทศนาจนกว่าจะยุติด้วยเวลา
เรื่องความไม่ประมาทที่จะแสดงในวันนี้ จะแสดงเกี่ยวกับความไม่
ประมาทในวันวิสาขบูชาโลก ตั้งใจประพฤติคุณธรรมความดีให้เกิดให้มี
ขึ้นในตนในเบื้องต้นเพื่อเป็นพุทธบูชา คือเป็นการบูชาพระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์นั้นด้วยปฏิบัติบูชา เท่าที่อาตมภาพได้กล่าวไปแล้วว่า เพื่อจะ
เป็นเครื่องเตือนใจให้ญาติโยมทั้งหลายไม่ประมาทในวันวิสาขบูชาโลก ที่
ว่าเช่นนี้หรือที่กล่าวเช่นนี้นั้นก็เพราะวันนี้ เป็นวันที่ชาวโลกยอมรับว่า วัน
วิสาขบูชาเป็นวันส�ำคัญของโลกวันหนึ่ง
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะจ�ำได้ เมื่อปี 2543 สหประชาชาติ
ซึ่งมีประเทศอยู่ร้อยกว่าประเทศประชุมกัน ตกลงกันว่า วันกลางเดือนหก
หรือวันเพ็ญเดือนหก เป็นวันส�ำคัญของโลก เป็นวันทีช่ าวโลกยอมรับว่า ค�ำ
สอนของพระพุทธศาสนานีเ้ ป็นไปเพือ่ สันติคอื ความสงบของชาวโลก เขาจึง
ยอมรับ ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อาตมภาพจ�ำได้ว่า มีเพียง
28 ประเทศที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติ อีก 80 กว่าประเทศเป็นชาติ
3 โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9)
ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม
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ศาสนาอื่นทั้งนั้น ศาสนาอื่น ลัทธิอื่น แต่ถึงอย่างนั้น สหประชาชาติหรือ
ชาวโลกก็ยอมรับหลักความจริงของค�ำสอนในพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธ
ศาสนาสอนให้ชาวโลกอยูด่ ว้ ยความสงบสุข เหตุทอี่ ยูด่ ว้ ยความสงบสุขนัน้ ก็
คือไม่เบียดเบียนกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน หวังความ
สุขให้เกิดมีขนึ้ ในกลุม่ ชนนัน้ ๆ หรือหมูค่ นนัน้ ๆ ทุกหมูท่ กุ คณะ หลักค�ำสอน
ของพระพุทธศาสนาเป็นเช่นนั้น สหประชาชาติจึงยอมรับ อาจจะมีบาง
ประเทศไม่แสดงความยินดีด้วย แต่ก็ไม่ค้านหลักความจริง ความจริงก็คือ
ความสงบ ความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขของชาวโลกเขาก็ตอ้ งยอมรับ
ถึงเขาเองก็ต้องปรารถนาความสุข ถึงจะไม่เห็นดีด้วย หรือจะไม่ยินดีด้วย
แต่ก็ไม่กล้าค้านเหมือนกับพวกคนเลวคนชั่วทั้งหลายเห็นว่า การประพฤติ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องทีค่ วรนัน้ เป็นของไม่ถกู ใจเขาไม่ดี แต่เขาก็ไม่กล้าค้านเพราะ
เขาเองก็ชอบความไม่เบียดเบียนหรือความถูกต้องเหมือนกัน เช่นอย่างคนที่
ไม่รักษาสัตย์ พูดเหลวไหล แต่ตนเองก็พอใจในคนที่ประพฤติสัจจะต่อตน
ต้องการอยากจะฟังค�ำสัตย์ ค�ำจริง จากคนอื่นเหมือนกันทั้งที่ตนเองก็ไม่
ได้รักษาสัตย์ ไม่พอใจสัตย์ ไม่พอใจสัจจะ ไม่ประพฤติสัจจะ แต่พอใจใน
การที่จะได้ยินสัจจะ
เพราะฉะนั้น เชื่อว่า ค�ำรับรองของสหประชาชาตินั้น เป็นสิ่งที่เชิดชู
พระพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นชาวไทยเป็นเจ้าของพระศาสนา
หรือเป็นผู้รับมรดกของพระพุทธศาสนา จึงจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็น
พุทธบูชา ที่ปฏิบัติเป็นพุทธบูชานั้น ตนเองก็จะได้อานิสงส์ของการปฏิบัติ
เป็นประการต้น ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เวลานั้น เป็นเรื่องของแต่ละคนๆ ผู้
ตั้งใจปฏิบัติ เพราะฉะนั้น จึงขอเชิญชวนให้ญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติ
ตามหลักธรรม หลักที่เฉพาะหน้าหรือที่รู้กันทั่วไป คือให้ทาน รักษาศีล
http://seniorclub.swu.ac.th
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เจริญภาวนา 3 ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักส�ำคัญ บางท่านบาง
คนอาจจะติง หรือไม่สบายใจ เช่นว่าการให้ทาน คิดว่าต้องมีเงินจึงจะให้
ได้ ความจริงนั้น อาตมภาพก็เทศน์หลายครั้งหลายหนแล้ว บอกว่า ไม่
ต้องมีเงินหรอก เพียงแต่มีเมตตา กรุณา มีน�้ำใจรักใคร่ในผู้อื่น สัตว์อื่น
สงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นก็เป็นทานส่วนหนึ่ง หรือสัตว์ที่ถึงคราวต้องฆ่าต้อง
ท�ำลายเราไม่ฆา่ ไม่ท�ำลายก็เป็นอภัยทาน เป็นการให้อภัยไม่มเี วรไม่มภี ยั แก่
เขาเหล่านั้น เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดไป หรือแม้แต่
ทีส่ ดุ อาหารทีร่ บั ประทานจวนจะอิม่ ให้กนิ นำ�้ แทนสักอึกสองอึก แล้วก็เศษ
อาหารที่มีอยู่นั้นแก่สุนัข แมว กา ไก่ มด จิ้งจก ตุ๊กแก ก็ให้ได้ ก็เป็นทาน
เหมือนกัน คือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ลงทุนว่าเรางดเสียนิดหนึ่งเพื่อให้
สัตว์อื่น ผู้อื่นมีความสุข ก็เป็นบุญเป็นกุศล แล้วก็เรื่องการให้ทานแก่สัตว์
ก็มีอานิสงส์ถึง 500 ชาติ ให้ครั้งเดียวมีอานิสงส์ไป 500 ชาติ
มีเรือ่ งในมาลัยสูตร ชาวนาให้ขา้ วปัน้ แก่กา กามาร้องในขณะทีเ่ ขากิน
“กา กา” ตามธรรมดามันก็ร้อง กาจับที่ไหนมันก็ร้องทั้งนั้น วันนั้นมาจับที่
ชาวนาก�ำลังบริโภคอาหารอยู่ ก็ร้อง กา กา เขาก็นึกว่า กาคงหิว คงอยาก
จะกิน เขาก็ปน้ั ข้าวแล้วก็โยนให้กา กาเห็นเขาโยนไปก็บนิ ลงมาจิกเอาไปกิน
ก็เป็นอันว่าการให้ของเขาส�ำเร็จประโยชน์ ชายผูน้ นั้ ตายไปแล้วยังไปเกิดใน
สวรรค์ ได้อานิสงส์ ได้อานิสงส์ของการให้ มีอาหารกิน มีอาหารได้บริโภค
ถึง 500 ชาติ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ขอให้ญาติโยมอย่าประมาทใน
การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมในวันนีข้ อให้ตงั้ ใจเป็นพุทธ
บูชา จะเป็นส่วนของทานก็ตาม จะเป็นส่วนของศีลที่ญาติโยมสมาทานไป
แล้วก็ตาม จะรักษาศีล 5 หรือศีล 8 หรือยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ขอให้ญาติโยม
