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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. 086-077-4077
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 งานสารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659 โทรสาร 02-258-4007

				
ยามนี้ 					
สิเย็นแล้ว
คงไม่แคล้ว
ต้องมืดลง
อาทิตย์
จะอัสดง
แสงจะลับ
จะลาไกล
วอนหัตถ์
จากเทวัญ
ประคองขวัญ
ตะวันไว้
กราบฟ้า
น�้ำตาไหล
ยังเตรียมใจ
ไม่ใคร่ทัน
สมเด็จพระเทพฯ
ทรงพระราชนิพนธ์
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แผ่นดินธรรม
โลกหล้าฟ้าปิดสนิทแล้ว
ดวงแก้ววูบวับดับสลาย
แสงตะวันสาดส่องเฮือกสุดท้าย
ฟูมฟายมืดบอดแผ่นดินธรรม
แปรพลังศรัทธาคณานับ
ขานขับภราดรภาพเลิศเลอล�้ำ
ขจัดฉันทาคติมืดด�ำ
เลิกก่อเวรกรรมปลดปลง
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แปรพลังสมาธิสงัดสงบ
สยบความวุ่นวายโลภโกรธหลง
สร้างสันติสุขให้ยืนยง
ด�ำรงสันติภาพกว้างไกล
แปรพลังศรัทธาประชาชน
ล�้ำลึกล้นเสียสละแห่งผู้ให้
ชีวิตเพื่อผู้อื่นย่อมยิ่งใหญ่
เกริกไกรเพื่อสาธารณชน
แปรพลังปรีชาญาณ
สืบสานปัญญาธรรมล้นพ้น
เรียนรู้ทุกลมหายใจตัวตน
หลุดพ้นอวิชชาแห่งจิตใจ
และแปรพลังอัจฉริยภาพนานา
แสวงหาชีวิตเพียรฝันใฝ่
หมุดหมายเพื่อความเป็นไทย
ใต้ฟากฟ้าแดนดินเดียวกัน
ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ : ประพันธ์
20 ตุลาคม 2559
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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
			 เหมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยง
ใจสลายสุดสายใย
วังเวงสุดห่างไกล
เหลือทรากใจขาดวิ้น
			 โอ้เหตุมีเรื่องเศร้า
พระเสด็จสรวงไอศูรย์
ทิ้งปวงราษฎร์เพิ่มพูน
รอยบาทพระเลิศหล้า
			 พระโพธิสัตว์เสด็จด้าว
ปลดทุกข์ทั่วเขตคาม
ไขประทีปตื่นตาม
ใจสงบทุกย่างก้าว

กลางใจ
สุดสิ้น
สุดโลก  นี้เอย
ร�่ำไห้ขวัญหาย
อาดูร
สู่ฟ้า
ว้าเหว่  วังเวง
ปกเกล้าชาวสยาม
แดนสยาม
ถิ่นด้าว
พุทธพจน์  ตรัสเอย
สติพร้อมคลองธรรม

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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พระเสด็จดับขันธ์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด  ดับตะวัน
ปางพระเสด็จดับขันธ์  นิราศแล้ว
สามโลกวิโยค กันแสงโศก
โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน�้ำตาหนาว
หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี
ปฐพีสะทกหาว
โอ้ว่าประชาอุระระร้าว
พระเสด็จ ณ แดนใด
น�้ำตาดอกไม้ร่วง
พิลาปร�่ำระงมไพร
ปานใจ จะขาดใจ...
จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...
โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว
นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์
ร่มฟ้าประชาชาติราษฎร
มหิธรธ�ำรง พระทศธรรม
พลังแห่งแผ่นดินเสด็จแล้ว
พญาโศกโศกแว่ววิเวกย�่ำ
ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระก�ำ
ยะเยียบย�้ำ ร�่ำร้าวหนาวน�้ำตา .
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สังคมในแวดวง มศว

มศว วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย แด่ดวง
พระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯสู่
สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

มศว ร่วมใจ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมแปรอักษร เพื่อ
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 06.00น.-09.00น ณ บริเวณสนาม ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์(สนาม
ฟุตบอล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://seniorclub.swu.ac.th
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินงาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี” ครั้งที่ 27 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 น. นั้น
บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ “งดการเสด็จฯ”
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2558 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
มาพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ช่วงบ่าย ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
ก�ำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2559 ซ้ อ มครั้ ง ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2559 ซ้ อ มครั้ ง ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการ
ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา 1
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ชมรมฯ พาสมาชิกไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน
2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์
เขาดิน หนองแสง จังหวัดจันทบุรี มีผู้ร่วมไปปฏิบัติธรรม 33 คน ด้วย
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั ธิ รรม ท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม ท่าน
มหาอุทัย และท่านมหาสากล ได้ให้ความเอาใจใส่ ดูแลและชี้แนะตลอด
เวลาของการปฏิบัติ ท�ำให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
ครัง้ นีเ้ ป็นอย่างมาก และร่วมกันถวายเงินให้ศนู ย์ปฏิบตั ธิ รรม 40,000 บาท
ขออนุโมทนา สาธุมา ณ โอกาสนี้ สมาชิกฯ ขอขอบคุณ ผศ. ระวีวรรณ
พันธ์พานิช ที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก่อนเดินทางกลับ มีความอิ่มเอมใจ
ร่วมกัน
ชมรมฯ จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 มี
ผู้มาร่วมงานจ�ำนวน 97 คน และน้องใหม่จ�ำนวน 29 คน ชมรมฯ ยินดี
ต้อนรับน้องใหม่ เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความสุขที่มีมากในช่วงของความเป็นอิสระจากงานประจ�ำ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 บุตร-ธิดา ญาติสนิท ลูกศิษย์ ชมรมฯ
ดนตรีไทยข้าราชการบ�ำนาญ จังหวัดชลบุรี ชมรมฯ และส�ำนักหอสมุดกลาง
ได้ร่วมกันท�ำบุญครบรอบ 50 วัน ให้ ผศ. ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ทุก
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนมาด้วยความตั้งใจที่จะร่วมท�ำบุญให้อาจารย์ผู้เป็นที่รักเคารพของทุกๆ
คนทีไ่ ด้รจู้ กั อาจารย์ หลายท่านน�ำเงินเข้าทุน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร และ
ร่วมท�ำบุญน�ำเงินถวายวัดมักกะสันเป็นค่าน�้ำค่าไฟอีกจ�ำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย ฝาก
แจ้งเรื่องให้ผู้ที่ท�ำการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง ให้ท�ำเรื่อง
เบิกจ่ายตรง เพื่อสะดวกในการใช้ยาบางรายการ
คุณธัชพร ศรีวาลา ผู้ท�ำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่ารักพยาบาลให้ผู้
เกษียณอายุราชการ ขอให้ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. เฉพาะที่หักเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขอให้ไปท�ำแบบส�ำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.
