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25 พฤศจิกายน
วันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2468
			สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า		
พระราชนิพนธ์วรรณคดี
ทั้งสาระบันเทิงคดี
ทรงส่งเสริมกวีแก้ว
พระองค์ทรงพาสู่ฟ้า
รู้เรื่องเชกสเปียร์ไป
ทั้งภารตะเพลินใจ
เรื่องเอกไม่โรยร้าง
ธงไตรรงค์โบกพริ้ว
บ่งบอกความหมายตาม
ชาติศาสน์กษัตริย์สาม
รู้รักรวมเลือดเนื้อ
ทรงโปรดลูกเสือเพื่อให้
ไม้อ่อนจักมีชัย
คุณธรรมปลูกฝังไป
ประพฤติตนเลิศให้
รัชกาลที่ 6  เสด็จด้าว
พระราชมรดกราชัน
ปลอบขวัญราษฎร์โศกศัลย์
พระสถิตใจราษฎร์แล้ว

จอมกวี
เพริศแพร้ว
หลากเรื่อง  ยิ่งนา
สง่าแม้นมณีสาร
แดนไกล
เอกอ้าง
หลายเรื่อง  สนุกนา
เฉกชั้นอารยชน
สง่างาม
ชาติเชื้อ
เป็นหนึ่ง  ไทยเอย
ชาติเชื้อไทยสยาม
มีวินัย
ดัดได้
ตั้งแต่  เยาว์วัย
ชั่วร้ายมลายสูญ
แดนสวรรค์
เพริศแพร้ว
เป็นสุข  ได้นา
ต่างน้อมบังคมบาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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บทอาศิรวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อารยธรรมจีนรุ่งแล้ว
ทั้งยิ่งใหญ่เป็นต�ำนาน
ทั่งโลกต่างเล่าขาน
พระเสด็จฯ หลายหมื่นลี้
วันชาติจีนศกนี้
ครบเจ็ดสิบปีปกครอง
แสนยานุภาพด้วยกอง
ประกาศเกียรติเพริศแพร้ว
ปวงประชาสุดปลื้ม
เป็นเกียรติยศยากหา
เหรียญมิตรภาพพระกนิษฐา
การทูตพระทรงใช้

โบราณ
บัดนี้
ชวนชื่น  ใจนา
ทั่วแคว้นแดนมังกร
เฉลิมฉลอง
เลิศแล้ว
ทัพสง่า  ยิ่งนา
เทิดไท้พระจอมขวัญ
ปรีดา
อื่นได้
ทรงรับ  ถวายเอย
ส่งให้ไทยจีนนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปีพุทธศักราช
2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วัดสุปฎั นารามวรวิหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ยอดบุญกฐิน 2,705,432 บาท