ตั้งใจว่าเราจะรักษาเพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ไม่ให้ศีลของเราขาด ไม่ให้ศีลของ
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เราท�ำลาย ไม่ให้ศีลของเราด่างพร้อย ไม่ให้ศีลของเราทะลุ ไม่ให้ศีลของ
เรามัวหมอง ก�ำหนดไว้อย่างนี้แล้วตั้งใจประพฤติ อานิสงส์ของศีลก็จะเกิด
ขึ้นคุ้มครองให้ญาติโยมมีความสุข ตลอดเวลาที่รักษา หรือตลอดตราบเท่า
ชรา สีลยํ าวชรา สาธุ ศีลน�ำความส�ำเร็จ หรือน�ำความสุขมาให้ตลอดจนถึง
ชรา ท่านว่าอย่างนั้น
เพราะฉะนัน้ ขอให้ญาติโยมตัง้ ใจสมาทานศีล รักษาศีล ส่วนภาวนา
การอบรมจิตใจนัน้ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องสร้างขึน้ ให้เกิดให้มี เพราะ
จิตใจของเรานั้นจะซัดส่าย ดิ้นรน สับสน กระวนกระวายมีเรื่องที่จะต้อง
รับ จะต้องรู้เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เดี๋ยวเสียใจ เดี๋ยวดีใจ ประเดี๋ยวหัวเราะ
ประเดี๋ยวร้องไห้ อะไรก็อยู่อย่างนี้ เดี๋ยวเรื่องโน้นมากระทบ เดี๋ยวเรื่องนี้
มากระทบ ถ้าหากบุคคลไม่มหี ลักยึดก็อาจจะซัดส่ายไปในอารมณ์นนั้ ๆ แต่
ถ้ามีหลักยึดรูเ้ ท่าทัน ไม่ซดั ส่ายไปตามอารมณ์ ตัง้ อารมณ์ให้นงิ่ กดอารมณ์
ให้อยู่ รับแต่อารมณ์ดีเท่านั้น ไม่รับอารมณ์ร้าย จิตใจก็ไม่หดหู่ เหี่ยวแห้ง
หรือไม่เศร้าโศก ไม่สลดรวมไปถึงร่างกายก็จะสดใส ไม่ซูบซีด หรือคล�้ำ
หมอง เพราะจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจสะอาด เพราะฉะนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
เจริญภาวนาหรือก�ำหนดภาวนาเพือ่ ให้จติ มีทอี่ ยู่ มีทอี่ าศัยมีทเี่ กาะ เมือ่ จิต
ยึดเกาะที่อยู่ ที่อาศัยได้หลักฐานที่มั่นคงแล้ว อารมณ์ภายนอก จะมากระ
ตุ้น หรือจะมาท�ำลายให้ได้รับความเดือดร้อน จิตก็จะไม่หวั่นไหวไปตาม
อารมณ์นั้น ๆ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ควรสร้างให้เกิดให้มีขึ้น แต่ไม่
ได้ท�ำง่าย ท�ำยาก ค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ เกิด ค่อยๆ มี เหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น ขอให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ เกิด ค่อยๆ มี นี้เป็นหลัก
ที่อาตมภาพเห็นว่า วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ประกาศสันติสุขคือให้ความสุข
แก่ชาวโลก เขายอมรับกันแต่เราเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทย เกิดในเมือง
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ไทย นับถือศาสนาพุทธ แต่เท่าที่ฟัง หรือเท่าที่ได้ยิน หรือเท่าที่สังเกต
เห็นก็เป็นไปโดยบัญชีเกิด เป็นไปโดยบัญชีเกิดส่วนมาก ที่จะเข้าถึงความ
เป็นพุทธมามกะ ธัมมมามกะ สังฆมามกะนั้น มีไม่มาก ยกตัวอย่างง่าย ๆ
ให้ญาติโยมฟัง เพียงแต่จะตั้งนะโม ก็ว่าไม่ค่อยจะครบเสียแล้ว ไม่ครบ
อย่างไร ตัวสุดท้ายคือ สัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นสัมมาสัมพุทตัสสะ เพี้ยน
ไป แต่ถ้าหากใจตรง ใจถึงว่าสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นก็ใช้ได้ แต่มันไม่
ครบ วาจาหรือวจีที่เปล่งออกมันไม่ถูกไม่ตรง ถ้าจะว่าให้ถูกให้ตรง ก็ต้อง
สัมมาสัมพุทธัสสะ ธัส ว่าแบบไทยๆ ถ้าแบบบาลีท่านให้ว่าลงคอ คือให้
ถ่างคอให้คอใหญ่หน่อยว่า สัมมาสัมพุทถัสสะ ออกเสียคล้ายๆ แต่เรา
เป็นคนไทยก็ว่าแบบไทย รักษาแบบไทยของเราไม่เป็นไร ใครว่าไม่ได้ ก็ติ
ไม่ได้ แต่ส�ำคัญนั้น ต้องให้ใจตั้งตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ญาติโยมขอให้ก�ำหนดจดจ�ำนัยที่อาตมภาพจะน�ำ  ขอความนอบน้อมแห่ง
ข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบ นี่เป็นความหมายของค�ำว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะ
โต สัมมาสัมพุทธัสสะ พระองค์นั้น
เพราะฉะนัน้ ก็ให้ญาติโยมตัง้ ใจ หรือก�ำหนดใจโดยนัยดังกล่าว แล้ว
ให้เปล่งวจีเภทให้ถูกด้วย สัมมาสัมพุทธัสสะ ไม่ใช่ตัสสะ ตัวหน้าเป็นตัส
สะจริง ตัสสะนั้นความหมายว่า พระองค์นั้น แต่ธสั สะตัวนี้ ความหมายว่า
ตรัสรูแ้ ล้วเองโดยชอบ คนละนัย เช่น ญาติโยมมาฟังเทศน์วนั นีไ้ ม่ได้อะไรไป
ได้นะโมแค่นไี้ ปก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว แต่ถา้ คนทีร่ แู้ ล้วเข้าใจแล้วก็คอ่ ยเก็บ
ประเด็นอืน่ ก็จะดีอกี เป็นพุทธบูชาไป ทีว่ า่ วันนีเ้ ป็นวันส�ำคัญของโลกเพราะ
เขายอมรับในทางพระพุทธศาสนา หรือในทางที่ชาวพุทธยอมรับนั้นมีเหตุ
อัศจรรย์อยู่ 3 เวลาด้วยกัน เวลาประสูติ คือเกิด เวลาตรัสรู้ คือบรรลุอนุตร
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สัมมาสัมโพธิญาณ และเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวมเป็น 3 เวลา 3
กาล กาลนี้เป็นกลางเดือนหก เป็นเพ็ญเดือนหก ทุกคราว เมื่อประสูติก็
ประสูตใิ นวันเพ็ญเดือนหก เมือ่ ตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ตรัสรูใ้ นวัน
เพ็ญเดือนหก เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวัน
เพ็ญเดือนหก ญาติโยมผูฟ้ งั ทัง้ หลาย บางท่าน อาจตัง้ ปัญหาถามว่าจะเป็น
ไปได้หรือ เพราะมีคนค้านคนพูดอยู่ มี คนที่พูดเป็นเดียรถีย์ เป็นนักบวช
บวชในเมืองไทย เป็นคนไทย แต่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครจะเป็นไปได้
เขาว่าอย่างนั้น เวลานี้หาที่อยู่ไม่ได้แล้วคนพูดแบบนี้ อยู่วัดไหนเขาก็ไม่ให้
อยู่ เพราะค้านพระพุทธ คือเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เคยออกหนังสือค้านมา
อาตมภาพก็จ�ำ พ.ศ. ไม่ได้แล้วแต่เคยมีได้อา่ นหนังสือพิมพ์วา่ วันเพ็ญเดือน
หกไม่ใช่ฤดูบานของดอกสาละ ดอกสาละไม่มบี านในเวลานัน้ ดอกสาละจะ
ต้องบานในเดือนมกราคมนี้อาตมภาพจ�ำได้ อาตมภาพก็น�ำเอามาคิดเรื่อง