หน่วยงาน มศว ประสานมิตร ที่กองคลังชั้น 2 ภายในสิ้นปี 2559 นี้
ชมรมฯ ขอเรียนให้สมาชิกและน้องใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีนที้ ราบว่า มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นำ� รถมาจอด เพือ่ ท�ำภารกิจต่าง ๆ
ได้ โดยท่านต้องแสดงบัตรข้าราชการบ�ำนาญ แก่เจ้าหน้าที่ทางเข้า-ออก
ใต้อาคารจอดรถ ชมรมฯ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบ
รายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ใน แต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อ
ของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรด ติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม
081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และหาก
ท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วม บริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผศ. ดร. ไพโรจน์   เบาใจ   ต้องการขายที่ดินด้านหลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จังหวัดนครนายก  จ�ำนวน 100
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ตารางวา  ผู้ใดสนใจโปรดติดต่อได้ที่ โทร. 089-444-1016
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พรศรี
เนื่องจาก อ.ส้าง พรศรี ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่
26 กันยายน 2559
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ไชยโยธา
เนื่องจาก รศ.ดนัย ไชยโยธา ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิงศพ เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2559
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลิม้ ทองกุล
เนื่องจาก อ.จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิง
ศพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลีแสวง
สุข เนื่องจาก อ.ศักดิ์ดา ลีแสวงสุข ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิง
ศพ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ชมรมผู้สูงอายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ่อนมั่ง
เนื่องจาก ผศ. ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ถึงแก่อนิจกรรม พระราชทานเพลิง
ศพ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มศว ขอแสดงความเสี ย ใจกั บ ครอบครั ว
สวธนไพบูลย์ เนื่องจาก รศ. สมจิต สวธนไพบูลย์ ถึงแก่อนิจกรรม
พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559
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สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณสุณี  เหล่ารัตนเวช
อ. โสภิณ  จันทะคล้อย
คุณสุชาดา  แสงทอง
รศ. สุรางค์รัตน์  ศรีสุรภานนท์
ผศ. ศรีจันทร์  พันธุ์พานิช
คุณศิริพรรณ  ตันติวัชรประกาย
คุณนภพรรษ  สุดปาน
คุณเชิดชาติ  พุกพูน
คุณวิไล  พิพัฒนโยธะพงศ์
อ. ลักขณา  คนึงสุขเกษม
คุณพิพัฒน์  สมใจ
คุณนิภาพรรณ  วีโรทัยสกุล
ผศ. นรา  บูรณรัช
ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์
รศ. ดร สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
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ผศ. ประไพพรรณ  เอมชู
ทันตแพทย์วินัย  นันทสันติ
อ. กัญญา  พานิชสกุล
อ. จ�ำลอง  ช่างต่อ
คุณกฤษณา  สังคริโมกข์
คุณณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ
คุณจุฑาทิพย์  สุระประจิต
คุณญาณิน  สินเจริญ
อ. อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม
คุณลลิตภัทร วณิชยานันต์
คุณสารินา  ทองแสง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
อ. สายใจ  แจ้งสุพิมล
ผศ. ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
อ. รังษี  มหาขันธ์
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. ผศ. สุพีร์  ลิ่มไทย (รวม 2,000 บาท)
2. รศ. นิยม  บุญมี
3. รศ. ดร. เสนาะ  บุญมี
4. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิระปรีชาพงษ์
5. รศ. วลัย  อินทรัมพรรย์
6. ผศ. ดร. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
7. ศ. ดร. ส�ำเริง  บุญเรืองรัตน์
8. ผศ. นลินี  โพธิทัช
9. ผศ. สมรรถชัย  น้อยศิริ
10. อ. พิศวง  มหาขันธ์
11. รศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
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         รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
         ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน
พระศาสดาท่านศรัทธามหาศาล
สบสุขสมร่มเย็นทุกคืนวัน
พึงพานพบแสงแห่งธรรมน�ำชีวิต
บริสุทธิ์สะอาดปราศหมองใจ

โปรดบันดาลพรประเสริฐวันเกิดท่าน
ผิวผ่องพรรณพูนพลังทั้งกายใจ
ส่องพาจิตสู่แนวทางสว่างใส
ดวงหทัยสงบสุขสิ้นทุกข์เทอญ
พรรณนิภา สันติพงษ์

1. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน
3. รศ. สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์
5. อ. จรัญ  สงวนสัจพงษ์   
7. รศ. วรรณี  ชาลี  
9. ผศ. อารยา นันทจิต  
11. เภสัชกรหญิงสุวณี  กาญจนลักษณ  
13. คุณสาทร  สงขกุล
15. ผศ. ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์
17. ผศ. ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี
19. รศ. สุมาลี  เหลืองสกุล
21. ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์
23. ผศ. พิจิตร  สุทธิพันธ์
25. คุณรัชนีบูลย์  ผิวสุพรรณ
27. อ. บังอร ทิพยสูตร
29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์
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ประพันธ์

2. ผศ. ฉวีวรรณ  ปัญญาสุข
4. ผศ. เจริญศรี  หมวดสง
6. รศ. สายทิพย์  นุกูลกิจ
8. รศ. รุ่งทิวา จักรกร
10. ผศ. บังอร  เสตนนท์
12. อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
14. ผศ. สุรีย์  แขวงโสภา
16. อ. เชาวนา  ชวลิตธ�ำรง
18. คุณบุญเรือน  อินทโพธิ์
20. ผศ. เพราพรรณ  ธรรมา
22. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
26. คุณรัตนา  พุกพูน
28. คุณเทียนทอง ชินะผา
30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 22 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2559

31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
70.

ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล
32.
คุณสมใจนึก  วรรณพิณ
34.
รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
36.
ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม
38.
รศ. สุนทร  จันทร์ตรี
40.
ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว
42.
คุณสัณหกช  สัมมาชีพ
44.
ผศ. จงรักษ์  พงษ์โสภณ
46.
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
48.
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
50.
อ. เกื้อกูล  พุกกะพันธุ์
52.
ผศ. จินดา เภาพิจิตร
54.
อ. ดร. นิยดา  จิตต์จรัส
56.
อ. พัธนี  โชติกเสถียร
58.
อ. สุนทรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  60.
รศ. ดร. ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   62.
นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล  
64.
คุณพิมศรี  เปานิล
66.
อ. อรรณพ  โพธิสุข
68.
คุณวินันท์นุช  พิชญวรเศรษฐ์
รศ. ดร. สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
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ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์
ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ
ผศ. อัมพร  เมฆานันท์
รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์
คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
คุณสมพงษ์ สุขีเกต
คุณยุพิน  องคานนท์
ผศ. อนงค์  สินธุประมา
ผศ. ณัฐยา  วิสุทธิสิน
คุณอาภา  มหาผล
อ. รัฐ  สาเรือง
รศ. ศรีภูมิ  อัครมาส
อ. สังวาลย์ คล้ายกระแส
อ. วัฒนา  ศรีสมบัติ
คุณสุธิดา  สุอังคะวาทิน
อ.สมเกียรติ  สายวงศ์
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พระนิพนธ์ที่ 23
1
สมเด็จพระญาณสังวร

คนที่ท�ำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการท�ำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะท�ำดี
ก็มี แต่คนท�ำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าว ก็เพราะยังท�ำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจ
ของตนเอง จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจาก
คนทั้งหลาย หากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้น เป็นเรื่องของโลก
ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่น
การปฏิบัติท�ำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่
จิตใจ เป็นตัวความดีทเี่ ป็นแก่นแท้ของความดีทงั้ หลาย ซึง่ จะป้องกันความ
ทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง
1  “พระโอวาท ภาค 100 บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
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บอกเล่าเก้าสิบ : ค�ำถวายสังฆทาน
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แต่งค�ำถวาย
สังฆทานทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อให้ประชาชนคนไทยที่ต้องการ
ท�ำบุญสังฆทานอุทศิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กล่าวค�ำถวายอย่างถูกต้อง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 หน)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน
ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
ปะระมินทะมะหาภูมิพะละอะตุ
ละเตชะมหาราชัสสะ เจวะ อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ ฯ
ค�ำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุข เพือ่ อุทศิ ถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระราชนิพนธ์แรก

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ‘เมื่อข้าพเจ้าจาก
สยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์’ เป็นพระราชนิพนธ์แรกที่พระราชทานแก่ วง
วรรณคดี อันเป็นบันทึกความทรงจ�ำ หลังจากที่ทรง ‘รับ’ ค�ำกราบบังคม
ทูลอัญเชิญขึน้ สืบสันตติวงศ์ไอศวรรย์สมบัตแิ ล้ว จ�ำต้องเสด็จฯ กลับไปทรง
ศึกษาต่อเมื่อปี พ.ศ. 2489
นับถึงวันนี้พระราชนิพนธ์ฉบับนี้มีอายุครบ 70 ปีเต็มบริบรูณ์แล้ว
ถือเป็นงานทรงคุณค่าสูงสุดอีกองค์หนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้
แก่ปวงชนชาวไทย
ในการนีข้ อน้อมอัญเชิญมาเผยแพร่อกี ครัง้ อย่างครบถ้วนทุกถ้อยความ
และสะกดตามต้นฉบับ เพือ่ เป็นการน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดประมาณมิได้
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เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์
“วงวรรณคดี” ได้ขอร้องให้ขา้ พเจ้าเขียนเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ทีถ่ นัดลงใน
หนังสือนี้นานมาแล้ว อันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นักประพันธ์ เมื่ออยู่โรงเรียน
เรียงความและแต่งเรื่องก็ท�ำไม่ได้ดีนัก อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่จะ
สนองความต้องการของ “วงวรรณคดี” อยู่บ้าง และเนื่องด้วยไม่สามารถที่
จะเขียนเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้ารูบ้ า้ ง เช่น ดนตรี ศิลป วิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์
กฏหมาย ฯลฯ ได้ เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีพอ ฉะนั้นจึงตกลง
ใจ ส่งบันทึกประจ�ำวันที่เขียนไว้ก่อนและระหว่างวันเดินทางจากสยาม
สู่สวิสเซอร์แลนด์มาให้ และในโอกาสนี้ จึงขอขอบใจเป็นการส่วนตัวต่อ
ทุกๆ คน ทีม่ าถวายความจงรักภักดีทมี่ ตี อ่ สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของ
ข้าพเจ้า ณ พระมหาปราสาท ตลอดจนความปรารถนาดีทมี่ ตี อ่ ตัวข้าพเจ้า
เอง กับขอขอบใจเหล่าทหารและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารด้วยความจงรักภักดี
ต่อตัวเราทั้งสองด้วย
http://seniorclub.swu.ac.th
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วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2489
อีกสามวันเท่านั้น เราก็จะต้องจากไปแล้ว ฉะนั้นจึงตั้งใจจะไป
นมัสการพระพุทธชินสีห์ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร รวมทั้งสมเด็จพระสังฆราช
ด้วย
เมือ่ ไปถึงวัดบวรนิเวศน์วหิ ารตอนบ่ายวันนี้ มีประชาชนผูร้ วู้ า่ ข้าพเจ้า
จะมา มายืนรออยู่บ้าง แต่ไม่สู้มากนัก เข้าไปในพระอุโบสถ จุดเทียน
นมัสการ ฯลฯ แล้วได้มีโอกาสทูลปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราช ทรง
น�ำพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงมาให้รู้จัก โดยปรกติได้เคยเห็นหน้าท่านเหล่า
นีม้ าจนชินแล้ว ทรงน�ำขึน้ ไปนมัสการพระสถูป บนนัน้ มีพระพุทธรูปส�ำคัญ
องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ ชื่อ พระไพรีพินาศ พระองค์นี้เคยทรงเล่าประวัติ
ให้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน หลังจากนั้นก็นมัสการลา.
