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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

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�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 02-649-5439  โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 02-259-1474, 081-420-6737		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 081-755-9823

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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พรปีใหม ่1

	 	 	 สวัสดีวันปีใหม่พา		 	 ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์

	 ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม	 	 ต่างสุขสมนิยมยินดี

	 ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า	 	 	 ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

	 โปรดประทานพรโดยปรานี	 	 ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

	 ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์	 	 ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

	 ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่	 	 	 ผองชาวไทยจงสวัสดี

	 ตลอดปีจงมีสุขใจ		 	 	 ตลอดไปนับแต่บัดนี้

	 ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์	 	 สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีพระราช

ประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่	แก่บรรดาพสกนิกรไทย	จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง	

“พรปีใหม่”	ขึ้นในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2495
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	 เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่	 13	 ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนในเดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	2495	เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ	ณ	พระต�าหนัก	

จิตรลดารโหฐาน	 พระราชวังดุสิต	 มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน 

พรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง	 จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง 

‘พรปีใหม่’	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 

จกัรพันธ์เพ็ญศริิ	นพินธ์ค�าร้องเป็นค�าอ�านวยพรปีใหม่	แล้วพระราชทานแก่

วงดนตรี	2	วง	คอื	วงดนตรี	นสิิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	น�าออกบรรเลง	

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และวงดนตรีสุนทราภรณ์	น�าออกบรรเลง	ณ	

ศาลาเฉลิมไทย	ในวันปีใหม่	วันอังคารที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2495
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สวัสดีปีใหม่ 2562

	 	 	 สวัสดีวันปีใหม่	 	 จงสดใสใจเบิกบาน

	 	 ทุกข์สุขที่เล่าขาน	 	 เป็นต�านานแล้วจากไป

	 	 	 พบสุขก็รักษา	 	 เก็บน�ามาในหัวใจ

	 	 มีทุกข์แก้กันไป		 	 อย่าเก็บไว้ให้เจ็บตัว

	 	 	 ความทุกข์ควรเรียนรู้	 ต้องต่อสู้อย่าไปกลัว

	 	 ทุกวันอย่าท�าชั่ว	 	 ท�าความดีมีในตน

	 	 	 อยากรวยต้องเก็บออม	 ใช้ถนอมจะเห็นผล

	 	 พอเพียงจะไม่จน	 	 เลี้ยงตัวตนสุขกายใจ

	 	 	 ชมรมฯ	คิดถึงท่าน	 เฝ้าใฝ่ฝันคิดห่วงใย

	 	 เป็นสุขนะขวัญใจ	 	 คิดสิ่งใดสมหวังเทอญ

ด้วยรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

ชมรมผู้สูงอายุ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2561	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน	ในสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 (มศว)	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้

หน่วยแพทย์พระราชทานของคณะแพทยศาสตร์	มศว	ไปให้บริการตรวจ

รักษาด้านสุขภาพ	ด้านทันตกรรม	แก่นักเรียนและประชาชน	โดยมี	รศ. 

นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มศว	กราบ

บังคมทลูกล่าวถวายรายงานผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียนและประชาชน	

ของศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ	 พร้อมด้วยทีม

ผู้บริหาร	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	และเจ้าหน้าที่	เฝ้ารับ

เสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ณ	ศนูย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	บ้านคะเนจอืทะ	ต.	แม่อสุุ	อ.	ท่าสองยาง	จ.	ตาก	
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ข่าวชมรมฯ

  ชมรมฯ	ขอแสดงความยินดีกับ	ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ 

ที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา

วิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	และ	รศ. ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ 

ทีไ่ด้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตกติติมศกัดิ	์สาขาการวิจยั

และพัฒนาหลักสูตร	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	

2560	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ณ	มศว	องครักษ์

  ก�าหนดการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรม 

ผู้สูงอาย	ุมศว	ชุดที่	18	ประจ�าปี	2562	มีดังนี้	

	 เดือน	มกราคม	2562	 	 ประชุมวันที่	3	มกราคม	2562

	 เดือน	กุมภาพันธ์	2562	 ประชุมวันที่	5	กุมภาพันธ์	2562

	 เดือน	มีนาคม	2562	 	 ประชุมวันที่	7	มีนาคม	2562

	 เดือน	เมษายน	2562	 	 ประชุมวันที่	4	เมษายน	2562	

	 เดือน	พฤษภาคม	2562	 ประชุมวันที่	2	พฤษภาคม	2562

	 เดือน	มิถุนายน	2562	 	 ประชุมวันที่	6	มิถุนายน	2562

	 เดือน	กรกฎาคม	2562		 ประชุมวันที่	4	กรกฎาคม	2562

	 เดือน	สิงหาคม	2562	 	 ประชุมวันที่	1	สิงหาคม	2562

	 เดือน	กันยายน	2562	 	 ประชุมวันที่	5	กันยายน	2562	

	 เดือน	ตุลาคม	2562	 	 ประชุมวันที่	3	ตุลาคม	2562	

	 เดือน	พฤศจิกายน	2562	 ประชุมวันที่	7	พฤศจิกายน	2562

	 เดือน	ธันวาคม	2562	 	 ประชุมวันที่	12	ธันวาคม	2562

	 ณ	ห้องประชมุสภา	1	สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้ง 
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คุณนงลักษณ์	พจนากรรักษ์	081-489-5501

 	เมือ่วันที่	18	ตุลาคม	2561 รศ. เอมวดี ฉิมประภา	ข้าราชการ

บ�านาญ	คณะวิทยาศาสตร์	บริจาคเงินจ�านวน	200,000	บาท	ให้แก่คณะ

แพทยศาสตร์	 มศว	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุถาวรทางการแพทย์	

เนื่องในโอกาสอายุครบ	84	ปี	โดย	รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล 

อธิการบดี	มศว	และรองอธิการบดี	ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเงิน	ณ	ห้อง

รับรอง	 อาคารประสานมิตร	 ชมรมฯ	 ขอแสดงความชื่นชมและร่วม

อนุโมทนาบุญมา	ณ	โอกาสนี้

 	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ากัด	 ก�าหนดให้มีการ 

ลงคะแนนสรรหากรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 จ�ากัด	

ประจ�าปี	2562	แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี	2561	ในวันพฤหัสบดี	

ที่	 29	 พฤศจิกายน	 2561	 นั้น	 ผลการลงคะแนนสรรหา	 มีผู้ได้รับการ

สรรหา	ดังนี้	

	 1.	นายเสถียร		อักษรชู

	 2.	รศ.	ธาดาศักดิ์		วชิรปรีชาพงษ์

	 3.	ผศ.	อมรพงศ์		สุธรรมรักษ์
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	 4.	นายณัฐพฤทธิ์		แก้วพิบูลย์

	 โดยที่ประชุมเลือก	รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 

เป็นประธานสหกรณ์ฯ	ปี	2562	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2561

 	 ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พ้ืนที่	 2	 สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีหนังสือที่	กษ	1110/ว.3789	ลงวันที่	26	

พฤศจิกายน	2561	แจ้งเรื่องผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจ�าปี	2561	

ซ่ึงได้ก�าหนดระดบัมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นส่ีระดบั	คอื	ระดบัดเีลิศ	ระดบั 

ดมีาก	ระดบัด	ีและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	โดยแจ้งผลมายงั	สอ.	มศว	จ�ากดั	

ว่า “ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ�ากัด มีผลอยู่ในระดับ ดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9” ชมรม ฯ	จึง

ขอแจ้งให้สมาชิกจดหมายข่าวทราบทั่วกัน

 	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	ด้วยความอนุเคราะห์ของ	ผศ. ดร. 

พลับพลึง คงชนะ คณุมนสัศร ีค้นไล้ และคณุธดิารกัษ์ ธรีานสุรณ์ 

ชมรมฯ	 ได้รับมอบบัตรชมการแสดงโขน	 ตอนพิเภกสวามิภักดิ์	 จัดการ

แสดงโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรม

ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	จ�านวน	22	ที่นั่ง	หลังจากรวมตัวกันเรียบร้อย

แล้ว	ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์	ได้กรุณาเป็นผู้แทนไปรับบัตรเข้าชมรอบ	

10.00	 น.	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	 ม ี

เจ้าหน้าที่พาเข้าที่นั่งและดูแลเป็นอย่างดี	 การแสดงชุดแรกเป็นการ 

ร�าอาศิรวาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ฟื้นฟูโขนไทยมิให้สูญหายไปจากความ

นยิมของคนไทย	การแสดงนีส้วยงามอ่อนช้อยพร้อมเพรียงตระการตายิง่นกั

	 การแสดงโขนครั้งนี้	แบ่งเป็น	2	องค์	องค์ที่ 1	ชื่อสุบินนิมิต	กล่าว
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ถึงพิเภกได้ท�านายฝันของทศกัณฐ์ว่าเป็นลางร้าย	 ขอให้คืนนางสีดาให้แก่