นี้ ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อโดยปราศจากเหตุผล เราเชื่อก็ต้องมีเหตุผล เราจึงจะ
เชือ่ พระพุทธเจ้าสอนไว้ลกั ษณะของศรัทธา ให้เชือ่ กรรม เชือ่ ผลแห่งกรรม
เชือ่ ความทีส่ ตั ว์มกี รรมเป็นของของตน เชือ่ พระปัญญาเป็นเครือ่ งตรัสรูข้ อง
พระตถาคตเจ้า ท่านสอนไว้อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าสามารถตรัสรู้อนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะ หรือตามความเป็นจริง ซึ่ง
เรียกว่าอริยสัจจธรรมทั้ง 4 ได้ เราก็พิจารณาตามนั้นก็เห็นตามนั้น แต่มีผู้
ค้านอย่างนีว้ า่ วันวิสาขบูชานี้ จะเป็นไปไม่ได้ เช่น พระพุทธเจ้าปรินพิ พาน
แล้วจะมีดอกสาละบานร่วงหล่นลงทีป่ รินพิ พานเป็นไปไม่ได้ เขาว่าอย่างนัน้
ดอกสาละจะบานในตอนเดือนมกราคม เดือนมกราคมก็ไม่ใช่กลางเดือนหก
แน่นอน แต่ญาติโยมอย่าลืมว่าสาละอาจจะมีหลายต้น หรือในยุคนัน้ ต้นไม้
ประเภทนีเ้ รียกว่าต้นสาละ ต้นไม้ประเภทนีเ้ รียกต้นสาละ ต้นอืน่ ไม่ได้เรียก
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อย่างนี้ หรือต้นสาละในยุคเก่า เวลานี้เปลี่ยนไปแล้ว สาละในสาลวัน ใน
คัมภีร์เทศน์ใช้ สาลวโนทยาน หรือสาลวัน แปลว่า ในป่าไม้รัง นักเทศน์
หรือท่านที่เทศน์สืบๆ ต่อกันมา เช่น เทศน์แจง ใช้ค�ำว่า สาลวโนทยาน
คือ ในอุทยานแห่งไม้รัง ว่าอย่างนั้น แต่มาในระยะหลังว่า ไม้รังนั้น กับ
ไม้สาละคนละต้น แต่ลักษณะคล้ายๆกัน
อาตมภาพได้รบั ค�ำสอนจากอาจารย์ เจ้าคุณวิสทุ ธิโสภณ วัดสระเกศ
บอกว่า ไม้รังกับไม้สาละคนละต้น แต่ใบคล้ายๆกัน ไม้รังใบเล็กกว่าไม้
สาละ ให้แปลเสียใหม่ให้ทับศัพท์ไว้ สาลวโนทยาน สาลวัน ก็แล้วกัน
อุทยานแห่งไม้สาลวันก็ว่า หรือป่าไม้สาละไม่ต้องออกศัพท์ว่าอย่างนั้น
น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ อาตมภาพก็มาพิจารณาถึงค�ำนี้ ค�ำของผู้พูด
หรือผู้กล่าวนั้นมีเจตนาที่จะลบล้างพระพุทธศาสนา จะท�ำลายค�ำสั่งค�ำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท�ำลายความอัศจรรย์ในวันประสูติ ตรัสรู้
ปรินิพพาน ก่อน อาตมภาพก็ค้นเรื่องเหล่านี้ ก็ไม่ได้ไปไหน เพียงแต่อยู่ใน
ประเทศไทยนี้ ไม้สาละจะบานหรือไม่บานในวันกลางเดือนหก ไม้สาละที่
เรียกกันว่า “สาละลังกา” มีอยู่ที่วัดมหาธาตุ เวลานี้ก็บาน อยู่มีที่วัดบวร
ก็บาน เวลานี้ที่วัดชนะก็มีออกแล้วดอกบานดูได้ มีดอกในวันกลางเดือน
หกในฤดูนี้ ไม่ต้องไปถึงฤดูในช่วงเดือนมกราคม แต่ในเดือนมกราคมก็มี
เพราะไม้ประเภทนี้ออกดอกทั้งปี แต่ต้นนี้จะเป็นต้นแบบเดียวกันกับที่อยู่
ในที่ปรินิพพานหรือไม่ อาตมาไม่ยืนยัน แต่ยืนยันว่าที่เรียกว่าต้นสาละนี้
มีดอกทั้งปี การที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปบรรทมเหนือที่
ปรินพิ พานระหว่างสาลวโนทยาน หรือระหว่างสาละทัง้ คู่ ในสาลวโนทยาน
นั้น ดอกไม้สาละจะบานหล่นกลีบลงมาเพื่อเป็นพุทธบูชาก็ไม่เห็นน่าจะ
เสียหายอะไร ไม่เป็นความผิดความพลาดอะไร เพราะดอกไม้บานอยู่ตาม
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ธรรมดา เดี๋ยวนี้ก็ดูได้ว่าบานอยู่ นี่สาละประเภทนี้ แต่สาละก็มีคนเรียก
กันหลายชื่อและหลายประเภท ดอกนั้นคล้ายดอกจิก มีต้นอยู่ทางขวามือ
อาตมภาพก็ปลูกทางขวามือแต่เวลานีย้ า้ ยเข้ามาติดก�ำแพงใบจะเหีย่ วแห้ง
ไปบ้างก็เพราะไม่ได้ไปรดนำ 
�้ ก็เป็นสาละอีกต้นหนึง่ ไม่ใช่ตน้ เดียวกัน แล้ว
ก็ต้นหน้ากุฎีหลวงพ่อวัดเลียบ ท่านไปนมัสการสังเวชนียสถาน ท่านเอามา
จากอินเดีย ท่านก็เรียกของท่านว่าต้นสาละเหมือนกัน อาตมาก็เอามาปลูก
ไว้ แต่ประเภทนั้นมีดอกเล็ก ๆ ดอกไม่ใหญ่นัก เวลานี้ก็มีดอก แต่เห็นจะ
ไม่ปรากฏ ถ้าหากจะบานลงมาจริงๆ หรือหล่นลงมาจริงๆ ก็เป็นไปได้ แต่
อาจจะไม่เป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็น เพราะดอกเล็กๆ ท่านเรียกสาละ
เหมือนกัน อาตมาก็เอามาปลูกไว้ที่วัดนี้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าดอกไม้
ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น ดอกสาละหรือดอกไม้ที่
เรียกว่าดอกไม้สาละก็จะบานหล่นลงมาเป็นพุทธบูชา แต่คนที่ไม่เห็นด้วย
หรือคนที่เป็นมิจฉาทิฐิ หรือเป็นพวกเดียรถีย์ นักบวชนอกศาสนา นับถือ
ศาสนาอืน่ ๆ และปลอมมาบวชมาพูดเพือ่ ทีจ่ ะท�ำลายคลายความเชือ่ ถือของ
เรา คลายศรัทธาของเราให้เราหลงไปตามเขาก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ขอ
ให้ญาติโยมใช้สติปญ
ั ญาพิจารณาดูการทีเ่ ขากล่าวนัน้ เจตนาไม่ชอบและผล
มันก็ออกมา เวลานี้ยังอาศัยผ้าเหลืองอยู่ แต่หาวัดอยู่ไม่ได้ อยู่ที่ไหนไม่รู้
ไม่ได้ติดตาม ไม่ได้สนใจ รู้แต่อยู่ในวัดต่างๆ ไม่ได้ ไม่มีใครเขารับ เขารับ
ไม่ได้เพราะติเตียนพระพุทธ เรื่องดอกไม้สาละที่บานนั้น ญาติโยม เป็น
อัศจรรย์อันหนึ่งในวันวิสาขบูชา ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
ของเราประสูติก็วันนี้ ตรัสรู้ก็วันนี้ ปรินิพพานก็วันนี้ เขาก็ว่าเป็นไปยาก
ไม่มีใครเป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญพระบารมีมาถึง 4
อสงไขย กับแสนกัปเพื่อที่จะบรรลุพระโพธิญาณ เพื่อข้ามเพื่อน�ำสัตว์ให้
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พ้นจากทุกข์ ทั้งภายในภายนอก ทุกข์กายทุกข์ใจ หรือทั้งชาติทุกข์ ชรา
ทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ ให้พ้นทุกข์ได้ด้วยความปรารถนา หรือบารมี
ที่พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญมานั้นนานมากถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป จึงเป็นเหตุ
ให้พระองค์มีอัจฉริยะได้อัจฉริยะ ประสูติก็ประสูติในวันนี้ ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ใน