ตอนนี้มีราษฎรชุมนุมกันหนาตาขึ้น ต่างก็ยัดเยียดเบียดเสียดกันจน
รู้สึกเกรงไปว่า รถที่นั่งจะมาทับใครเข้าบ้าง ช่างเคราะห์ดีแท้ๆ ที่ไม่มี
อันตรายใดเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่มานั้นเลย ในหมู่ประชาชนที่มารอรับอยู่
วันนี้ จ�ำได้วา่ มีบางคนเคยเห็นทีพ่ ระมหาปราสาทเป็นประจ�ำมิได้ขาด ไม่รู้
ว่าหาเวลามาจากไหน จึงไปทีพ่ ระมหาปราสาทได้เสมอเกือบทุกวัน อังคาร
พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ พวกนี้ก็มาที่วัดนี้ด้วยเหมือนกัน.
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เก็บของลงหีบและเตรียมตัว...
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วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เราจะต้องจากไปในวันพรุ่งนี้แล้ว! อะไรก็จัดเสร็จหมด หมาย
ก�ำหนดการก็มีอยู่พร้อม... บ่ายวันนี้เราไปถวายบังคมลาพระบรมอัฐิของ
พระบรมราชบุพพการีของเรา ทั้งสมเด็จพระมหากษัตริย์และสมเด็จ
พระบรมราชินใี นรัชกาลก่อนๆ แล้วก็ไปถวายบังคมลาพระบรมศพ เราต้อง
ทูลลาให้เสร็จในวันนี้ และไม่ใช่พรุง่ นีต้ ามทีไ่ ด้กะไว้แต่เดิม เพือ่ จะรีบไม่ให้
ชักช้า เพราะพรุ่งนี้จะได้มีเวลาแล่นรถช้าๆ ให้ราษฎรเห็นหน้ากันโดยทั่ว
ถึง
เมื่อออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณมายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ผู้คนอะไรช่างมากมายเช่นนั้น เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถามว่า จะ
อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาหรือไม่ในขณะทีไ่ ปถวายบังคมพระบรมศพ ตอบ
เขาว่า “ให้เข้ามาซิ” เพราะเหตุวา่ วันอาทิตย์เป็นวันส�ำหรับประชาชน เป็น
วันของเขา จะไปห้ามเสียกระไรได้ และยิง่ กว่านัน้ ยังเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่
เราจะจากบ้านเมืองไปด้วย ข้าพเจ้าก็อยากจะแลเห็นราษฎร เพราะกว่าจะ
ได้กลับมาเห็นเช่นนีก้ ค็ งอีกนานมาก... วันนีพ้ วกทหารรักษาการณ์กนั เต็มที่
เพื่อกันทางไว้ให้รถแล่นได้สะดวก ไม่เหมือนอย่างเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
ที่คนมากัน ช้าเกินไป...
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว... พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่ง
พร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้น แล้วก็ไปยังวัดพระ
แก้วเพือ่ นมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า
ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์ พอรถแล่นออกไปได้ไม่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ถึง 200 เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด! เมื่อมา
เปิดดูภายหลังปรากฏว่า เป็นทอฟฟีท่ อี่ ร่อยมาก ตามถนนผูค้ นช่างมากมาย
เสียจริง ๆ ทีถ่ นนราชด�ำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถทีเ่ รานัง่ กลัว
เหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง

รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าทีส่ ดุ ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึน้
ได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่า
ละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง”
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกล
เสียแล้ว
เมือ่ มาถึงดอนเมือง เห็นนิสติ มหาวิทยาลัยผูจ้ งใจมาเพือ่ ส่งเราให้ถงึ ที่
ได้รับของที่ระลึกเป็นรูปเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 11.45 นาฬิกาแล้ว
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มีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยสําหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่สโมสรนายทหาร ต่อ
จากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องบิน เดินฝ่าฝูงคนซึ่งเฝ้าดูเราอยู่จนวาระสุดท้าย.