พระราม	 ท�าให้ทศกัณฐ์โกรธมากขับไล่พิเภกออกจากกรุงลงกาโดยให้ลง

เรือส�าเภาออกไป	องค์ที่ 2	ชื่อหอกกบิลพัท	เมื่อพิเภกขึ้นฝั่งพบนิลเอก	

ทหารเอกของพระรามจึงยอมให้จับกุมไปเข้าเฝ้าพระรามและแสดงความ

จริงใจจนพระรามพอพระทยั	ส่วนทศกณัฐ์หลังจากขับไล่พเิภกไปแล้วได้ท�า

พธิเีผารูปเทวดาทีห่าดทรายกรด	พระอศิวรให้เทพบุตรแปลงกายมาท�าลาย

พธีิ	นางมณโฑมเหสีของทศกณัฐ์ยใุห้ฆ่าพเิภก	ทศกณัฐ์เหน็ชอบและยกทพั

ออกไปมุ่งฆ่าพิเภกด้วยหอกกบิลพัทแต่พระลักษณ์เข้าปกป้อง	 ท�าให้ต้อง 

หอกกบิลพัท	 พระรามให้หนุมานออกไปหาสรรพยาตามค�าแนะน�าของ

พเิภก	และสามารถช่วยพระลักษณ์ได้ทนั	โขนตอนนีจ้บลงในตอนทีพ่ระราม

ยกทัพกลับ

	 การแสดงชุดนี้นอกจากจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับฉากประกอบที่วิจิตร

งดงาม	อลังการ	และสมจริงอย่างเช่น	ฉากท้องพระโรง	ฉากเรือส�าเภา	

เรือส�าป้ัน	ในส่วนการแสดงนัน้การร่ายร�างดงาม	อ่อนช้อย	การใช้ภาษากาย

แสดงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดเียีย่ม	ในคร้ังนีมี้การ

เพิม่บทเจรจาของตัวละครมากขึน้	การใช้การขับร้องเพลงวา	ซ่ึงเป็นผลงาน

ของคุณหญิงไพฑูรย์	กิติวรรณ	มาใช้แทนเพลงร้องช้าป่ีของเดิม	นอกจาก

นี้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ	เช่น	ฉากที่พิเภกถอดมงกุฎถวายคืนทศ

กัณฐ์	 และตอนพิเภกสวมมงกุฎที่ได้รับพระราชทานจากพระราม	 ซึ่งเดิม

ไม่เคยมี	แต่สามารถท�าได้อย่างแนบเนียนสวยงาม	ท�าให้ผู้ชมอิ่มเอมและ

ซาบซ้ึงต่อความงดงามของศิลปะการแสดงของชาติเป็นอย่างยิ่ง	 จบการ

แสดง	 ออกไปชมนิทรรศการภายนอก	 เช่น	 การปักผ้าตัวละครที่ประณีต 

พิถีพิถันอย่างยิ่ง	 การแต่งหน้าโขนซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะ	 การท�าหัวโขน 
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การแต่งตัวโขน	ท�าให้เหน็ข้ันตอนการตรึงเส้ือ	และการท�าขนมไทย	เป็นต้น

	 แม้จะเคยมีโอกาสชมโขนพระราชทานมาหลายตอนแล้ว	และทกุคร้ัง

จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงามวิจิตรตระการตามากขึ้นๆ	 สมกับการ

รอคอยอย่างใจจดใจจ่อมาทุกปี	 เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อมรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่โลกยอมรับ	 และในโอกาสนี้ขอน้อมส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ	 อันหาที่สุดมิได้แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	...ขอบคุณ	

คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ	ที่เขียนเรื่องเล่าให้อ่าน

 ชมรมฯ	ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านมา	ณ	โอกาสนี้

 	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ได้ไปทัศนศึกษา

ในโครงการ	“วันเดียว	เฮี้ยวอ่างทอง”	นอกจากจะเป็นการประชุมประจ�า

เดือน	ธันวาคม	2561	ของชมรมฯ	แล้ว	ครั้งนี้พิเศษสุด	เพราะเป็นทริป

ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก	ผศ. วัลลีพันธ์ สถิตยุทธการ	 (พี่อ้อย)	

พาพวกเราไปอ่างทอง	โดยมี	รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง	เป็นผู้ไปส�ารวจ

เส้นทางและประสานงานอย่างเข้มแข็ง	 ท�าให้ได้รับทั้งความรู้และความ

สนุกสนาน	 พวกเรา	 (คณะกรรมการและสมาชิกชมรมจ�านวน	 58	 คน)	

ออกเดนิทางแต่เช้าตรู่โดยรถตู้และรถบัส	ไปเยีย่มชมศนูย์ตุ๊กตาชาววงับ้าน

บางเสด็จ	อ�าเภอป่าโมก	จ.	อ่างทอง	ตุ๊กตาชาววังเป็นงานหัตถศิลป์แบบ

โบราณทีเ่กอืบจะสูญหายจากความนยิมของคนไทยและมีผูรู้้จกัเฉพาะกลุม่	

จวบจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนิน

มายังวัดสระแก้ว	ต.	บ้านบางเสด็จ	อ.	ป่าโมก	จ.	อ่างทอง	เมื่อ	พ.ศ.	

2519	ทรงมีพระราชด�าริจะพระราชทานอาชพีเสริมให้แก่ราษฎรซ่ึงท�าการ

เกษตรไม่ได้ผล	โดยโปรดเกล้าฯ	ให้มีครูมาสอนให้ราษฎรหัดฝึกปั้นตุ๊กตา
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ชาววัง	เม่ือพฒันาฝีมือดข้ึีนจึงได้รวมตัวจัดต้ังเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววังข้ึน	พวก

เราได้หัดปั้นและระบายสีเส้ือตุ๊กตาที่เผาแล้ว	 ชี้ชวนกันดูผลงานกันอย่าง

สนุกสนาน	 กิจกรรมที่พวกเราไม่ยอมพลาดคือกิจกรรมกระจายรายได้สู่

ท้องถิ่น	เช่น	กระเป๋าผ้า	ตะกร้าสาน	เครื่องจักสาน	ขนม	ผลไม้	เป็นต้น	

กิจกรรมนี้เบิกบานทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย	

	 จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดขุนอินทประมูล	 วัดโบราณที่สร้างมา

แต่สมัยสุโขทัย	 มีเร่ืองเล่าว่าขุนอินทประมูล	 ได้ยักยอกเงินหลวงมาสร้าง

พระพุทธไสยาสน์เพื่อเป็นปูชนียสถาน	และต้องโทษราชทัณฑ์ถูกเฆี่ยนจน

ตาย	 ต่อมามีผู้พบโครงกระดูกมนุษย์ลักษณะนอนคว�่า	 มือและเท้าถูกมัด

ไพล่อยูด้่านหลัง	ปัจจุบันมีศาลรูปป้ันขุนอนิทประมูลและโครงกระดกูมนษุย์

อยูด้่านหลัง	พวกเราได้ร่วมกนัถ่ายภาพหมู่หน้าองค์พระพทุธไสยาสน์กลาง

แดดสวยงาม	 ทุกคน	 จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันแสน

อร่อยที่ร้านนิรมิต	อิ่มหน�่าส�าราญแล้ว	ประธานชมรมฯ	เปิดการประชุม

ประจ�าเดอืน	ธนัวาคม	และร่วมกนัอวยพรวันเกดิแก่ผูท้ีเ่กดิเดอืน	ธนัวาคม	

คอื	รศ.	เฉลียว	พนัธุสี์ดา	รศ.	วรรรณ	ีโสมประยรู	ผศ.	พนอ	อศัวรุจานนท์ 

ผศ.	นิรมล	ปีตะนีละผลิน	และคุณอัญชลี	ตานะโก	จากนั้นออกจากห้อง

ประชมุไปทดลองท�าขนมเกสรดอกล�าเจยีก	ท�าไปชมิไปได้กลับไปบ้านคนละ

กล่อง	จากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบางเจ้าฉ่า	มีคุณ

กวี จันทร์แก้ว	ให้การต้อนรับ	ศูนย์แห่งนี้มีผลิตภัณฑ์จักสานที่สวยงาม

ประณีตเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักช้อปตัวจริงเป็นอย่างยิ่ง	 เดินทางต่อเพื่อ

ไปชมสวนเมล่อนและรับประทานอาหารเย็นและชิมปิงซูเมล่อน	 อิ่มอร่อย

กันทั่วหน้าก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะ

	 เท่ียววนัเดยีวเฮีย้วอ่างทองทริปนี	้นอกจากจะได้รับความรู้	ได้ทดลอง
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ปั้นตุ๊กตา	ท�าขนม	อิ่มอร่อยกับอาหาร	สนุกสนานกับการซื้อของแล้วยังได้