วันนี้ ปรินิพพานก็ปรินิพพานในวันนี้มีอัจฉริยะเป็นพิเศษ แต่ถ้าเทียบกัน
กับคนธรรมดา ญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินบ้าง คนเกิดวันอาทิตย์ ตายวัน
อาทิตย์ เกิดวันจันทร์ตายวันจันทร์ เกิดวันศุกร์ตายวันศุกร์ เกิดวันเสาร์ตาย
วันเสาร์ มีมากไม่ใช่มนี ้อย แต่เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี้ เขาถือว่าคนหมด
อายุเกิดวันนั้นตายวันนั้นเป็นคนหมดอายุ จะอายุมากอายุน้อยไม่รู้ ถือกัน
มาอย่างนั้น แต่นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ง่ายๆ คนธรรมดาก็ยังมี ไม่ต้อง
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอก
แล้วก็มีอีกประเภทหนี่งเกิดมาแล้วเดินได้ พระพุทธเจ้าของเราเมื่อ
เกิดมาแล้ว เมือ่ ประสูตพิ น้ จากมาตุคพั โภทรพระครรภ์นางสิรมิ ายาราชเทวี
เสด็จเดินไปถึง 7 ก้าว ไม่ใช่จะเดิน 7 ก้าวอย่างเดียว ยังตรัสอาสภิวาจา
อีกว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เรา
เป็นผูเ้ ลิศ เราเป็นผูเ้ จริญ เราเป็นผูป้ ระเสริฐทีส่ ดุ ในโลก ยังตรัสอีก มีทไี่ หน
บ้างคนที่ตรัสได้อย่างนี้ แล้วเรื่องนี้เคยมีพูดขึ้นในที่ประชุม ในที่ประชุม
สันนิบาตสมาคมของพุทธศาสนา เขานิมนต์อาตมภาพไปร่วมประชุมด้วย
เขาบอกว่าการที่พวกเราจะไปประกาศเรื่องพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติแล้ว
เดินได้เจ็ดก้าวนี้ เป็นเรื่องเกินความจริงไป หรือการที่พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส นี้ก็
เป็นเรื่องเกินความจริงไป ไม่ควรจะประกาศ เพราะจะเป็นทางให้คนอื่น
ข้างนอกค้านได้ แต่คนที่พูดจะเป็นใคร จะเป็นพวกเดียรถีย์เข้ามาหรือ
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อย่างไร อาตมภาพตามไม่ถึง เพราะเพิ่งเข้าไปวันนั้น เห็นเขาพูดอย่าง
นัน้ อาตมภาพก็อดไม่ได้จงึ ยกมือขึน้ อาตมภาพขอโอกาสบอกท่านทีพ่ ดู ไป
ท่านผู้พูดก็พูดตามความเห็นของท่าน อาตมภาพขอชี้แจง ไม่ใช่ตามความ
เห็นของอาตมา แต่ตามหลักฐานในพระพุทธประวัติหรือตามหลักฐานใน
คัมภีร์ พระพุทธเจ้าเมื่อประสูติจากมาตุคัพโภทร เสด็จพุทธด�ำเนินถึง 7
ก้าว แล้วตรัสอาสภิวาจา เป็นเรื่องจริง
คนที่เกิดมาพูดได้ในต�ำนานทางพระพุทธศาสนามีอยู่ 3 ชาติ ชาติ
เวสสันดร ชาติมโหสถ และชาติสิทธัตถะคือชาติสุดท้าย ไม่ใช่ชาติเดียว
ไม่ใช่ชาติสิทธัตถะชาติเดียว เป็นมาตั้งแต่ชาติมโหมสถ เป็นมาตั้งแต่ชาติ
เวสสันดรแล้ว สามชาติทั้งชาติสุดท้ายคือชาติสิทธัตถะ มีหลักฐานชัดเจน
มีในต�ำรา แล้วที่เดินเจ็ดก้าวนั้นก็มีดอกบัวรองเสียด้วย มีดอกบัวรองรับ
พระบาททั้งเจ็ดก้าว ไม่ใช่ว่ามีดอกบัวขึ้นดอกใดดอกหนึ่ง ถ้าพูดถึงหลัก
ฐานทัว่ ไปไม่นา่ จะมี แต่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าก็จงึ มี เพราะบารมีที่
พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญมานัน้ อาจให้เกิดให้มขี นึ้ นีเ้ ป็นเรือ่ งของพระพุทธเจ้า
แต่ถา้ พิจารณาถึงเรือ่ งธรรมดา อาตมาว่า ถ้าอย่างนัน้ ไม่ตอ้ งไปดูไม่ตอ้ งไป
นึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้า หรือต�ำนานของพระพุทธเจ้า ถ้ามีใจเป็นกลางสัก
หน่อย ลูกไก่ที่ออกจากท้อง จากฟองไข่ แม่กกประเดี๋ยวเดียวพอขนแห้งก็
เดินได้ร้องได้แล้ว ลูกไก่เล็กๆ นี้ คนที่เคยเลี้ยงไก่ รู้ดี ลูกไก่เล็กๆ ที่แม่กก
มาเพียงสิบแปดวันหรือยี่สิบวัน พอท�ำลายฟองออกมาได้ แม่กกประเดี๋ยว
เดียวก็ร้องได้เดินได้ ลูกวัว ลูกควาย เมื่อคลอดตกจากแม่ แม่ก็จะกินรก
กินรก กัดรก เขาก็ลุกบ้าง ล้มบ้าง ลุกบ้าง ล้มบ้าง นี้เท่าที่อาตมาเคยเห็น
สักประเดีย๋ วก็จะเดินได้ มายืนอยูใ่ ต้แม่ ยืนกับแม่ แต่ถา้ เป็นลูกม้า อาตมา
เป็นแต่ได้ยินมา ลูกม้าเมื่อคลอดออกมาแล้วต้องวิ่งรอบแม่ ธรรมชาติของ
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ม้าเป็นอย่างนั้น ธรรมชาติของไก่ ธรรมชาติของควาย ธรรมชาติของวัว
ธรรมชาติของม้า เป็นอย่างนี้ นีธ้ รรมชาติของพระโพธิสตั ว์หรือพระพุทธเจ้า
ท�ำไมจะพูดไม่ได้ ท�ำไมจะเดินไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นธรรมดาของ
พระโพธิสัตว์ พูดถึงธรรมดาแล้วก็มาถึงพระมารดาพระโพธิสัตว์ ผู้ที่เป็น
มารดาพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์มาอุบัติเกิดจะต้องรักษาศีล 5 นี้เป็น
ธรรมดา ธรรมดาของมารดาพระโพธิสัตว์ เมื่อพระโพธิสัตว์มาอุบัติเมื่อใด
มารดาจะต้องรักษาศีล 5 เมื่อนั้น เมื่อคลอดพระโพธิสัตว์แล้ว มารดาจะ
ต้องทิวงคต และต้องไปอุบัติในสันดุสิต เป็นเทวดารอรับมรรคผลยิ่งๆ ขึ้น
ไปในชั้นนั้น นี้เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะฉะนัน้ ขอให้ญาติโยมก�ำหนดโดยนัยทีอ่ าตมภาพชีแ้ จงแสดงมา
นี้ เป็นเครือ่ งบ�ำเพ็ญความดีส�ำหรับตน ให้เชือ่ ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของ
เรานั้นประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา ชาว
โลกหรือสหประชาชาติจงึ ยอมรับว่า วันนีเ้ ป็นวันวิสาขบูชาโลก เพราะพระ
ผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ทรงสอนธรรมเพือ่ ความสงบ หรือความร่มเย็นของ
ชาวโลก เขาจึงยอมรับ เพราะฉะนัน้ เราท่านทัง้ หลายเมือ่ มาถึงวันนี้ เราก็
ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม คือตั้งใจปฏิบัติความดี ความชอบ เริ่มด้วยทาน ศีล
และภาวนา เพือ่ เป็นพุทธบูชา จะได้ชอื่ ว่าเป็นการปฏิบตั บิ ชู าพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยปฏิบัติบูชา เพราะฉะนั้น ขอให้ญาติโยมสาธุชน
ทุกท่านทุกคนพึงมีจิตเป็นมหากุศลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำ
สอนในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชา โดยนัยดังที่อาตมภาพแสดงมา
เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้
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ความเป็นมาของ มศว องครักษ์
รศ.ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์

4

ในปี พ.ศ. 2530 ขณะที่ผมเริ่มท�ำหน้าที่ อธิการบดี มศว นั้น
มหาวิทยาลัยของเรายังเป็นมหาวิทยาลัยค่อนข้างเฉพาะทาง ทีผ่ ลิตบัณฑิต
ส่วนใหญ่ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
และสาขามนุษยศาสตร์บ้าง (เราก�ำลังผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์อยู่
ด้วย) เรามีปัญหาใหญ่ในการเปิดสาขาวิชาการอื่นๆ(ที่จ�ำเป็นต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยให้มีมากขึ้น) อีกประการหนึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยหลาย
วิทยาเขต มี 4 วิทยาเขตในกรุงเทพมหานคร (ประสานมิตร ปทุมวัน
พลศึกษา และบางเขน) ซึ่งแต่ละวิทยาเขตมีเนื้อที่(ยืมจากผู้อื่น)น้อยมาก
มิอาจพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ที่มหี ลากหลายสาขาวิชาการได้
และอีก 4 วิทยาเขตในต่างจังหวัด (บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม และ
สงขลา) การบริหารงบประมาณ จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่สุด เพราะเรา
ได้รับงบประมาณส�ำหรับหนึ่งมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยหนึ่งวิทยาเขต)
แต่ต้องแบ่งเป็น 8 ส่วน กระจายไปตามวิทยาเขตทั้งหลาย ทุกวิทยาเขต
ต้องประสบภาวะด้อยงบประมาณโดยทั่วถึงกัน ยากแก่การหาสิ่งที่ดีๆที่
มหาวิทยาลัยพึงหาให้แก่ศษิ ย์ได้ เราจึงด�ำเนินโครงการยุบรวมวิทยาเขตใน
กรุงเทพมหานคร มาไว้ที่วิทยาเขตประสานมิตร แต่เพียงแห่งเดียว และ
ให้วทิ ยาเขตต่างจังหวัดเตรียมการแยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศจาก
มศว โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ขยับขยาย มศว ไปยังพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่มากพอ
ส�ำหรับการขยายตัว ให้เป็นมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาวิชาการ (ก่อน
4 อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หน้านี้ มศว เคยมีโครงการที่มจี ุดประสงค์เช่นเดียวกัน คือโครงการวังน้อย
ในสมัย ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี ครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ถูกล้มเลิกไปในภายหลัง)
การยุบรวมวิทยาเขตในกรุงเทพมหานครนัน้ เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน
อย่างยิ่ง ผมได้ประสบสัมผัสความสะเทือนใจอย่างมากของบุคคลากรใน
วิทยาเขตทีถ่ กู ยุบ พวกเขาเหล่านัน้ มีความสะเทือนใจอย่างหนัก และอย่าง
น่าเห็นใจทีส่ ดุ เพราะเขารูส้ กึ ราวกับว่าสายใยแห่งใจผูกพันทีม่ ตี อ่ วิทยาเขต
จะถูกตัดขาดฉะนัน้ ผมเองก็มคี วามสะเทือนใจไม่แพ้กนั เพราะผมตระหนัก
ดีว่า สายใยแห่งใจผูกพันที่บุคคลมีต่อวิทยาเขตต่างๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง และเป็นความงาม (a thing of beauty) อย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่
การเก็บรักษาไว้ในส่วนลึกของจิตมนุษย์ (จิตวิญญาณ) ไม่สมควรที่จะถูก
คุกคามด้วยสิง่ ใดๆ ความงามทีก่ ล่าวนี้ คงจะเหมือนกับความงามของ “old
acquaintance” ที่กวีเอก Robert Burns เรียกร้องให้หวนระลึกถึง ใน
เพลง Auld Lang Syne แต่เพื่อศิษย์ มศว จะได้ประสบสัมผัสสิ่งที่ดีงาม
จากความเป็นมหาวิทยาลัยทีแ่ ท้จริง ผมจึงจ�ำใจยอมให้มคี วามสะเทือนใจ
ดังกล่าว
เรายุ บ วิ ท ยาเขตพลศึ ก ษามารวมกั บ คณะพลศึ ก ษา ที่ มศว
ประสานมิตร ในปี พ.ศ.2532 วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตพิษณุโลก
แยกตัวออกและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามล�ำดับ ในปี พ.ศ. 2533 พร้อมๆ กัน ในภายหลังวิทยาเขตปทุมวัน
และวิทยาเขตบางเขน ยุบมารวมกับวิทยาเขตประสานมิตร วิทยาเขต
มหาสารคามแยกตัวออกและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี
พ.ศ. 2537 และวิทยาเขตสงขลาแยกตัวออกและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
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ทักษิณ ในปี พ.ศ. 2539
เรามองไปข้างหน้า เห็นแล้วว่าถ้าโครงการยุบรวมและโครงการแยก
ตัวดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นลง ก็จะเหลือ มศว ประสานมิตร อยู่แห่งเดียว
ซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ 100 ไร่เท่านั้น ไม่พอต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้
จริง คือมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาวิชาการ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องขยับขยาย มศว เพิ่มเติมไปยังสถานที่ใหม่ นับว่าเป็นความโชคดี ที่
ในปี 2518 สมัยศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี ได้
รับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานศึกษา ไว้จากบริษัทศรีษะกระบือ จ�ำกัด
ประมาณ 947 ไร่ อยู่ที่อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ดินที่สง่า
งามมาก หน้ากว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ตามแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ที่เลียบถนนรังสิต-นครนายก ยาวลึกเข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จึง
เป็นสถานที่เป้าหมายของการขยับขยาย มศว
ผมมอบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการเป็ น ประธานคณะ
กรรมการยกร่างโครงการองครักษ์ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น