เมื่อขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังมองเห็นเหล่าราษฎร ได้ยินเสียง
ไชโยโห่ร้องอวยชัยให้พร แต่เมื่อคนประจําเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละ
เครื่องๆ เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงโห่ร้องก้องกังวานของ
ประชาชนที่ดังอยู่หมด พอถึง 12 นาฬิกา เราก็ออกเดินทาง มาบินวนอยู่
เหนือพระนครสามรอบ ยังมองเห็นประชาชนแหงนดูเครื่องบินทั่วถนนทุก
สายในพระนคร.
บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งตรงไปยังเกาะลังกา (ซีลอน) เสียง
เครื่องบินสนั่นหนวกหู หากผู้ใดอยากจะพูดก็จะต้องตะโกนออกมาให้สุด
เสียง ดังนั้นจึงไม่มีใครพูดเลย ทางที่ดีที่สุดที่พึงทําคือหลับตาเสียแล้วนิ่ง
คิด... แปลกดีเหมือนกันที่ใจหวนไปคิดว่า เพียงชั่วโมงเดียวที่ผ่านมาเมื่อ
ตะกี้นี้เอง เรายังห้อมล้อมไปด้วยประชาชนชาวไทย แต่เดี๋ยวนี้เล่า เรากํา
ลังเหาะอยู่เหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แม้จะมีเสียงเครื่องยนต์ ก็
ดูเป็นเหมือนเงียบ และนิ่งอยู่กับที่ เพราะเสียงทุกๆ เสียงจากสิ่งมีชีวิตได้
จางหายไปหมดแล้ว และกําลังชินกับเสียงครางกระหึ่มของเครื่องยนต์นั้น
หวนกลับไปนึกดูเมือ่ 9 เดือนทีแ่ ล้วมา เรากาํ ลังบินไปในทิศทางตรงกันข้าม
เพื่อจะเยี่ยมเยียนประเทศหนึ่ง เยี่ยมอาณาประชาชนที่เราต้องพลัดพราก
จากมาถึง 7 ปีเต็มๆ โดยที่เราเกือบไม่รู้เรื่องและข่าวคราวของบ้านเมือง
และประชาชนของเราเลยแม้แต่น้อย... เดี๋ยวนี้เรากําลังบินจากประเทศ
นัน้ จากประชาชนพลเมืองเหล่านัน้ ไปแล้ว การจากครัง้ นีม้ ไิ ด้เพียงแต่จาก
มาอย่างเดียวเท่านั้น ข้าพเจ้าได้จากเรื่องที่ล่วงแล้วมาด้วย... สจ๊วตเข้ามา
ขัดจังหวะเสีย ทําให้ความคิดที่กําลังเพลิดเพลินจางไปเสียจากสมอง เขา
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นําอาหารกลางวันทีม่ รี สกลมกล่อมเข้ามาให้ การเดินทางในระยะต่อมาช่าง
เปล่าเปลี่ยวเสียจริงๆ สิ่งที่มองเห็นในเบื้องหน้าไม่มีอะไรเสียเลย นอกจาก
ท้องทะเลเขียวครามอันแสนลึก นานๆ จะแลเห็นเกาะบ้างเป็นครั้งคราว
เรามาถึงเมืองเนแกมโบ (Negambo) ใกล้ๆ กับโคลัมโบ เมือง
หลวงของเกาะลังกา ภายหลังจากทีไ่ ด้บนิ มาเป็นเวลานานถึง 8 ชั่วโมงกับ
15 นาที เดี๋ยวนี้ 18.45 นาฬิกาตามเวลาของลังกาแล้ว เมื่อเทียบเวลาที่
กรุงเทพฯ ที่นี่ช้ากว่า 1 ชั่วโมงกับ 30 นาทีพอดี.
ข้าหลวงประจ�ำเกาะลังกาคือ เซอร์ยอห์น เฮาเวิรด (Sir John
Howard) ได้เดินทางจากโคลัมโบมาเพือ่ ต้อนรับเรา ข้าพเจ้าขึน้ นัง่ รถยนต์
มีท่านข้าหลวงตามมาด้วย ส่วนแม่นั้นไปกับภรรยาของเขา ระยะทางจาก
สนามบิน ไปยังจวนข้าหลวงในเมืองโคลัมโบต้องนั่งรถไปราว 30 นาที อัน
เป็นระยะทีก่ าํ ลังสบายและมีโอกาสได้ชมภูมปิ ระเทศตามถนน  ตามทีเ่ ห็น
มาด้วยตา และตามคาํ บอกเล่าของเซอร์ยอห์น เฮาเวิรด รูส้ กึ ว่าเกาะลังกา
นี้ช่างละม้ายคล้ายคลึงกับเมืองไทยเราเสียจริงๆ เป็นเมืองที่อุดมดี และดูก็
งามตา ประชาชนก็สุภาพและมีนิสัยดี เหตุที่ทําให้เหมือนมากนี้ข้อสําคัญ
อยู่ที่นับถือศาสนาร่วมกันกับไทยเรา.
พอมาถึงจวนข้าหลวง ก็ตรงเข้าห้องพัก เป็นห้องกว้างและสบาย ที่
นี่ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทย ทั้งไม่มียุงด้วย ฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีมุ้ง
เราได้พักผ่อนชั่วครู่ภายหลังที่ได้เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อย หูยังอื้ออยู่
เพราะเสียงเครื่องบิน กินข้าวมื้อเย็นกับข้าหลวง และรู้สึกดีใจเหลือเกินที่
ได้หลับนอนตามสบาย เพราะรุ่งเช้าพรุ่งนี้จะต้องบินต่อไปยังเมืองการาจี.