ความประทบัใจกลับบ้านด้วย	จงึขอขอบพระคณุพีอ้่อยของพวกเราอกีคร้ังที่

เมตตาและปรารถนาให้พวกเราได้มีความสุขร่วมกนัท�าให้ได้มาประชมุและ

ท่องเทีย่วในคราวเดยีวกนั	จบัฉลากลุ้นกนัสนกุสนาน	ขอขอบคณุ	รศ.	สุภาพร 

สุกสีเหลือง	 ที่แนะน�าและจัดแผนการท่องเที่ยวให้พวกเราได้มาเฮี้ยวกัน

อย่างสุดฤทธิ์	 จึงเป็นทริปที่พวกเราจะจดจ�าไปอีกนาน	 ขอบพระคุณค่ะ 

นอกจากนี้ยังมอบเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายให้ชมรมฯอีก	 11,111	 บาท 

เล่าเรื่องโดยน้องยี่	(คุณบุญสม	เล้าพูนพิทยะ)

 	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	ชมรมผู้สูงอายุ มศว	จัดงาน

แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ	84	ปี	ในปี	2561	จ�านวน

ทั้งหมด	27	คน	มีอาจารย์สามารถมาร่วมกิจกรรม	จ�านวน	13	คน	ดังนี้

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�าเนียร		ร่มโพธิ์

	 2.	รองศาสตราจารย์โช		สาลีฉัน	

	 3.	รองศาสตราจารย์	ดร.	ชาตรี		เมืองนาโพธิ์

	 4.	รองศาสตราจารย์ฆรณี		รัตนสุวรรณ

	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์		บุญหงษ์

	 6.	รองศาสตราจารย์	ดร.	บุญเอิญ		มิลินทสูต

	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ		สังข์ทอง

	 8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด		หาสิตะพันธุ์

	 9.	รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์		ธรรมแสง

	 10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์		บรรลือสินธุ์

	 11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์		เฉลิมงาม

	 12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เสริมศักดิ์		สุรวัลลภ
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	 13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร		บัวทอง

	 รองศาสตราจารย์เอมวดี	 	 ฉิมประภา	 นั้นได้ให้ลูกสาวมาร่วมงาน

แทนและฝากของที่ระลึกมามอบให้อาจารย์อาวุโสด้วย	

 ชมรมฯ	 ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้ผู ้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

เรียบร้อยแล้ว	มีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	123	คน	ชมรมฯ	ขอขอบคุณคณะ

กรรรมการทุกๆ	ฝ่ายที่ช่วยกันท�างานนี้อย่างเข้มแข็ง	ท�างานลุล่วงผ่านไป

ด้วยดอีย่างเรียบง่ายและอบอุน่	ผู้มาร่วมงานฝากแสดงความชืน่ชมการแสดง

ทั้ง	2	ชุด	และดนตรีที่มาขับกล่อมก่อนเริ่มงาน	

 	ร�าลาวกระทบไม้	ทัง้ผูฝึ้กสอน	รศ. สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

ผูช่้วยผูฝึ้กสอน	อ. จนัทร์ทิพย์ ล่ิมทอง	และผูแ้สดงทกุคนทีต้ั่งใจเสียสละ 

เวลามาฝึกซ้อมอย่างยาวนาน	(รายนามผู้แสดง	 :	รศ.	สาลี	ปาลกะวงศ์	

ณ	อยุธยา	อ.	จันทร์ทิพย์	ลิ่มทอง	รศ.	ดร.	วิจิตร	วรุตบางกูร	ผศ.	เกษร	

เจริญรักษ์	ผศ.	ณัฐยา	วิสุทธิสิน	อ.	พวงผกา	คงอุทัยกุล	อ.	ดร.	ละเอียด	

รักษ์เผ่า	ผศ.	พัชรา	สุทธิส�าแดง	ผศ.	ดร.	สุชาดา	สุธรรมรักษ์	ผศ.	พนอ	

อัศวรุจานนท์	คุณทัศนา	ทองภักดี	และคุณจ�ารูญ	เลียบใย)

 	 การแสดงลีลาศประกอบเพลงพระราชนิพนธ์	 และเพลงประจ�า

มหาวิทยาลัย	โดย	อ. ดร. กาญจนา รุ่งตรานนท	์และคณะ

 	คณะนักดนตรีของ	อ. สมชาย อัศวโกวิท 

 ชมรมฯ	 ขอขอบคุณ	 มา	 ณ	 โอกาสน้ี	 และรอจัดกิจกรรมนี้ในป ี

ต่อไป
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 	เม่ือวันที	่18	ธนัวาคม	2561	ชมรมฯ	เข้าร่วมงานท�าบุญตักบาตร	

ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่ที่	มหาวิทยาลัยจัดขึ้น	ณ	หน้าลานส�านักงาน

อธิการบดี	(ตึก	9)	และได้ร่วมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุ	สามเณร	จ�านวน	

7,000	บาท	(ชมรมฯ	2,000	บาท)	ขออนุโมทนา	สาธุ

  ชมรมฯ	ขอเชิญสมาชิกร่วมท�าบุญวันเกิดชมรมฯ	ในวันพฤหัสบดี	

ที่	31	มกราคม	2562	ก�าหนดการ	ดังนี้

	 09.00	-	10.30	น.	ลงทะเบียน	รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

	 10.30	-	11.00	น.	ฟังพระสงฆ์สวดมนต์	ถวายภัตตราหารเพล

	 11.30	-	12.30	น.	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

	 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมท่ี	ดร. อุมาพร นาคะวัจนะ	090	917	3993	

หรือไลน์ชมรมฯ	

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	บรรลือสินธุ์	เนื่องจาก	

รศ.	สุเทพ	บรรลือสินธุ์	ได้ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	ตั้งพิธี

สวดพระอภิธรรมศพ	ณ	ศาลาเสถียรไทย	(32)	วัดธาตุทอง	

ระหว่างวันที่	6	-	10	ธันวาคม	2561	และบรรจุศพไว้	100	วัน	

 	เม่ือวันองัคาร	ที	่18	ธนัวาคม	2561	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ 
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สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรนิายก	เสดจ็เป็นองค์ประธานใน

การพระราชทานเพลิงศพ	รศ.	วนิดา	นิโลบล	สิริอายุ	100	ปี	11	เดือน	

20	วัน	ณ	เมรุวัดเทพศิรินทราวาส	

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ใคร่ขอให้ผูบ้ริจาคเงินเข้าชมรมฯ 

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	 1-2	 เดือน	 โปรดติดต่อคุณกฤษณา 

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศวชื่อบัญชี	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

  รศ. ดร. ฉวีวรรณ เศวตมาลย	์แจ้งก�าหนดการพระราชทาน

เพลิงศพ	เป็นกรณีพิเศษ	นางสวาท เศวตมาลย	์ (คุณแม่)	วันเสาร์ที่	

16	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	15.30	น.	ณ	ฌาปนสถาน	วัดโสมนัสวิหาร	

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ร่วมงานค่ะ	

(ต่อจากหน้า	32)

รับประทานอาหารกล่องรองท้องก่อนขึ้นเครื่อง	กว่าจะถึงสุวรรณภูมิก็เป็น

เวลาค่อนข้างดึก	เพราะเครื่องบินช้ากว่าก�าหนดเล็กน้อย

	 การเดนิทางคร้ังนีนั้บเป็นอกีทริปหนึง่ของการเทีย่วท�าบุญของสมาชกิ

คนสวยทกุวันและคนหล่อทกุวนั	แม้จะยงัไม่ได้สัมผสัอากาศเยน็อย่างทีค่าด

หวงัไว้	แต่สมาชกิทกุท่านต่างได้สัมผสับรรยากาศธรรมชาติล้านนาและศลิป

วัฒนธรรมล้านนาอย่างเต็มเปี่ยม	ที่ส�าคัญคือการได้ร่วมงานบุญของ

(อ่านต่อหน้า	21)
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

1.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 	 	 	 	 2,000	บาท

2.	ผศ.	พนอ		อัศวรุจานนท์	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

3.	รศ.	เฉลียว		พันธุ์สีดา	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

4.	ผศ.	ภักตร์เพ็ญ		ทิพยมนตรี	 	 	 	 	 1,200	บาท

5.	รศ.	เอมวดี		ฉิมประภา	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

6.	คุณอัญชลี		ตานะโก		 	 	 	 	 	 500	 บาท

7.	รศ.	มณฑา		โกเฮง		 	 	 	 	 	 1,000	บาท

8.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์	 	 	 	 	 	 2,000	บาท

9.	อ.	นุลักษณ์		เพ็งสุภาพ	 	 	 	 	 	 1,000	บาท

10.	ผศ.	ดร.	จินดา		แต้มบรรจง	 	 	 	 	 1,000	บาท

11.	ผศ.	มีชัย		คุณาวุฒิ	 	 	 	 	 	 1,110	บาท

12.	ผศ.	นงเยาว์		กอสนาน		 	 	 	 	 1,000	บาท

13.	ผศ.	ดร.	วชิรญา		บัวศรี		 	 	 	 	 1,000	บาท

14.	รศ.	ดร.	ธ�ารงค์		อุดมไพจิตรกุล	 	 	 	 1,000	บาท

15.	รศ.	ดร.	ศักดิ์ชัย		นิรัญทวี	 	 	 	 	 1,000	บาท

16.	ผศ.	วิบูลลักษณ์		สารวิจิตร	 	 	 	 	 1,000	บาท

17.	ผศ.	วัลลีพันธุ์		สถิตยุทธการ	 	 	 	 	 11,111	บาท

18.	รศ.	ดร.	สนอง		โลหิตวิเศษ	 	 	 	 	 1,000	บาท

19.	อ.	วรนาฎ		จิ๋วสวัสดิ์	 	 	 	 	 	 2,000	บาท

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

คุณมนต์ภักดี		สุนันทชัยกุล	
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมกราคม

 ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด  สุขบรรเจิด ทุกท่าน ณ กาลนี้
ขอทุกท่าน เกษม และเปรมปรีดิ์  พละดี มิมีโรค มิโศกศัลย์
 ขอพรชัย สุดประเสริฐ เกิดแก่ท่าน ธรรมทาน ธรรมมิตร จิตสุขสันต์
ขอพรั่งพร้อม ด้วยญาติมิตร นิจอนันต์  ทุกทุกวัน ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา..เอย

           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	รศ.	เอมวดี		ฉิมประภา	 	 2.	อ.	เยี่ยม		อุ่นละม้าย

3.	รศ.	วัญญา		วิศาลาภรณ์	 	 4.	อ.	มารศรี		บัววราภรณ์

5.	อ.	นที		ศิริมัย	 	 	 	 	 6.	อ.	ดุษฎี		สินเดิมสุข

7.	ผศ.	วรรณี		พุทธาวุฒิไกร	 	 8.	อ.	สมพล		จุลโลบล

9.	รศ.	สาลี		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 10.	อ.	อรวรรณ		สัมมาพันธ์

11.	ผศ.	ดร.	สุชาดา		สุธรรมรักษ์	 12.	คุณอุไร		ฉายแก้ว

13.	ผศ.	นันทา		ไกรวิทย์		 	 14.	อ.	สุภณิดา		สุวณิชย์

15.	คุณประทินทิพย์		อินทวิเชียร	 16.	อ.	จรูญ		โกมลบุณย์

17.	รศ.	เย็นใจ		สมวิเชียร	 	 18.	อ.	จรส		กุมารจันทร์

19.	รศ.	กรรณิการ์		พวงเกษม	 	 20.	คุณชุรีอร		รื่นระวัฒน์

21.	คุณกริยา		สามเสน	ปานเจริญ	 22.	อ.	ลักขณา		สอนดี

23.	อ.	วรรณา		วิไลรัตน์		 	 24.	รศ.	เฉลิมศักดิ์		สุภาผล

25.	อ.	สุวรรณา		คล้ายกระแส	 	 26.	อ.	ดร.	อุปวิทย์		สุวคันธกุล

27.	ผศ.	นิยม		เรียงจันทร์	 	 28.	รศ.	จริยา		สินเดิมสุข

29.	อ.	บุญผ่อง		วรรณภิรมย์	 	 30.	อ.	ฉวีวรรณ		กุลมัย

31.	อ.	ชุณห์		รุ่นประพันธ์	 	 32.	รศ.	ดร.	กิติมา		ปรีดีดิลก

33.	คุณถนอมศรี		โมฬี	 	 	 34.	ผศ.	ณัฐกา		ตันสกุล

35.	รศ.	ดร.	สนอง		โลหิตวิเศษ		 36.	รศ.	สุชา		ณ	พัทลุง
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37.	คุณปราโมทย์		เกิดทรัพย์	 	 38.	ผศ.	ปิยรัตน์		รัตนวรางค์

39.	อ.	พวงผกา		คงอุทัยกุล	 	 40.	อ.	จูงใจ		แสงพันธุ์

41.	คุณวิไล		พิพัฒนโยธะพงศ์	 	 42.	รศ.	ดร.	อรพรรณ		พรสีมา

43.	รศ.	สุจินต์		ปรีชามารถ		 	 44.	ผศ.	นิคม		ตังคะพิภพ

45.	อ.	สุวดี		ภู่ประดิษฐ์	 	 	 46.	คุณบุญเรือง		แตงไทย

47.	อ.	พิมพ์ศรี		โตอดิเทพย์	 	 48.	ผศ.	ดร.	สุณี		รักษาเกียรติศักดิ์

49.	อ.	อัธยา		ภาดานุพงศ์	 	 50.	รศ.	เชียรศรี		วิวิธสิริ

51.	คุณสุปาณี		ผิวข�า		 	 	 52.	คุณวนิดา		คงรินทร์

53.	ผศ.	อุดม		ยะชัยมา	 	 	 54.	คุณนงนุช		เยือกเย็น

55.	อ.	เสาวนีย์		ซื่อตรง	 	 	 56.	รศ.	ดร.	ฉวีวรรณ		เศวตมาลย์

57.	ผศ.	ชัญญรัชต์		ภูริสุวรรณวงษ์	 58.	ผศ.	น้อม		งามนิสัย

59.	อ.	วดี		ชาติอุทิศ			 	 	 60.	คุณพรเพ็ญ		พรมชัย

61.	คุณวิไล		หัสดินวิชัย	 	 	 62.	อ.	โสภิณ		จันทะคล้อย

63.	ทันตแพทย์วินัย		นันทสันติ	 	 64.	คุณสุภา		อัศววัลลภ

65.	อ.	สมบุญ		ปิยะสันธ์ชาติ	 	 66.	อ.	พญ.	สุรีพร		ภัทรสุวรรณ

67.	อ.	สุวัฒน์		บัววราภรณ์		 	 68.	รศ.	ศศิธร		วรรณพงษ์
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100 ค�าพ่อสอน

เมื่อจิตสงบ  ใจก็สบาย

	 “ประเทศไทยเราอาจเป็นประเทศที่ไม่รุ่งเรืองที่สุด	 	 หรือรวยที่สุด	

หรือฟู่ฟ่าที่สุด		แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง		มีความ

สงบได้		เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว	เราท�าประเทศที่สงบ		ประเทศที่

มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ		เราจะเป็นหนึ่งในโลกในข้อนี้

	 แล้วรู้สึกว่าทีห่นึง่ในโลกข้อนีจ้ะดกีว่าผูอ้ืน่		จะดกีว่าคนทีร่วยทีส่ดุใน

โลก		ถ้าเรามีความสงบ		แล้วมีความสบาย		ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น		

รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้เลย”

 ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  น�าคณะ

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ ศาลาดุสิตาลัย  วันจันทร์ที่ 22  เมษายน พุทธศักราช 2539
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บอกเล่าเก้าสิบ : ... อย่าหยุด

ดร. พนม ปีย์เจริญ

	 1.	อย่าหยุด	...	สวย	จงสวยตามวัย	ใส่ใจตัวเองเสมอ	อย่าได้ปล่อย

ตัวเองโทรม	จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าบ้านเด็ดขาด

	 2.	อย่าหยดุ	...	ฉลาด	จงอย่าหยดุอ่าน	เขยีน	เรียนรู้	พยายามหาความรู้ 

ใหม่ๆทุกวัน	เพราะความรู้ท�าให้องอาจ

	 3.	อย่าหยดุ	...	ท�างาน	มาเป็นแม่บ้าน	ตามค�าขอร้องของสามี	เพราะ

ชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า	 ไปทีละน้อยๆ	 กว่าจะรู้ตัว	 บางเรื่องก็สายไปเสีย

แล้ว

	 4.	อย่าหยุด	...	ออม	ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน	ก็ต้องรู้จักออม	ทั้ง

ซื้อพันธบัตรรัฐบาล	ซื้อหุ้น	ฝากธนาคาร	ออมผ่านบริษัทประกันชีวิต	หรือ

จะซื้อทอง	ซื้อที่ดิน	ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ	อย่ารอพึ่งคนอื่นยามเดือดร้อน	

เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

	 5.	อย่าหยุด	...	หาเงิน	พยายามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงิน

ไหลเข้ามา	เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่	นอกจากนั้น	ชีวิตที่

สามารถพึ่งตนเองได้	จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย	เมื่อหาเงินใช้ได้

เอง

	 6.	อย่าหยดุ	...	ท่องโลกกว้าง	นอกจากความสุขทีไ่ด้บินออกไปนอกรัง	

สู่โลกกว้างแล้ว	ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย	 เสมือน

หนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

	 7.	อย่าหยุด	...	คบเพื่อน	โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ	จงพยายามหา

เวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ	ได้พูดคุยร�าลึกความหลังอย่างมีความสุข

กัน	เพราะจะท�าให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป
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	 8.	อย่าหยุด	...	หาของอร่อยกิน	การหาของอร่อยกิน	ไม่จ�าเป็นต้อง

อ้วนเสมอไป	เพราะเรารู้จักเสพอย่างมีความสุข	ตราบใดทีล้ิ่นยงัรับรสได้อยู ่

	 9.	อย่าหยุด	...	กตัญญู	คนที่ส�าเร็จในชีวิต	มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณ

คน	และคนกตัญญูรู้คุณคน	มักจะประสบความส�าเร็จ

	 10.	อย่าหยุด	...	ท�าบุญสร้างกุศล	จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน	และ