ชอบ แล้วเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าไปชีแ้ จงในรอบแรก ในรอบทีส่ อง ผมไปชีแ้ จงร่วม
กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เราไม่ได้รับอนุมัติให้โครงการองครักษ์เข้า
แผนงานของทบวงฯ ไม่อนุมตั ทิ ง้ั ๆทีป่ ระเทศชาติตอ้ งการให้ทกุ มหาวิทยาลัย
ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มากขึน้ แล้ว มศว ประสานมิตร
ซึ่งด�ำเนินงานมาเต็มเนื้อที่จนแออัดแล้ว จะท�ำการขยายการผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ได้อกี อย่างไร และอีกประการหนึง่ มศว จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาวิชาการ ได้อย่างไร
มศว จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคิดต่างจากทบวงมหาวิทยาลัย
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(ตามหลักกาลามสูตรของพระพุทธศาสนา) เราจึงน�ำโครงการเดิมนี้เสนอ
ต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบ ให้ มศว กู้เงิน
ธนาคารโลก มาด�ำเนินการ คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเห็นชอบ
โครงการของเรา และเห็นควรให้ใช้งบประมาณแผ่นดินแทนเงินกู้ต่าง
ประเทศ และคณะกรรมการฯได้น�ำโครงการนี้เข้าบรรจุไว้ในแผนงานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมได้น�ำเสนอให้ ค.ร.ม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ผมเองได้เข้าชี้แจงต่อ ค.ร.ม. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ใช้เวลาชี้แจง
เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ค.ร.ม. ก็อนุมัติให้ มศว ด�ำเนินโครงการองครักษ์ได้
นับเป็นความปิติยินดีอย่างที่สุดของพวกเรา ถ้าเราไม่คิดต่างจากทบวงฯ
มศว คงไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแน่
เรารีบวางแผนของบประมาณ เพือ่ ด�ำเนินงานโครงการองครักษ์ทนั ที
และได้ตกลงกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ให้ช่วยออกแบบ แผนการใช้พื้นที่ (master plan) ให้มีการ
ใช้พนื้ ทีด่ า้ นหน้าเพือ่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และการกีฬา (การกีฬาเพือ่ สร้าง
คน แบบการกีฬาสมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) และออกแบบแผนการ
ขุดคูคลองและสระนำ 
�้ เพือ่ เสริมสร้างภูมทิ ศั น์ ให้สวยงาม คล้ายๆกับคูคลอง
และสระน�้ำของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร ซึ่งเป็นต้น
ตอของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และภายหลังได้ขอให้สถาปนิก
มศว ออกแบบอาคารให้มีรูปทรงหลังคาเหมือนหลังคา ตึก 3 ของ มศว
ประสานมิตร ทั้งหมดนี้เพื่อคงความทรงจ�ำอดีตที่งดงามของ มศว ไว้
งานชิ้นต่อไป ของเราคือการชี้แจง ให้ชาวบ้านที่มาลงหลักปักฐาน
ตามแนวชายคลองโดยตลอด เพื่ออาศัยที่ดินของเราท�ำนาข้าว ให้เข้าใจ
ว่าอีกไม่นาน เราต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดในการสร้างมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศรี
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สง่าแก่ชาวองครักษ์เอง ผมรู้สึกว่าชาวบ้านให้ความเข้าใจที่ดีทีเดียว แต่ไม่
ได้ด�ำเนินการอะไรต่อ เพราะหมดวาระการเป็นอธิการบดี เสียก่อน ในปี
พ.ศ.2536 และได้ย้ายตนเองกลับสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาทันที
เพื่อเป็นการประกันว่าโครงการองครักษ์จะได้รับการด�ำเนินการโดย
ฉับพลันทันที และไม่ถกู ทอดทิง้ แบบโครงการวังน้อย เราเสนอโครงการจัด
ตัง้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์โดยพลัน โดยอาศัยค�ำปรึกษาและ
การช่วยเหลือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และได้รับการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2535 นั้นเอง ถือว่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะการศึกษาแรกของ มศว องครักษ์ เราเปิดรับ
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทันที และได้จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์อย่าง
ครบครันให้เป็นพิเศษ ไว้ที่ มศว บางเขน ให้นิสิตเรียนเป็นการชั่วคราว
ไปจนกว่า สถานที่เรียนที่องครักษ์จะพร้อม
การพัฒนา มศว องครักษ์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ นั บ เป็ น ก้ า วที่ ไ กลมากของ มศว (ตามค�ำของ
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยขณะนั้น) ก้าว
หนึ่ง เป็นก้าวที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้ มศว สามารถขยายตัวให้มีหลาก
หลายสาขาวิชาการได้ และท�ำให้ มศว มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามของ
ความเป็นมหาวิทยาลัย (ค�ำทีอ่ ธิบายด้วยค�ำพูดได้ยากยิง่ แต่ผทู้ เี่ คยประสบ
สัมผัสความดีงามต่างๆ ขณะทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัย คงเข้าใจได้อย่างดี)
ได้มากขึน้ สิง่ ทีด่ งี ามของความเป็นมหาวิทยาลัย หรือความดีงามของความ
เป็นมหาวิทยาลัย เป็นเหตุปจั จัยทีย่ งิ่ ใหญ่ประการหนึง่ ซึง่ ท�ำให้นสิ ติ มีชวี ติ
ที่ดีทั้งในวันนี้และวันหน้า ความมีชีวิตที่ดีของคนในชาติคงเป็นเป้าหมายที่
ส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนินการศึกษา
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ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เราได้เห็นว่า มศว องครักษ์ได้พัฒนา
เจริญก้าวหน้ามาอย่างน่าพึงพอใจที่สุด ทิวทัศน์ของบริเวณมหาวิทยาลัย
เจริญงดงามขึน้ ด้วยอาคารต่างๆและพันธุไ์ ม้หลากหลายชนิด ตามล�ำดับจน
สวยงามมาก เป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ และ