http://seniorclub.swu.ac.th

3

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2562

ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา 1
ขอเชิญสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมประชุม แจ้งคุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร.
081-489-5501
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 : รศ.วิจิตร และ คุณประวิทย์
วรุตบางกูร น�ำ slide มาเล่าถึงการเดินทางด้วยเรือส�ำราญ 94 วัน รอบโลก
โดยเริม่ เดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ใช้เวลา
เล่าประมาณ 1 ชัว่ โมง (เล่าอย่างย่อพอสังเขป) ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้รบั
ความรู้และความสนุกสนานกันทั่วหน้า ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ชมรมฯ ท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 48 คน หักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเงิน 4,428 บาท
ซึ่งจะน�ำไปบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราชต่อไป
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2562 ชมรมฯ น�ำสมาชิกจ�ำนวน 40 คน
ไปร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ มศว ณ วัดสุปัฎนาราม
วรวิหาร จ.อุลราชธานี สมาชิกชมรมฯ ร่วมท�ำบุญเป็นเงิน 44,800 บาท
(ชมรมฯ 5,000 บาท) และสมาชิกที่ร่วมเดินทางสมทบออกโรงทานเป็น
เงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,800 บาท
ชมรมฯ ขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผศ.วราวุธ
ผลานันท์ ผศ.นิรมล หร่ายเจริญ ผศ.ประคอง คงทน และคณะฯ ที่ให้
ช่วยท�ำก�ำหนดการท่องเที่ยว และพาเที่ยวตลอดเวลา 4 วัน ขอบคุณ
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คณะเดินทางที่ท�ำให้การเดินทางสนุกสนาน (คอยอ่านเยือนถิ่นนักปราชญ์
อุบลราชธานี ฉบับเดือนธันวาคม 2562) ในการนี้ สมาชิก 40 คน ได้แก่
รศ.สุภา ปานเจริญ
คุณวิไล หัสดินวิชัย
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
รศ.มาลี บานชื่น
คุณนันทิวัฒน์ อินทศร
คุณจิระพันธ์ อินทศร
ผศ.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
คุณฉันทนา ไชยวัฒน์
อ.ผกายวรรณ เจียมเจริญ
คุณกริยา สามเสน ปานเจริญ
อ.พวงผกา คงอุทัยกุล
รศ.เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์
ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน
รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รศ.วิจิตร วรุตบางกูร
คุณประวิทย์ วรุตบางกูร
ผศ.ระวีวรรณ พันธ์พานิช
รศ.ลาวัลย์ พลกล้า
คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ
คุณวิญญู เล้าพูนพิทยะ
รศ.สนอง โลหิตวิเศษ
ผศ.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
รศ.บังอร พานทอง
ผศ.สุชาดา สุธรรมรักษ์
ผศ.สุพิน ทองธานี
รศ.วราภรณ์ ชัยโอภาส
คุณประทินทิพย์ อินทวิเชียร
คุณลักขณา แซ่ลู้
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล
ผศ.เกษร เจริญรักษ์
รศ.อมรรัตน์ เศวตนันทน์
คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
คุณกฤษณา สุนันทเกษม
คุณเกษม สุนันทเกษม
รศ.ธวัช บุรีรักษ์
อ.สุจิตต์ รักษ์เผ่า
คุณนงคราญ หงษ์ทอง
อ.เพชรรัตน์ ประจงจิตร
คุณวราภรณ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
คุณระวิวรรณ ขันธาโรจน์
ได้ร่วมกันไถ่โคกระบือ เพื่อมอบให้เกษตรกรน�ำไปเลี้ยงดู และ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคสมทบ
อ.อัธยา ภาดานุพงษ์
คุณพรพิมล แสนเสน่ห์
คุณสัญชัย เตชะมนูญ
รศ.จุฑามาศ เทพชัยศรี
อ.นงนวล พงษ์ไพบูลย์
คุณประสพสุข อินทศร
นายเตชิต ชัยรัตน์
ผศ.วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ
คุณกิตต์ระวี บุญรอด
ผศ. วิชุดา กิจธรธรรม
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ผศ.วราวุธ ผลานันท์ ได้ด�ำเนินการไถ่
กระบือสาว 1 ตัว 32,100 บาท (ตั้งชื่อว่า จ�ำปา) และโคสาว 2 ตัว
19,500 x 2 เป็น 39,000 บาท (ตั้งชื่อว่า อิ่มบุญ และ บุญรอด) รวม
3 ตัวเป็นเงิน 71,100 บาท ในจ�ำนวนนี้ได้ใช้เงินไป 43,000 บาท ยังคง
มีเงินเหลืออยู่ 2,300 บาท และได้มอบเงิน 5,000 บาท รวมเป็น 7,300
บาท เพื่อสมทบที่จะไถ่โคกระบือตัวที่ 47 ต่อไป
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ชมรมฯ จัดงานรับน้องใหม่วัยเกษียณ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 54 คน โดยมีการบรรยายและสาธิตการออก
ก�ำลังกายด้วยท่าเต้นร�ำของ เต้าเต๋อซินซี เพื่อให้เกิด สุขกาย สุขใจ สุข
สังคม ทั้งนี้ชมรมฯ จะเชิญวิทยากรมาสอนในทุกวันอังคาร ซึ่งจะแจ้งให้
ก�ำหนดเริ่มสอนทางไลน์ของชมรมฯ
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงาน Rummage Sale ในเดือน พฤศจิกายน
2562 ณ บริเวณตลาดนัด มศว เพื่อน�ำรายได้เข้าสมทบทุน ศ.ดร.สุดใจผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามเห็นสมควร
รับบริจาคสิง่ ของตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน ณ อาคาร
ประสานมิตร (ตึก 3) ห้องชมรมฯ ทัง้ นีช้ มรมฯ จะแจ้งบริษทั จงภักดีภมู วิ า่
จะมีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาน�ำของมาบริจาคให้ชมรมฯ ขอความสะดวก
6
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ในการน�ำรถเข้ามาที่หลังตึก 3 จะมี รปภ ช่วยน�ำของสิ่งของที่ท่านน�ำ
มาบริจาคยกเข้าเก็บในห้องชมรมฯ ขอความกรุณาเขียนชื่อที่กล่องหรือถุง
ผู้บริจาค
ก�ำหนดการขาย Rummage Sale ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.30 น
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.30 น
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.30 น.
ชมรมฯ ก�ำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโสอายุครบ 84 ปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ณ ห้อง แปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ โชไชย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาภรณ์ วีรสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ เสนาขันธ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน ทองธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ยะชัยมา
8. อาจารย์กัลยา ภูมิภาค
9. อาจารย์ฉวีวรรณ กุลมัย
10. อาจารย์ธนพรรณ สิทธิสุนทร
11. อาจารย์ปรียา พินธุพันธ์
12. อาจารย์ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย
http://seniorclub.swu.ac.th
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13. อาจารย์วรรณา วิไลรัตน์
14. อาจารย์อนงค์ศรี พวงเพชร
15. อาจารย์อ�ำนวย คเชนทร์เดชา
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชือ่ จากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏ
รายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันท
เกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 และ
หากท่านสมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรดแสดง
ความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชี ชมรมผู้สูงอายุ มศว เลข
ที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครว สุเสารัจ ในการถึงแก่
กรรมของ พ.ต.อ. กฤชชัย สุเสารัจ สามีของ รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งสวด ณ วัดตรีทศเทพ และจะพระราชทาน
เพลิงศพ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมาชิกใหม่ชมรมฯ