ส่งผลให้มีความสุขที่แท้จริงของชีวิต

	 11.	อย่าหยุด	...	ท�าสิ่งที่ชอบ	เพราะไม่รู้เมื่อไหร่	เมื่อมีโอกาสท�าได้	

ก็ให้รีบท�าเสียเถิด

	 12.	อย่าหยุด	...	เล่นกีฬา	ออกก�าลังกาย	เพราะจิตใจที่ดี	ควรอยู่

ในร่างกายที่แข็งแรง	เราจะได้มีชีวิตอยู่ไม่เป็นภาระลูกหลาน

	 13.	อย่าหยุด	 ...	รักตัวเอง	การใส่ใจตัวเองก็จะท�าให้เราดูดีในทุก

เวลา	ทุกอิริยาบท

(ต่อจากหน้า	15	)

มหาวทิยาลยั	และไดเ้ยีย่มชมวดัวาอารามที่สวยงามมคีวามเป็นเอกลกัษณ์

ของภาคเหนือ	ได้สัมผัสความสุภาพอ่อนหวานของผู้คนชาวเหนือ	ความ- 

เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	 การเดินทางและที่พักสะดวกสบาย	 ต้องขอ

ขอบคุณทีมงานคุณทอยที่ดูแลสมาชิกทุกคนอย่างดี	 โปรแกรมเที่ยวคร้ังนี้

จดัได้อย่างน่าสนใจในสไตล์ระเบิดจากในเมืองออกสู่นอกเมือง	และยงัมีการ

จดัโปรแกรมเสริมแถมให้อกีด้วย	สุดท้ายนีข้ออนโุมทนาบุญแด่ทกุท่านทีไ่ด้

ร่วมงานบุญกันในโอกาสนี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทริปต่อๆ	ไปสมาชิก

ชมรมฯ	 คงจะได้ท�าบุญร่วมกันอีก	 ขอผลบุญหนุนน�าให้ทุกท่านมีสุขภาพ 

ดเียีย่ม	อย่าลืมออกก�าลังกายสม�า่เสมอ	เพ่ือเตรียมร่างกายให้พร้อมส�าหรับ

การเดินทางครั้งต่อไปค่ะ	
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“โขน” ได้ขึ้นทะเบียนอะไร
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

	 เม่ือไม่กี่นาทีมานี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศ	 ของ

ส่วนงาน	ICH	องค์การยูเนสโก	ได้พิจารณาและเห็นชอบให้รับรองโขนใน

ประเทศไทย	เป็นตัวแทนของมรดก	ICH	ของมนุษยชาติ

	 ในขณะที่ประเทศไทยคงรู้สึกดีใจ	 และอยากเฉลิมฉลองโอกาสนี	้

อยากจะขอให้ช่วยกันให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจหน่อย	เพราะข้อมูลที่อยู่

ในสื่อในขณะนี้	ล้วนแต่ท�าการบ้านกันมาน้อยเหลือเกิน

	 1.	โขน	ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น	“มรดกโลก”	คนละเรื่องกัน	โขนเป็น

มรดกที่มีชื่อยาวๆว่า	Intangible	Cultural	Heritage	หรือ	ICH	ซึ่งภาษา

ไทยแปลว่า	 มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญา	 หรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได้	 หรือมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ	 ขอเรียกว่ามรดกวัฒนธรรม

ภูมิปัญญา	เพราะสั้นที่สุด

	 2.	 มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญา	 กับมรดกโลก	 มีลักษณะต่างกัน	 มี

กระบวนการต่างกัน	 และวัตถุประสงค์ของการเกิดข้ึนมาก็ต่างกัน	 พูด

ง่ายๆ	 มรดกโลกเป็นส่ิงก่อสร้าง	 หรือแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล

ส�าหรับมนษุยชาติ	มักจะเป็นโบราณสถาน	หรืออาคารสถานทีมี่ความส�าคญั

ยิ่งยวดในทางประวัติศาสตร์	ศิลปะ	หรือสถาปัตยกรรม	และจ�าเป็นต้อง

อนุรักษ์ไว้เพื่อมวลมนุษยชาติ	 การพิจารณาว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นมรดก

โลก	จะต้องฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	นักวิชาการเป็นหลัก	ส่วนมรดก

วัฒนธรรมภูมิปัญญา	 เป็นสิ่งที่ไม่เป็นกายภาพชัดเจน	 แต่เป็นการปฏิบัติ	

ความรู้	ประเพณี	พิธีกรรม	การแสดง	ดนตรี	งานช่าง	ฯลฯ	ซึ่งอาจเป็นสิ่ง

ทีป่ฏิบัติในกลุ่มหรือชมุชนเล็กๆ	แต่ถ้าชมุชนนัน้เหน็ว่าเป็นส่ิงทีมี่ค่าของเขา 



จดหมายข่าว ปีที่ 25  ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2562

http://seniorclub.swu.ac.th 23

ก็สามารถเป็นมรดกของเขาได้

	 3.	 การข้ึนทะเบียน	 หรือการได้รับการรับรองจากยูเนสโกแปลว่า

อะไร?	 ก่อนอื่นควรจะต้องเข้าใจก่อนว่า	 มีทะเบียนสองแบบ	 แบบแรก

เรียกว่า	Representative	List	of	 the	 Intangible	Cultural	Heritage	

of	 Humanity	 ซ่ึงหมายถึงรายการหรือทะเบียนของส่ิงที่เป็นตัวแทนของ

มรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติ	 คือมรดกที่ยังมีการปฏิบัติอยู่	 และเป็น

ตัวแทนของความหลากหลายในการสร้างสรรค์ของมนุษย์	 ส่วนรายการที่

สองเรียกว่า	List	of	Intangible	Cultural	Heritage	in	Need	of	Urgent	

Safeguarding	 คือมรดกฯที่ต้องมีการส่งเสริมรักษาให้มีการสืบทอดอย่าง 

เร่งด่วน	(นอกจากนัน้ยงัมีอกีรายการหนึง่	เรียกว่า	รายการของกระบวนการ

และวิธีการส่งเสริมรักษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี)

	 4.	 การขึ้นทะเบียน	 ไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นเป็นเจ้าของ	 ประเทศ

อื่นห้ามเป็นเจ้าของอีก	การขึ้นทะเบียนแปลว่า	แต่ละประเทศเห็นคุณค่า	

ความส�าคญัของมรดกตัวเอง	และต้องการจะให้มีการสืบทอด	และให้คนอืน่

ได้รู้จักและชื่นชมด้วย	ยูเนสโกสนับสนุนให้ประเทศที่มีมรดกคล้ายคลึงกัน

ขึ้นทะเบียนร่วมกัน	เป็นมรดกของหลายๆประเทศร่วมกัน	แต่ถ้าไม่สะดวก

ต่างคนก็ต่างขึ้นของตัวเองได้

	 5.	โขนไทย	โขนเขมร?	มรดกการแสดงชื่อคล้ายกันของทั้งไทย	และ

กมัพูชา	ได้รับการรับรองในคราวเดยีวกนั	แต่ถ้าหากว่าอ่านเอกสารน�าเสนอ

โดยละเอียดก็จะเห็นว่า	การแสดงทั้งสองมีความแตกต่างกัน	ของกัมพูชา

ใช้ชื่อว่า	ละคอนโขลวัดสวายอันเด็ท	(Lkhon	Khol	Wat	Sway	Andet)	

เป็นการแสดงของชมุชนแห่งหนึง่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตะวันออกราว	

10	 กม.	 ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตร	 และทุกปีจะต้องจัดการแสดงละคอน
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โขน	เพื่อบวงสรวง	“เนียกตา”	ผู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน	ผู้จะบันดาล 

ให้การเพาะปลูกได้ผลด	ีการแสดงมีลักษณะเป็นพธิกีรรมสูง	มีการเข้าทรง	

และละคอนโขลต้องแสดงจนเป็นที่พอใจของเนียกตา	จึงเป็นการแสดงเชิง

พิธีกรรมในชุมชนเฉพาะแห่งหนึ่ง	 และเนื่องจากความระส�่าระสายทาง 

การเมือง	 ท�าให้ผู้แสดงระดับครูมีเหลือไม่มาก	 ต้องหาทางสืบทอดอย่าง

เร่งด่วน	 ดังนั้นจึงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมฯ	 ที่ต้องการให้มีการ 

ส่งเสริมรักษาอย่างเร่งด่วน

	 6.	 ส่วนโขนในประเทศไทย	 น�าเสนอในลักษณะที่กว้างขวางกว่า	

เป็นการแสดงที่คล่ีคลายมาจากการแสดงในราชส�านัก	 มาเป็นศิลปะของ

ชาติ	ทีมี่หน่วยงานของรัฐเป็นผูจั้ดการให้มีการสืบทอดและมีการแสดง	และ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง

	 7.	ขึ้นทะเบียนแล้วแปลว่าอะไร?	แปลว่าประเทศที่น�าเสนอมีความ 

รับผดิชอบทีจ่ะสนบัสนนุให้มีการสบืทอด	ด้วยวิธกีารต่างๆ	เช่น	ส่งเสริมให้

มีการเรียนการสอน	การแสดง	การให้ความเข้าใจ	การท�าให้คนยคุใหม่รู้สึก

ว่าโขนไม่ใช่ส่ิงทีแ่ปลกแยก	สนบัสนนุให้มีการค้นคว้า	และอืน่ๆอกีมากมาย

	 8.	แต่สิ่งที่ส�าคัญยิ่งของการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วย	

ICH	 ของยูเนสโก	 คือการเปิดใจให้กว้าง	 เห็นความหลากหลายของการ

สร้างสรรค์ของมนุษย์	 เห็นว่าสิ่งที่มีค่าของคนแต่ละกลุ่มนั้นไม่จ�าเป็นต้อง

เหมือนกนั	และเกดิความชืน่ชมระหว่างกนั	ไม่จ�าเป็นต้องคอยเปรียบเทยีบ

ว่าของใครเหนือกว่า	สวยงามกว่า	หรือเก่าแก่กว่าของใคร
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ร่วมงานกฐินพระราชทาน ... ชื่นชมศิลปะล้านนา

... พาแวะเหนือสุดแม่สาย 

รศ. ดร. ภญ. อรลักษณา  แพรัตกุล 2

	 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน	ณ	วัดพระแก้ว	จ.	เชยีงราย	ในวนัเสาร์ที	่17	พ.ย.	2561	ชมรมฯ 

จึงได้เชิญชวนเหล่าสมาชิกไปร่วมงานบุญในคร้ังนี้	 พร้อมจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา	จ.	 เชียงราย	ทั้งใน	อ.	 เมือง	อ.	แม่สาย	อ.	 เชียงแสน	อ.	

เชยีงของ	นบัเป็นการเทีย่วท�าบุญทีไ่ด้ทัง้บุญกศุลและความสนกุเพลิดเพลิน	

จงึขอน�าเร่ืองราวสนกุๆ	และเกร็ดความรู้เกีย่วกบัเชยีงรายถิน่ล้านนามาเล่า

สู่กันฟัง	

 วันที่ 1	(ศุกร์ที่	16	พ.ย.	61)	วันนี้เป็นวันออกเดินทาง	สมาชิก

จ�านวน	 38	 คน	 นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา	 07.00	 น.	 พอ 

เช็กอินเรียบร้อย	 ก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย 

เที่ยวบินไทยสมายล์ออกเดินทางประมาณ	09.00	น.	ใช้เวลาเพียงชั่วโมง 

กว่าๆ	กไ็ปถงึท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	จ.	เชยีงราย	รวมพลกนัได้เรียบร้อย

ก็นั่งรถบัสไปรับประทานอาหารกลางวันซ่ึงเป็นอาหารเมืองรสชาติดี	 ได้

ชิมแคบหมูจิ้มน�้าพริกเป็นม้ือแรก	 หารู้ไม่ว่าจากนี้ต่อไปก็จะมีแคบหมูจ้ิม 

น�้าพริกอีกทุกมื้อๆ	(555)	จากนั้นเดินทางไป	วัดมิ่งเมือง	ตั้งอยู่ที่	ต.	เวียง	

อ.	 เมือง	 วัดนี้จัดเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่	 มีอายุเท่ากับเมืองเชียงรายคือ

ประมาณ	800	ปี	ชือ่เรียกทีช่าวเชยีงรายรู้จกักนัคือ	วัดจ๊างมูบ	(ภาษาเหนอื

แปลว่า	ช้างหมอบ)	ตามประวัติ	ผู้สร้างวัดมิ่งเมืองคือมเหสีของพ่อขุนเม็ง

รายมหาราช	ซึ่งพระนางมีเชื้อสายกษัตริย์จากเมืองหงสาวดี	โบราณสถาน

 2	สังกัดคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และโบราณวตัถจุงึเป็นศลิปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา	ทีบ่ริเวณประตู

วดัด้านทศิตะวนัออกมีบ่อน�า้โบราณชือ่	น�า้บ่อจ๊างมูบ	มีซุ้มครอบไว้เป็นปูน

ป้ันรูปช้างหมอบ	เชือ่กนัว่าบ่อน�า้โบราณนีเ้ป็นบ่อน�า้ศกัดิสิ์ทธิ	์น่าเสียดายที่

ปัจจุบันสภาพบ่อน�า้นีไ้ม่ได้รับการบูรณะดแูลเท่าใดนกั	จากนัน้ออกเดนิทาง

ต่อไปที	่วัดพระสิงห์	ซ่ึงต้ังอยูบ่ริเวณใกล้กนั	พระสิงห์นีเ้ป็นชือ่ล้านนาทีเ่รียก	

พระพทุธสิหงิค์	นัน่เอง	ถอืเป็นพระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของเชยีงราย	เป็น

พระพทุธรูปปางมารวิชยัศลิปะล้านนามีพทุธลักษณะงดงาม	ประดษิฐานอยู่

บนบุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาส	ในวัดมีบานประตูหลวงท�าด้วยไม้แกะสลัก

ฝีมือประณีต	ออกแบบโดย	อ.	ถวัลย์	ดัชนี	พระเจดีย์เป็นพุทธศิลป์แบบ

ล้านนา	และมีพระพุทธบาทจ�าลองบนแผ่นศลิาทราย	ออกจากวัดพระสิงห์

ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆ	แล้ว	พวกเราจึงเข้าเช็กอินที่โรงแรม	De	Hug	พัก

ผ่อนอริิยาบถสักครู่	แล้วเปล่ียนชดุผ้าซ่ินสวยงาม	เพือ่ไปร่วมงานฉลองกฐิน

ที่อาคารเทิดพระเกียรติ	 90	 ปี	 สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ศูนย์การเรียนรู้ 

เทศบาลนครเชียงราย	 เม่ือไปถึงได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ฉลองกฐิน	 แล้วรับ

ประทานอาหารเยน็ท่ีบริเวณใกล้ลานการแสดง	ซ่ึงมีการแสดงฟ้อนแบบล้าน

นาของโรงเรียนใน	จ.	เชียงราย	และการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์	

มศว	 บริเวณใกล้ลานจัดแสดง	 เหลือบไปเห็นไฮไลต์ของศูนย์การเรียนรู ้

แห่งนี้ที่น่าสนใจมากก็คือ	 บุษบกโบราณหลายยุคหลายสมัยที่รวบรวมมา

จากจังหวัดต่างๆ	 จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม	 จนต้องลุกไปเก็บภาพเป็นที่

ระลึก	 ในส่วนของการดูแลต้อนรับสมาชิกชมรมฯ	 รวมทั้งอาหารเย็นมื้อนี้	

ชมรมฯ	ขอขอบคุณ	ผศ. นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล	อาจารย์แพทย์

และลูกศิษย์ที่น่ารัก	ที่ช่วยประสานงานการต้อนรับและดูแลพวกเราอย่าง

อบอุ่น	 อาหารขันโตกอร่อยมาก	 หลังจบการแสดงบนเวทีก็เป็นเวลาค่อน
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ข้างค�่าแล้ว	จึงเดินทางกลับที่พักแยกย้ายกันพักผ่อน

 วันที่ 2	(เสาร์ที่	17	พ.ย.	61)	วันนี้เป็นวันงานพิธีถวายผ้าพระ

กฐินพระราชทาน	รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม	แล้วออกเดินทางไปวัด

พระแก้ว	ซึ่งตั้งอยู่บน	ถ.	ไตรรัตน์	อ.	เมือง	ประวัติวัดพระแก้วนี้เดิมชื่อ 

วัดป่าเยียะ	 (ป่าไผ่)	 เหตุที่ชื่อวัดพระแก้ว	 เพราะมีต�านานเล่าว่าฟ้าผ่า 

พระเจดย์ี	จงึเผยให้เหน็พระแก้วมรกตซ่ึงอยูภ่ายในพระเจดย์ีนัน้	(ปัจจุบัน

พระแก้วมรกตประดษิฐาน	ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	พระบรมมหาราช

วัง)	 ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพระแก้ว	 ภายในวัดมีพระ

อโุบสถทรงเชยีงแสน	คอืมีลักษณะฐานเตีย้	เชงิหลังคาลาดต�า่	พระประธาน

ในปัจจุบันคือพระเจ้าล้านทอง	เป็นพระพุทธรูปส�าริดปางมารวิชัย	มีพุทธ 

ลักษณะงดงาม	 ทั่วบริเวณวัดนี้ปลูกกล้วยไม้ดอกไม้สวยงามตลอดทางที่ 

เดินผ่าน	โดยเฉพาะเอื้องสายเสริฐ	มีช่อสีเหลืองห้อยยาวสวยงามมากและ

มีกลิ่นหอม	 ก่อนเร่ิมงานพิธี	 พวกเราได้เดินรอบวิหารแบบทักษิณาวรรต

เพื่อความเป็นสิริมงคล	 3	 รอบ	 เม่ือจบพิธีการก็พอดีใกล้เวลาอาหาร

กลางวัน	ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดให้สมาชิกชมรมฯ	รับประทานอาหารใน