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วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เวลา 8.30 นาฬิกา ก่อนที่จะออกเดินทาง เราไปที่วัดในพระพุทธ
ศาสนาแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมือง เข้าไปในโบสถ์แล้วจุดเทียน (เทียนไขเราดีๆ
นี่เอง) เอาดอกไม้ที่ข้าหลวงจัดมาให้บูชาพระ สมภารเจ้าวัดนี้ เป็นคนคน
เดียวกันกับที่ได้เคยต้อนรับเราเมื่อคราวมาเที่ยวที่แล้ว ที่วัดนี้เองเมื่อ 8 ปี
มาแล้ว พีช่ ายของข้าพเจ้าได้มาปลูกต้นจันทน์... บนแท่นทีบ่ ชู ายังมีรปู ถ่าย
เป็นรูปพี่ที่เคยมาด้วยกัน กําลังตั้งท่าปลูกอยู่ทีเดียว สมภารได้นําเราไปยัง
ต้นจันทน์ต้นนั้น คาดว่าจะใหญ่โต แต่ดูไม่เจริญงอกงามเสียเลย สูงยังไม่
เกินสองฟุต.
เมื่อออกมาจากวัด มีประชาชนกลุ่มหนึ่งมาคอยเฝ้า บางคนยกมือ
ขึ้นไหว้อย่างไทยๆ เรา บางคนตบมือ บางคนตะโกนออกมาด้วยความพอ
อกพอใจ มาถึงสนามบินเวลาประมาณ 9.00 นาฬิกา เราลาข้าหลวงและ
ภริยาผู้มีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน และให้ความเอื้อเฟื้อต่อเราเป็นอย่างดี
แล้วขึ้นเครื่องบินจากมา.
การเดินทางเป็นไปอย่างปกติ สจ๊วตนําอาหารมาให้เรากินตามเวลา
มิได้ขาด บางทีกไ็ ด้รบั รายงานจากนักบิน แสดงด้วยแผนที่ ให้เห็นว่า เดีย๋ วนี้
เราอยู่ตรงไหน บางทีก็รายงานอากาศที่เราจะต้องประสบในเบื้องหน้า
ตลอดจนความเร็ว และระยะสูงของเครื่องบิน ฯลฯ เป็นการเดินทางที่
สะดวกและสบายดี.
ในตอนจวนจะถึงอากาศไม่สู้ดีเหมือนที่แล้วมา เพราะมรสุมกําลัง
ตั้งเค้า แต่เรากําลังจะถึงการาจีอยู่แล้ว เพราะเครื่องบินบินเร็วทําเวลาได้
ดีมาก เมื่อบินอยู่เหนือเมือง มองดูรอบๆ ลักษณะเป็นทะเลทรายเราดีๆ
นี่เอง ช่างไม่มีชีวิตจิตใจเสียเลย ที่ตั้งเป็นเมืองขึ้นได้ ก็เพราะเป็นท่าเรือ
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ใหญ่ อยู่ในทําเลที่เหมาะ เครื่องบินลงถึงพื้นดินเมื่อเวลา 17 นาฬิกา บิน
มาได้ 8 ชั่วโมง มีพวกข้าราชการมาคอยรับอยู่ ขึ้นรถตรงไปศาลาว่าการ
ของรัฐบาลเป็นแขกของข้าหลวงเช่นเดียวกับที่เกาะลังกา.
พรุง่ นีเ้ ราจะต้องบินเป็นระยะทางไกล ฉะนัน้ จึงอยากจะนอนแต่หวั ค�ำ่
สักหน่อย แต่ว่าต้องกินข้าวกับข้าหลวงและคณะ จําต้องสนทนาปราศรัย
เรือ่ งทีไ่ ม่มเี รือ่ งเหมือนทีพ่ วกฝรัง่ นิยมกัน กว่าจะได้พกั ผ่อนหลับนอนก็เกือบ
สองยาม เราเพลียมาก รู้สึกว่าหลับได้อย่างง่ายดาย.
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489

จากศาลาว่าการรัฐบาลไปสนามบิน รถวิ่ง 20 นาที ผ่านเข้าไปใน
ย่านการค้าในเมือง มีข้อที่น่าสนใจและพึงสังเกตอยู่บ้างคือ พบคนนอน
หลับอย่างสบายอยู่ข้างทางและตามประตู พวกที่ตื่นลุกขึ้นล้างหน้าที่ท่อ
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น�้ำใกล้ๆ กับที่นอน และเขาท�ำกันอย่างนี้ ในบริเวณที่มีตึกรามตามแบบ
สมัยใหม่ในย่านการค้าเช่นนั้น!
ประชาชนพลเมืองเหล่านี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิ่น สีของเสื้อผ้า
นั้นขาวหรือก็คงต้องเป็นสีขาวมาก่อน ที่มาแลเห็นเป็นสีเทาไปมากกว่าสี
ขาวนั้น ก็เพราะระคนปนไปกับฝุ่น นอกจากนี้ยังได้เห็นวัวศักดิ์สิทธิ์เดิน
ท่องเที่ยวหาอาหารอยู่ตามท้องถนนหลวง จะไปไหนมาไหนไม่มีใครกล้า
จะขับไล่ ไม่ว่าจะเกิดหิวขึ้นมาเมื่อไร พบร้านขายผัก ก็เดินเข้าไปเลือกกิน
ได้ตามใจชอบ ส่วนเจ้าของร้านนั้น เมื่อวัวเข้าไปก็ถือว่าเป็นมงคล...