เป็นศรีสง่าของจังหวัดนครนายก (นีค่ อื สิง่ ทีด่ งี ามของความเป็นมหาวิทยาลัย
อย่างหนึง่ ในหลายๆอย่าง สถานทีแ่ ละกิจกรรมทางศาสนา วรรณคดี ดนตรี
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และฯลฯ ก็เป็นสิง่ ทีด่ งี ามของความเป็นมหาวิทยาลัย
เช่นกัน) ที่ส�ำคัญมากยิ่ง มศว องครักษ์ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตอีกหลาย
สาขาวิชาการและจะขยายได้อีกมาก เราคงได้เห็น มศว เป็นมหาวิทยาลัย
หลากหลายวิชาการอย่างที่ควรจะเป็น (นี่คือสิ่งที่ดีงามของความเป็น
มหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง)
ผมหวังว่า สักวันหนึง่ มศว องครักษ์ จะเป็นศูนย์กลางทีย่ งิ่ ใหญ่ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เยือนดินแดนแห่งต�ำนานของ เจงกิสข่าน มองโกเลีย 9 วัน 7 คืน
ก�ำหนดการเดินทาง : วันที่ 23-31 ส.ค. 2559

23 ส.ค. 2559 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
24 ส.ค. 2559 กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - อูลานบาตาร์ - จตุรัสซัคบาทาร์ - อนุสาวรีย์
เจงกีสข่าน - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - วัดกานดาน
01.00 น. เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
06.20 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง รอเปลี่ยนเครื่อง
08.35 น. เดินทางต่อสู่เมืองอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกีสข่าน เมืองอูลานบาตาร์
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จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 05 เดือน พฤษภาคม 2559
บ่าย ชมเมืองอูลานบาตาร์ จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของ
ประเทศมองโกเลีย เป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย
ในปี ค.ศ.1921 อนุสาวรียเ์ จงกีสข่าน (Chinggis Khaan Monument) นักรบทีย่ งิ่ ใหญ่และผูน้ �ำ
ของชาวมองโกเลีย เมื่อปีพ.ศ.1754 ด้วยการรบพุ่งหลายครั้ง เจงกีสข่าน สามารถยึดครองจีน
ตอนเหนือ จักรวรรดิคารา-จิไต (Kara-Chitai Empire) จักรวรรดิคาเรสม์ และดินแดนอื่นๆ
อีกหลายแห่ง นับถึงเวลาเมื่อเจงกีส ข่าน สิ้นชีพ จักรวรรดิมองโกลได้แผ่ขยายตั้งแต่ทะเลด�ำ
ไปจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ชมอนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเมืองเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตาร์ได้ทั้งเมือง ชมกานดาน
(Gandantegchilen Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความส�ำคัญมากของเมืองอูลานบาตาร์
ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย
25 ส.ค. 2559 อูลานบาตาร์ - เนินทราย Elsen Tasahai วัด Erdene Khamba พักกระโจมมองโกล
เช้า ชมเนินทราย Elsen Tasahai ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผสมผสานความหลากหลายของ
ความงามตามธรรมชาติไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ผืนป่า หรือทะเลทรายโกบี ท่านจะได้
แนบชิดกับความเงียบสงบตามธรรมชาติ ชมชีวิตสัตว์ป่าต่างๆ อาทิ ฝูงอูฐ ฝูงละมั่ง หมีโกบี
และสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่บนผืนทราย เนินทรายเล็กๆ สวยงามน่าอัศจรรย์ราวกับภาพ
วาด อากาศทีน่ จี่ ะแตกต่างกันมากมาย ระหว่างกลางวันและกลางคืน เหมือนอยูใ่ นความฝันเมือ่
ค�่ำคืนที่มืดสนิทมาเยือน ดวงดาวแพรวพราวกระพริบพร่างตระการตา
บ่าย ชม วัด Erdene Khamba วัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคอนโกข่าน
ห่างจากเนินทราย Elsen Tasarhai เพียง 18 กม. ปัจจุบันคงเหลือเพียงซากปรักหักพังซึ่ง
เห็นได้ชัดว่าตัววัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน Erdene Khamba ได้ถูกท�ำลายลงในยุคกลางหลังจาก
จักรวรรดิมองโกเลียล่มสลาย
26 ส.ค. 2559 คาราโครัม - วัดเออร์ดินซู - พิพิธภัณฑ์คาราโครัม
เช้า เดินทางสู่ คาราโครัม (Kharakhorum) อดีตราชธานีของอาณาจักรมองโกล
ระหว่างทางจะผ่านทุง่ หญ้าเขียวขจีทกี่ ว้าง มีกระโจมอยูอ่ าศัยเรียงรายอยูเ่ ป็นระยะๆ เมืองคารา
โครัม เป็นเมืองหลวงเก่า โดยเริม่ สร้างขึน้ เมือ่ จักรวรรดิมองโกลเรืองอ�ำนาจ ในปี ค.ศ.1220 เจงกีส
ข่านมีประสงค์จะสร้างเมืองหลวงของตนเองขึน้ ทีห่ บุ เขา Orkhon Valley ซึง่ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ป็น
ทางผ่านของเส้นทางสายไหม คาราโครัมสร้างเสร็จสมบูรณ์ในยุคของ “โอกูไดข่าน” ลูกชายของ
เจงกีสข่าน แต่ถูกใช้เป็นราชธานีเพียง 40 ปี ก่อนที่กุบไลข่าน (หลานเจงกีสข่าน) บุกเข้ากรุง
ปักกิง่ และสถาปนาปักกิง่ เป็นเมืองหลวงใหม่ เมือ่ ยุคเสือ่ มของจักรวรรดิมองโกลมาถึง คาราโครัม
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆ ล่มสลายและถูกท�ำลายโดยกองทหารแมนจู ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16
วัดเออร์คินซูได้ถูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงคาราโครัม แต่วัดนี้ได้ถูกท�ำลายลงในยุคของสตาลิน
ปัจจุบันมีเมืองใหม่ชื่อ “คาร์คอริน” ได้ถูกสร้างขึ้นบนจุดที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่า “คาราโครัม”
ปัจจุบันมีสัญลักษณ์ของคาราโครัม คือ มีก�ำแพงยาว 400 ม. มี 108 เจดีย์ขาวเรียงราย ที่
เคียงข้างด้วยวัดเออร์ดินซู
บ่าย ชมวัดเออร์ดินซู (Erdene Zuu Monastery) ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่ย่ิงใหญ่ใน
ต�ำนาน มีความส�ำคัญ และเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1586 เคยมีพระสงฆ์จ�ำพรรษา
อยู่ถึง 10,000 รูป เดิมเคยมีหมู่วัดรวมอยู่ถึง 100 วัด ขนาดก�ำแพงแต่ละวัดกว้างใหญ่ถึง 400