บริเวณโถงอาคารด้านหลังวัด	มีความสะดวกสบาย	ต้องขอขอบคณุทมีงาน

มหาวิทยาลัยและคณุหมอวรพลอกีคร้ัง	ออกจากวัดพระแก้ว	เดนิทางต่อไป

ที่	วัดร่องเสือเต้น	ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น	ต.	ริมกก	อ.	เมือง	วัดนี ้

ขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะสีน�้าเงินซึ่งสร้างสรรค์โดย	 สล่านก	 ศิลปินท้องถิ่นชาว

เชียงราย	ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของ	อ.	เฉลิมชัย	โฆษิตพิพัฒน์	เมื่อครั้งที่สร้าง

วัดร่องขุ่น	 สล่านกมีโอกาสได้มาสร้างวัดแห่งนี้ด้วยตนเอง	 จึงได้น�าวิชาที่

เรียนรู้มารังสรรค์งานศลิปะ	จนเกดิเป็นวัดทีโ่ดดเด่นในเร่ืองสีสันสีน�า้เงินทีมี่

ความสวยงามเฉพาะตัว	เหตุทีต่ัง้ชือ่วดัร่องเสือเต้นกเ็พราะในอดตีบริเวณนี ้
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มีสัตว์ป่าจ�านวนมากโดยเฉพาะเสือ	ชาวบ้านทีผ่่านแถวนัน้มักเหน็เสือกระ

โดดข้ามร่องน�้าไปมาในบริเวณนี้	 จุดเด่นของวัดนี้คือด้านในของวิหารซ่ึงมี

ความวจิติรงดงาม	มีภาพจติรกรรมฝาผนงัพุทธประวัติโทนสีฟ้าและน�า้เงิน

ตัดกับองค์พระประธานสีขาวมุก	 ด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสีขาวปาง 

ห้ามญาติองค์ใหญ่สูงเท่าวิหาร	 ตัดกับสีน�้าเงินฟ้าสลับทอง	 สังเกตว่าวัด

ร่องเสือเต้นนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่าวัดอื่นๆ	 ที่ได้ไปเยี่ยมชมมา

ก่อนหน้านี้	ก่อนกลับขึ้นรถบัส	สมาชิกก็อดไม่ได้ที่จะแวะกระจายรายได้ที่

ร้านขายของที่ระลึกจ�านวนมากที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้างวัด	สินค้าต่างๆ	มี

ราคาย่อมเยา	หลายคนจึงได้ถอยเสื้อกางเกงแบบชาวเขากันคนละชิ้นสอง

ชิ้น	 ทั้งส�าหรับเป็นของฝากและส�าหรับใส่เอง	 เป็นที่ปลาบปล้ืมกันถ้วน

หน้า	 บางท่านขอแวะหาน�้าเย็นๆ	 ดื่มเพราะอากาศเร่ิมร้อนและแดดแรง

มากขนาด	 SPF50	 ก็บล็อกไม่อยู่	 เม่ืออยู่บนรถบัสออกเดินทางต่อ	 คุณ

ทอยแจ้งว่ายังพอมีเวลาเหลือที่จะแวะเที่ยวได้อีก	2	จุด	คือวัดร่องขุ่น	กับ

ไร่เชิญตะวัน	สมาชิกทุกคนดีใจได้เฮ	และสัญญากับคุณทอยว่าจะช่วยกัน

รักษาเวลาในการเยี่ยมชมทั้งสองจุด	 วัดร่องขุ่น	 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับ 

ซิกเนเจอร์ของเชยีงราย	ก่อสร้างต้ังแต่	พ.ศ.	2540	โดย	อ.	เฉลิมชยั	โฆษติพพัิฒน์ 

ซ่ึงมีความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจ�า

ในหลวง	 ร.	 9	 ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถสีขาว	 ซ่ึงหมายถึง 

พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า	 ประดับด้วยกระจกบนปูนปั้นลายไทย	

กระจกขาวหมายถงึพระปัญญาธคิณุของพระพทุธเจ้าทีเ่ปล่งประกายไปทัว่	

สิ่งก่อสร้างทุกอย่างล้วนสื่อความหมาย	เช่น	สะพานหมายถึงการเดินข้าม

วัฏสงสารสู่พุทธภูมิ	กึง่กลางสะพานหมายถงึเขาพระสุเมรุ	สระน�า้หมายถงึ

มหาสมุทร	บันไดทางข้ึน	3	ข้ันหมายถงึ	อนจิจัง	ทกุขงั	อนตัตา	ด้านข้างโบสถ์ 
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มีตุงกระด้าง	 (หมายถึง	ธงท�าด้วยไม้หรือโลหะ)	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ตามคติล้านนา	สังเกตว่าวัดนีมี้การจัดระเบียบส�าหรับนกัท่องเทีย่วไว้อย่าง

ด	ีมีลานจอดรถกว้างใหญ่รองรับรถบัสได้จ�านวนมาก	มีห้องน�า้สะอาดและ

มีความสวยงาม	สังเกตว่าอาคารห้องน�า้ท�าเป็นสีทองให้ต่างจากบริเวณอืน่

ที่เป็นสีขาวล้วน	 ทุกจุดมีคุณยามยืนประจ�าเพ่ือคอยอ�านวยความสะดวก	

จึงเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจ�านวนมากโดยเฉพาะชาวจีน	 จาก 

วัดร่องขุ่นออกเดินทางต่อไปที่ไร่เชิญตะวัน	 หรือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ 

เชญิตะวนั	(Cherntawan	International	Meditation	Center)	ของพระอาจารย์	

ว.วชิรเมธี	 ไร่เชิญตะวันนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงรายลงมาทางตะวันออก 

เฉียงใต้ประมาณ	25	กม.	ต้ังอยูท่ีบ้่านใหม่สันป่าเหยีง	ต.	ห้วยสัก	การก่อต้ัง 

มีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกในระดับสากล	มี

เนื้อที่ประมาณ	200	ไร่	ค�าว่า	“เชิญตะวัน”	หมายถึง	เชิญธรรมะซึ่งเป็น

ดั่งดวงตะวันเข้ามาสู่ชีวิต	 ภายในไร่มีความสงบร่มร่ืน	 เต็มไปด้วยต้นไม้

และดอกไม้	 มีดอกพุดขนาดใหญ่ปลูกไว้เป็นแนวกล่ินหอมมาก	 มีทุ่งดอก

คอสมอสสีชมพูและม่วง	 มองไปไกลๆ	 มีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทาง	 และมี

แหล่งน�้าธรรมชาติ	จึงได้สูดอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย	ทั่วบริเวณตกแต่งให้

มีบรรยากาศแบบล้านนาด้วยตงุสีสันสวยงาม	มีข้อความเกร็ดธรรมเตือนสติ

เตือนใจ	 บรรยากาศเหมาะส�าหรับการพักผ่อนและปฏิบัติธรรมอย่างมาก	

ทางไร่เชญิตะวันมีหลักสูตรฝึกอบรมทัง้แบบระยะส้ันและระยะยาวส�าหรับ

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ	เดนิชมในไร่สักพกักเ็ป็นเวลาค่อนข้างเยน็แล้ว	

จึงออกเดินทางกลับ	แวะรับประทานข้าวต้มมื้อเย็น	แล้วเข้าโรงแรมที่พัก

 วันท่ี 3	(อาทติย์ที	่18	พ.ย.	61)	หลังรับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม	

ออกเดินทางไป	 วัดหิรัญญาวาส	 อุทยานเวฬุวัน	 ต้ังอยู่ที่	 ต.	 เกาะช้าง 
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อ.	 แม่สาย	 ชมพระประธานในวิหาร	 ซึ่งเป็นพระสานปางมารวิชัยขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก	องค์พระมีความงดงามแปลกตาเพราะสานด้วยไม้ไผ่	ชื่อ

ว่า	พระสิงห์สานชนะมาร	เคลือบเงาด�าด้วยยางของต้นรัก	ไม้ไผ่ที่ใช้สาน

น�ามาจากพม่า	 มีชื่อท้องถิ่นว่าไม้มุง	 จัดเป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง	 มี

ลักษณะเด่นคือมีความเหนียวทนทาน	 มอดไม่กิน	 วิหารก็สร้างด้วยไม้ทั้ง

หลังเช่นกัน	ตั้งแต่ช่อฟ้า	หลังคา	ฝาวิหารสานด้วยไม้ไผ่	ประดับด้วยซุ้ม

ประตูไม้สักทอง	 เสาภายในก็ใช้ไม้ไผ่ในการสานรอบเสา	 พื้นวิหารสาน

ด้วยผิวไม้ซาง	เจดีย์ด้านหลังพระประธานมีปลียอดซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า	