ถึงสนามบินเวลา 8.30 นาฬิกา และออกบินในทันทีที่มาถึง เครื่อง
บินบ่ายหัวตรงไปสู่ท้องทะเลด้วยอัตราความเร็ว 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ท้องฟ้าแจ่มกระจ่าง จนสามารถมองเห็นเรือหาปลาเล็กๆ ในท้องทะเลได้
ถนัด ทั้งๆ ที่บินอยู่สูงถึง 2,500 เมตร ข้าพเจ้าชอบเดินไปที่ๆ นักบินขับ
บ่อยๆ และนั่งลงข้างๆ ตรงที่นั่งของนักบินสํารอง ช่างมีเครื่องบังคับหลาย
อย่างเสียจริงๆ บังคับปีก บังคับใบพัด เครื่องยนต์ ถังน�้ำมัน และอื่นๆ อีก
มาก ในตอนต้นๆ ออกจะงงๆ แต่นักบินเป็นคนที่สุภาพมาก ได้พยายาม
ชี้แจงให้เข้าถึงเครื่องทุกๆ ส่วนที่มีอยู่
ที่ข้อมือนักบิน สังเกตเห็นว่าผูกนาฬิกาไว้ถึงสองเรือน เรือนหนึ่ง 6
นาฬิกา อีกเรือนหนึ่ง 4 นาฬิกา แต่ของเราเองเป็น 9.30 นาฬิกา เขา
อธิบายให้เข้าใจว่า 4 นาฬิกานัน้ เป็นเวลาทีก่ รีนชิ (Greenich) 6 นาฬิกา
นั้น เป็นเวลาที่กรุงไคโรที่เรากําลังจะไป และ 9.30 นาฬิกานั้นเป็นเวลา
ที่การาจี เราจะไปไคโรจึงเลื่อนเข็มถอยหลังกลับไปสามชั่วโมงครึ่ง.
ราวๆ เที่ยงเราบินอยู่เหนือทะเลทรายอาหรับ มีหลุมอากาศหลาย
แห่งฝรั่งเรียกว่า “bumps” เป็นลมสูงขึ้น เกิดจากความร้อนของทรายจาก
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เบื้องล่างที่ถูกพระอาทิตย์แผดเผา หลุมอากาศเหล่านี้มีอยู่ตลอดทาง
กระทั่งผ่านพ้นเขตของทะเลทรายนั้นไป คือราว 14.30 นาฬิกา การผ่าน
หลุมอากาศ วับๆ หว�ำๆ เช่นนี้ไม่มีความสบายเลย และความไม่สบายใจ
ทีท่ วีขนึ้ เมือ่ พวกประจาํ เครือ่ งบินเล่าให้ฟงั ว่า หากเราจาํ เป็นต้องร่อนลงยัง
ท้องทะเลทรายนี้แล้ว ออกจะน่าวิตกอยู่มาก ที่ชาวพื้นเมืองเบื้องล่างนี้ มิ
ค่อยจะเป็นมิตรที่ดีของคนแปลกหน้านัก.
ล่วงไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็ผ่านคลองสุเอซ กําลังมีเรือแล่นเข้าคลอง มี
เรือรบขนาดหนักล�ำหนึง่ จอดอยูท่ นี่ นั่ ขนาดของเรือล�ำนีเ้ ห็นจะหนักกว่าเรือ
ศรีอยุธยา ประมาณ 16 เท่า แม้กระนั้นมองดูช่างเล็กเสียเหลือเกิน เมื่อ
เทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องทะเลและความเวิ้งว้างของทะเล
ทราย อันมหึมานั้น.
เรามาถึงสนามบินอัลมาซ่า (Almaza) ใกล้ๆ กับกรุงไคโร หลังจาก
ที่ทําการบินมาแล้วเป็นเวลา 11 ชั่วโมง 45 นาที เราเหน็ดเหนื่อยเพราะ
ถูกรบกวนด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหวของเครื่องบินด้วยหลุมอากาศ และด้วย
ความสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ ทําเอาเรางงไปหมด...
เราไปพักอยู่ ณ โรงแรมที่ดีแห่งหนึ่ง และได้พักผ่อนอย่างสุขสําราญ
ในตอนเย็นสมุหพระราชมณเฑียรของพระเจ้าฟารุคได้เชิญพระราชปราศรัย
ของพระองค์มา ข้าพเจ้าก็ได้สนองพระราชอัธยาศัยไปตามสมควร นอก
ประตูของห้องเรา มีตํารวจอียิปต์ยืนยามอยู่ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลอียิปต์ได้
จัดไว้เพื่อความปลอดภัยของเรา.
กรุงไคโรเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสมัยใหม่ แต่เบื้องหลังของ
ตึกเหล่านี้ มีบ้านกระจอกงอกง่อยอยู่เป็นอันมาก บ้านเหล่านี้เป็นที่อยู่ของ
คนจน เลีย้ งเป็ดเลีย้ งไก่และสัตว์อนื่ ๆ อีกตามถนน รถรางก็เต็มไปด้วยผูค้ น
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เบียดเสียดยัดเยียดห้อยโหนกันจนไม่มที วี่ า่ ง และล้วนแต่แต่งกายด้วยเสือ้ ผ้า
ปุปะไม่มชี น้ิ ดี เป็นผูช้ ายทัง้ นัน้ เกือบไม่มผี หู้ ญิงปะปนอยูด่ ว้ ยเลย คล้ายๆ กับ
ทีก่ าราจีอยูม่ าก ผูค้ นหลับอย่างแสนสบายตามสนามหญ้าข้างถนน รถยนต์
มีมาก แต่เป็นรถรับจ้างที่ขับกันอย่างเร็วปรื๋อโดยมาก.
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2489
คืนนี้สบายดีแท้ ถ้าไม่คํานึงถึงเสียงที่มาจากโรงหนังใกล้ๆ ที่พัก กิน
อาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์ สมุหพระราชมณเฑียร
ของพระเจ้าฟารุค มาส่งและเชิญพระพรให้เดินทางโดยสวัสดีของพระองค์
มาประทาน... ข้าพเจ้าตอบขอบพระราชหฤทัยและขอให้นาํ ความไปทูลขอ
ให้ทรงพระเจริญสุข กับขออํานวยพรให้ประชาชนพลเมืองของพระองค์มี
ความสุขสําราญด้วย.