x 400 ม. แต่วัดส่วนใหญ่ได้ถูกท�ำลายลงไปในปี ค.ศ. 1937-1938 และยังคงเหลืออยู่เพียง
3 วัดเท่านั้น สภาพโดยรอบจะเห็นซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น
พระราชวัง “คุเมนอมาลกัน” ซึ่งเป็นของโอกูไดข่าน ชมความงามภายในบริเวณวัดเออร์คินซู
ชมเจดีย์ขาวที่ยังหลงเหลืออยู่กว่า 100 เจดีย์ รวมถึงอาคารต่างๆ ของวัด ชมภาพต้นแบบของ
พระพุทธเจ้าบนงานศิลปะแบบทังกา Thangka หรือการปักผ้าหรือการทอผ้าให้เป็นรูปภาพ
27 ส.ค. 2559 คาราโครัม - ทะเลสาบ Ugii
เช้า ชมทะเลสาบ Ugii (Lake Ugii) ระหว่างทางแวะชม Khosho Tsaidam หลัก
ศิลาร�ำลึกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Bilge Khan ข่านชาวเติร์ก ซึ่งในศตวรรษที่ 6-8
สามารถสยายอ�ำนาจของจักรวรรดิเติรก์ ไปทัว่ เอเชียกลาง รูปทรงเป็นแท่นบูชาหินแกรนิตรูปเต่า
มีหลักศิลาปักอยูต่ รงกลางด้านบน มีอกั ษรรูน (เติรก์ ) และอักษรจีนสลักอยู่ นับเป็นร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีค่ายิ่งในการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ รูปแบบการ
ก่อสร้าง ศิลปะ พัฒนาการตัวอักษร และความสัมพันธ์ทางการเมือง ของชาวเอเชียกลาง
บ่าย น�ำชม ทะเลสาบ Ugii (Lake Ugii) เป็นทะเลสาบขนาดไม่ใหญ่นัก ที่อยู่ใกล้
เมืองอูลานบาตาร์มากที่สุด เป็นสรวงสวรรค์ของการเล่นเรือ ดูนก และตกปลา ตั้งอยู่ทางภาค
กลางของมองโกเลีย มีพื้นที่ 27 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับน�้ำทะเล 1,337 ม. ส่วนที่ลึกสุดของ
ทะเลสาบคือ 15 ม. แต่มีความลึกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 6.64 ม. ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและปลา
หลากหลายพันธุ์ รวมถึง นกกระเรียน เป็ดน�้ำ  ห่านฟ้า พีลีแกน ฯลฯ ซึ่งจะอพยพมาที่นี่ใน
ช่วงปลายเดือนเมษา
28 ส.ค. 2559 อุทยานแห่งชาติคุสเตนเนอรูอู เยี่ยมชมเผ่าเร่ร่อนที่เลี้ยงม้าและเลี้ยงสัตว์
เช้า ชมอุทยานแห่งชาติคุสเตนเนอรูอู (Khustai Nuruu) อุทยานที่เต็มไปด้วยสัตว์
ป่าที่อนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะม้าป่าพันธ์ Przewalsky หรือม้าป่าทาคี่ร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความ
ส�ำเร็จของจักรวรรดิมองโกลในอดีต เพราะทุกสถานที่ที่นักรบไป ก็จะมีม้าป่าทาคี่ร์ไปด้วยเช่น
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มีคนกล่าวไว้ว่า “ถ้ามามองโกเลีย แล้วไม่ขี่ม้าทาคี่ห์ เหมือนมาไม่ถึงมองโกเลีย (ท่านสามารถขี่
ม้าทาคีห์ พร้อมถ่ายรูป *** ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
บ่าย ชมเผ่าเร่รอ่ นทีเ่ ลีย้ งม้าและเลีย้ งสัตว์ ในบริเวณนีจ้ ะมีสตั ว์ปา่ มากมาย รวมถึง แกะ
ป่า แพะป่า สุนัขป่า และกวางแดง
29 ส.ค. 2559 Teralj Ovoo - อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (Terelj)
เช้า ชมอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ (Terelj) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่ออีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหิน
ที่มีรูปร่างแปลกตา ตลอดจนถ�้ำลึกลับ เส้นทางจะขับผ่านเมืองอูลานบาตาร์
บ่าย ชม Teralj Ovoo กองหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกเลีย ที่มองโกเลียใน เรียกกองหิน
นีว้ า่ “เอาเปา” นอกจากมีความเชือ่ ว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิแ์ ล้ว ยังใช้เป็นจุดนัดพบ เป็นสัญลักษณ์ของ
เส้นทางในท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่สามารถจดจ�ำได้ง่าย น�ำชมอุทยานเทอเรลจ์ (Terelj) ท่านสามารถ
เดินชมธรรมชาติ ที่เสมือนราวกับว่าก�ำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สวยงามปูด้วยพรมซึ่งท�ำจากดอกไม้
สีขาวสะอาดตา และน�ำคณะชม หินเต่า ชมวัดแห่งการปฏิบัติสมาธิ (Aryapara Meditation
Monastery) ท่านจะได้ชมทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงามสุดจะบรรยา
30 ส.ค. 2559 เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูลานบาตาร์ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง
ชาติ - ช้อปปิ้งตลาดมืด
เช้า ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง จากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูลานบาตาร์
บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) ซึ่งภายในมี
การจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวมองโกเลียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงรุ่งเรือง
ที่สุด เดินทางสู่ ตลาดนาลันตู (Naran Tuul Market) หรือที่รู้จักในชื่อตลาดมืด Khar Zakh
ตลาดกลางแจ้ง คล้ายๆ กับตลาดนัดจัตุจักร และเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองอูลันบาตอร์ อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลีย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ขนสัตว์แคชเมียร์แท้ๆ รองเท้าบู๊ท และของฝากของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย
31 ส.ค. 2559 อูลานบาตาร์ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินเจงกีสข่าน เมืองอูลานบาตาร์
12.50 น. เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 902
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป 78,000.-/ท่าน ผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป 79,500.-/ท่าน
ผู้เดินทาง 25-29 ท่าน 80,500.-/ท่าน ผู้เดินทาง 20-24 ท่าน 81,500.-/ท่าน

ภาพปก : พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม กาญจนบุรี