สร้างด้วยไม้ไผ่ท้ังองค์เช่นกัน	 ก่อนออกเดินทางต่อ	 พวกเราแวะกระจาย

รายได้ที่เพิงขายของ	 หลายท่านได้ชิมน�้ามะพร้าวอ่อนสดๆ	 ซ้ือกระเทียม

โทน	กระเป๋าสะพาย	หมวก	ที่ชาวบ้านน�ามาขาย	จากนั้นจึงออกเดินทาง

สู่บ้านปางห้า	อ.	แม่สาย	เพือ่เยีย่มชมวิถชีมุชนของหมู่บ้านทีตั่ง้อยูเ่หนอืสุด

ของประเทศไทย	เมื่อไปถึงมีการฟ้อนร�าต้อนรับโดยสาวน้อยตัวจิ๋ว	3	คน	

ผู้น�าชุมชนกล่าวต้อนรับ	 สังเกตได้ทันทีว่าหมู่บ้านนี้มีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง

จึงสามารถสร้างจุดขาย	สร้างรายได้	และจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

อย่างน่าสนใจ	ในการเยี่ยมชมหมู่บ้าน	แบ่งสมาชิกออกเป็น	2	กลุ่ม	สลับ

กนัเช้า-บ่าย	กจิกรรมทกุฐานล้วนน่าสนใจและสามารถดงึจดุเด่นของชมุชน

ออกมาให้เราสัมผัสได้	เช่น	ฐานสปาหน้าใยไหมทองค�า	ฐาน	DIY	ท�าถุง

กระดาษสาและการ์ดกระดาษสา	ฐานแช่เท้าและนวดเท้าด้วยน�้าสมนุไพร	

ส่วนสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งนั่งรถอีต๊อกไปเยี่ยมชมจุดต่างๆ	ในหมู่บ้าน	ได้แก่	

บ้านตีมีดซึ่งสาธิตการตีมีดแบบโบราณ	และยังได้ชิมข้าวซอยน้อยซึ่งอร่อย

มาก	(ข้าวซอยน้อยมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งนึ่งสุกคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ

แต่ไม่มีไส้	ใช้แป้งโม่สดๆ	ใส่ต้นหอม	ฟักทองชิ้นเล็กๆ	นึ่งแล้วม้วน	ตัดเป็น
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ชิน้พอค�า	ราดน�า้จิม้)	ได้ชมิกนัคนละกระทงสองกระทงอร่อยมาก	อกีจดุแวะ

ชมคือบ้านท�าเทียน	ซึ่งทุกคนได้ท�าผางประทีปด้วยตนเอง	โดยพับไส้เทียน

และเทเทียนใส่ถ้วยเล็กๆ	เก็บกลับบ้านเป็นที่ระลึก	ฐานสุดท้าย	แวะสวน

ฝรั่งกิมจู	ได้ชิมฝรั่งสดๆ	ที่มีลักษณะแปลกตาคือ	ฝรั่งมีไส้สีชมพู	คล้ายฝรั่ง

ขี้นกแต่ลูกใหญ่กว่า	เนื้อแน่น	และรสชาติดี	ส�าหรับหลายท่านเชื่อว่าการ

นั่งรถอีต๊อกคร้ังนี้คงเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดียวในชีวิต	 มีความหวาดเสียว

ผสมความสนกุ	มีคนแซวว่าระหว่างนัง่รถอต๊ีอกนีแ้อร์เยน็มากจนต้องขอให้

โชเฟอร์ช่วยหร่ีแอร์	หลังเข้าฐานท�ากจิกรรมช่วงเช้าเสร็จ	กร็วมตัวกนัข้ึนรถ

ไปรับประทานม้ือกลางวันที่ร้านอาหารกลางทุ่ง	 ซ่ึงแน่นอนว่าเป็นอาหาร

เมืองและต้องมีแคบหมูจิ้มน�้าพริกอีกแล้ว	(555)	ในช่วงบ่ายก็ท�าการสลับ 

กลุ่มกนั	พวกเราใช้เวลาตลอดวันทีบ้่านปางห้าอย่างสนกุเพลิดเพลิน	การ-

จัดกิจกรรมของชุมชนในหมู่บ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในลักษณะนี้	ต้อง

ขอชื่นชมผู้น�าชุมชนคนสวย	คือคุณจินนาลักษณ์และทีมงาน	ที่สามารถน�า

เสนอเอกลักษณ์ความเป็นบ้านปางห้าและสร้างสรรค์ฐานกิจกรรมได้อย่าง

น่าสนใจส�าหรับผู้มาเยือน	ส�าหรับอาหารมื้อค�่าในวันนี้เป็นอาหารจีนสไตล์

ยูนนาน	เช่น	ขาหมูหมั่นโถ	แต่บางท่านไม่กล้าแตะขาหมู	จนต้องปลอบ

ใจว่าแท้จริงเป็นคากิซ่ึงอุดมด้วยคอลลาเจน	 ในที่สุดปรากฏว่าหมดจาน	

รับประทานอาหารอิ่มก็ท�าการเป่าเทียนขนมชั้นวันเกิดส�าหรับผู้เกิดเดือน

พฤศจิกายน	จ�านวน	3	ท่าน		คือ	ผศ.	ณัฐยา	วิสุทธิสิน		รศ.	วราภรณ์		

ชัยโอกาส	และพี่อาภา		มหาผล		ร้องเพลงอวยพรเป็นที่สนุกสนาน	แล้ว

เดินทางกลับที่พัก	

 วันท่ี 4	(จนัทร์ที	่19	พ.ย.	61)	วันนีเ้ป็นการเดนิทางวันสุดท้าย	ช่วง-

เช้าเร่ิมจากการไปวนอทุยานถ�า้หลวงขุนน�า้นางนอน	ซ่ึงต้ังอยูท่ีด่อยนางนอน 
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ต.	โป่งผา	อ.	แม่สาย	แค่เห็นป้ายขุนน�้านางนอนก็ท�าให้หลับตานึกภาพ

เรื่องราวการช่วยชีวิต	 13	 หมูป่าอะคาเดมีซึ่งโด่งดังไปท่ัวโลก	 เรื่องนี้นับ

เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่แสดงถึงความสามัคคีและน�้าจิตน�้าใจของ

เพื่อนมนุษย์แบบไร้พรมแดน	ถ�้าหลวงนี้มีลักษณะเป็นถ�้าหินปูนขนาดใหญ่ 

ปากถ�้าเป็นโถงกว้าง	ภายในถ�้ามีหลายโถงย่อย	เช่น	พัทยาบีชเนินนมสาว	

(ซ่ึงเป็นจดุทีพ่บ	13	หมูป่า)	ถ�า้ผาหมี	ผนงัถ�า้มีเกล็ดหนิสะท้อนแสง	หนิงอก	

หินย้อย	ธารน�้าและถ�้าลอด	แม้ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในถ�้า	แต่

นักท่องเที่ยวก็ได้เยี่ยมชมบริเวณสระขุนน�้ามรกต	 ซ่ึงเดินเข้าไปไม่ไกลนัก 

สระนี้มีน�้าสีมรกตสมชื่อ	น�้ามีความใสเนื่องจากเป็นน�้าที่ไหลผ่านชั้นหินปูน

ซ่ึงเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนต	 ออกจากถ�้าหลวงเดินทางต่อไปวัดป่าสัก	

ระหว่างทางที่รถแล่นผ่านใน	อ.	เชียงแสน	สังเกตเห็นก�าแพงเมืองโบราณ

เป็นแนว	 แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต	 วัดป่าสัก	 ตั้งอยู่ที่	 ต.	 เวียง	 อ.	

เชยีงแสน	เป็นวดัร้างมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี	ทีช่ือ่วดัป่าสกัเพราะมีต้นสัก

ปลูกล้อมรอบวัดอยูห่ลายร้อยต้น	โบราณสถานทีส่�าคัญคอืเจดย์ีทรงปราสาท

ห้ายอดบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ	ซ่ึงถอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงามทีส่ดุ

ในล้านนา	 ระหว่างเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันรถแล่นผ่านวัด

เจดีย์หลวง	 อาหารกลางวันม้ือนี้จัดที่เฮือนค�าแพง	 ข่วงวัฒนธรรมไทล้ือ 

อ.	เชียงของ	(ข่วง	หมายถึง	บริเวณ	ลาน)	ที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นความ-

เข้มแข็งของผู้น�าชุมชนในการดึงศักยภาพและจุดเด่นเชิงวัฒนธรรมออกมา 

น�าเสนอแก่นกัท่องเทีย่ว	จากนัน้ได้แวะชมพพิธิภัณฑ์ลือ้ลายค�าทีต้ั่งอยูใ่กล้

กนั	จดัแสดงหตัถศิลป์ผ้าทอมือแบบไทล้ือ	หลายท่านแวะชมิกาแฟทีมุ่มกาแฟ

ด้านหลังบรรยากาศสบายๆ	 ต่อจากนั้นก็เป็นการนั่งรถยาวๆ	 เข้าตัวเมือง 

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายโดยไม่เร่งรีบ	(อ่านต่อหน้า	15	)