รอบๆ เครือ่ งบินมีตาํ รวจอียปิ ต์รกั ษาการณ์อยูอ่ ย่างกวดขันยิง่ นัก เวลา
8.15 นาฬิกา เริ่มออกเดินทาง ต่อมาอีก 40 นาที ก็ผ่านเมืองอเล็กซาน
เดรีย เมืองท่าใหญ่ที่สุดของอียิปต์ วันนี้ต้องบินถึง 9 ชั่วโมง กับ 50 นาที
จะถึงกรุงเจนีวาราวๆ 17.05 นาฬิกา.
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ไม่นา่ จะเป็นไปได้เลย เมือ่ สามวันทีแ่ ล้ว เรายังอยูเ่ มืองไทย และวันนี้
เราจะถึงสวิสเซอร์แลนด์แล้ว ระยะทางตั้ง 10,000 กิโลเมตรกว่า... เวลา
กว่า 15.00 นาฬิกา เราต้องบินฝ่ากระแสลมอันแรง ทําให้เครื่องบินต้อง
ช้าลง และช้าไปกว่ากําหนด 15 นาที เมื่อเวลา 16 นาฬิกา ช้ามากขึ้น
อีกเป็น 45 นาที เรากําลังบินอยู่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บางเวลาก็
แลเห็นเกาะต่างๆ เกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะซารดิเนียและคอร์ซิกา กว่าจะ
แลเห็นฝั่งก็ 16.40 นาฬิกา เป็นชายฝั่งของฝรั่งเศส อีกชั่วโมงเดียวเท่านั้น
เราจะถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้ว... จากขอบฟ้าสลัวๆ ที่บดบังด้วยเมฆหมอก
แลเห็นเมืองๆ หนึ่งอยู่ริมทะเลสาบใหญ่ เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองนั้นๆ
คือ เมืองเจนีวา อันเป็นที่หมายปลายทางที่เรามาด้วยเครื่องบิน และเรา
จะต้องจากพวกประจําเรือไป คนประจําเหล่านี้เป็นคนที่ดีต่อเรามาก ได้
ให้เครื่องถมเป็นที่ระลึก บินอยู่รอบเมืองรอบหนึ่งแล้วก็ร่อนลงสู่พื้นดินเมื่อ
เวลา 17.55 นาฬิกา.
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อธิบดีกรมพิธกี ารแห่งรัฐบาลสวิสได้มารับรองในนามของรัฐบาล และ
แนะนําให้รู้จักกับบรรดาข้าราชการที่มารับนักเรียนไทย อัครราชทูตไทย
และข้าราชการไทยก็พากันมารับด้วย รัฐบาลสวิสจัดรถยนต์ไว้ส่งเราถึง
เมืองโลซานซึ่งอยู่ห่างจากเจนีวาไปราว 60 กิโลเมตร.
อธิบดีกรมพิธกี ารและอัครราชทูตไทยนัง่ รถไปกับข้าพเจ้าด้วย อธิบดี
กรมพิธกี ารได้เล่าให้ฟงั ว่า รัฐบาลสวิสมีความยินดีนกั ทีข่ า้ พเจ้าเลือกมาอยู่
และมาศึกษาทีส่ วิตเซอร์แลนด์นี้ บอกเขาว่าชอบประเทศนีม้ าก เขาได้ชชี้ วน
ให้ชมสถานทีต่ า่ งๆ ทีผ่ า่ นมา โดยคิดว่า ข้าพเจ้าไม่รจู้ กั และรูส้ กึ ประหลาด
ใจมากเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้ารู้จักสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะอยู่ที่นี่
มาถึง 14 ปีเศษแล้ว เขารับสารภาพว่าเขาเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่ และ
เพิ่งมาจากอเมริกาใต้ แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องอื่นๆ ต่อไป ได้ทราบต่อมา
ว่า เขาเป็นคนชอบศึกษาเรื่องราวของชาวตะวันออกและพระพุทธศาสนา
ด้วย.
พอถึง “วิลลาวัฒนา” เขาก็ลากลับ อ�ำนวยพรให้เรามีความสุข
ความเจริญ ข้าพเจ้าจึงขอให้เขาน�ำค�ำขอบใจของข้าพเจ้าไปแจ้งต่อท่าน
ประธานาธิบดี พร้อมทั้งค�ำอวยพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้น
ด้วย.
เรากลับถึงโลซานแล้ว... ไม่ช้าข้าพเจ้าจะต้องเข้าเรียนต่อไป...
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช
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ซื้อเสื้อเหลือง เตรียมไว้ ใส่วันพ่อ
แขวนในตู้ เพื่อรอ  วันสวมใส่
5 ธันวา เหลืองชมพู ดูวิไล
ปีนี้ไซร้  ต้องใส่ด�ำ  ช�้ำระทม
น�้ำตาไหล ใจตื้อ  มือไม้สั่น
อยากให้เป็น เพียงฝัน  วันขื่นขม
ข่าวพ่อสิ้น ทั้งแผ่นดิน เศร้าโศกตรม
น�้ำตาถม ท่วมพื้น พสุธา
จอภาพด�ำ ปรากฏ  หมดสิ้นแล้ว
ร่มโพธิ์แก้ว  โพธิ์ทอง ของปวงข้า
เคยอาศัย ใบบุญ อุ่นชีวา
ชาวประชา ร�่ำไห้ อาลัยรัก
ขอพ่อหลวง เสด็จด้าว แดนสวรรค์
รักของพ่อ  นิจนิรันดร์  แจ้งประจักษ์
ทุกโอวาท มอบไว้ ให้ลูกรัก
ฝากสลัก  บนแผ่นดิน  อย่าสิ้น “ไทย”
( ไม่ทราบว่าผู้ใดแต่งกลอนบทนี้ แต่ขอชื่นชม)
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