อ.สุชาติ  วงษ์สุวรรณ
คุณกานดา  ไทรฟัก
คุณจารุวรรณ  ชูศรี
คุณวิลาวัลย์  บัวข�ำ
คุณศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี
รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ
1. คุณเกศินี สุขบุญนิวาทย์
2. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
3. คุณสุประภา ศรีทอง
4. รศ. พริ้มเพรา ผลเจริญสุข
5. อ. สุพีพรรณ พัฒนพาณิชย์
6. ว่าที่ ร้อยตรี อ. มนัส บุญประกอบ
7. รศ. ดร. อารี พันธุ์มณี
8. รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
9. ผศ. อาภรณ์ จ�ำปาทอง
10. ผศ. เพลินพิศ นันทจิต
11. อ. ชุณห์ รุ่นประพันธ์
12. อ. สุชาติ วงษ์สุวรรณ
http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

ขอท่านมี ฤดีใส ในวันเกิด		
สุขประเสริฐ เลิศล�้ำ ฉ�่ำดวงจิต
ขอท่านคลาด แคล้วปราศ ผองภัยพิษ		
พรั่งพร้อมมิตร ญาติสนิท จิตสุขสันต์
ขอท่านสม ฤทัย ใจใขว่คว้า		
มิอ่อนล้า หทัยจิต คิดสร้างสรรค์
ขอท่านพบ สุขสงบ ทุกพลบวัน		
ทุกสิ่งสรรพ์ หรรษา น่า...รื่นรมย์
										 รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. ผศ. ดร. ศีลา  จายนียโยธิน
3. รศ. ดร. สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
5. ผศ. รังสี  เกษมสุข
7. คุณลักขณนาจ  มารควัฒน์
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. คุณอภิรดี สุขีเกตุ
29. ผศ. วิพุธ  โสภวงศ์
31. ผศ. กัลยาณี  กาญจนดุล
33. คุณสมใจนึก  วรรณพิณ
35. รศ. ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
37. ผศ. จรินทร์  ประสงค์สม
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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. อ. ดร. นพวรรณ โชติบัณฑ์
24. รศ. ดร. บุญเอิญ  มิลินทสูต
26. คุณรัตนา  พุกพูน
28. คุณเทียนทอง ชินะผา
30. อ. เมตต์  แย้มวงษ์  
32. ผศ. ปราโมทย์  ฉลูกัลป์
34. ผศ. ดร. วีระ  สุภากิจ
36. ผศ. อัมพร  เมฆานันท์
38. รศ. วราภรณ์ ชัยโอภาส
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

รศ. สุนทร  จันทร์ตรี
40.
ผศ. ผุสดี  ศรีเขียว
42.
คุณสัณหกช  สัมมาชีพ
44.
อ. สุพัตรา  พรหมเรนทร์
46.
คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ
48.
พ.อ.(พิเศษ)สุรเทพ อภัยจิตร
50.
อ. เกื้อกูล ไสยสมบัติ
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. ดร. อรรณพ  โพธิสุข
68.
คุณวินันท์นุช  พิชญวรเศรษฐ์

ผศ. บุญศรี  ไพรัตน์
คุณวนิดา ธรรมเกษร
รศ. กมล เอกไทยเจริญ
ผศ. ภัทรา ไชยเวช
คุณสมพงษ์ สุขีเกตุ

คุณเกศินี  สุขบุญนิวาทย์
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

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน

http://seniorclub.swu.ac.th
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100 ค�ำพ่อสอน

หมั่นท�ำบุญเจริญภาวนา
“ที่ว่าท�ำบุญนั้นนะ ก็อยู่ในข้อที่เรียกว่าท�ำทาน แล้วก็ที่ถูกนั้นท�ำบุญ
แล้วก็พยายามท�ำอะไรที่ดีที่ถูกต้อง ที่สวยที่งาม ที่สุจริต ที่ไม่ท�ำให้เดือด
ร้อน ก็เป็นศีล แล้วเมื่อมีศีลแล้ว เราก็สามารถที่จะท�ำพิจารณาอะไรก็เป็น
ภาวนา การท�ำภาวนาท�ำไปท�ำมาก็เป็นสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็ภาวนาอยู่
ตลอดทุกวันติดต่อไป มันก็เกิดปัญญา
พระท่านสรุปเสมอว่า สมาธิ ปัญญา นี้ก็คือ การสรุปของมรรค
รวมกัน เราก็ได้อริยสัจ 4 เมื่อเราได้อริยสัจ ศีล 4 แล้ว เราก็จะได้อริยสัจ
ที่ 3 เพราะว่าถ้ามีปัญญา แล้วก็หลุดพ้น หมายความว่า เข้าใจอันนี้แล้ว
ก็ไปเข้าใจถึงขั้นสูง คืออริยสัจ 4 ก็ไม่ใช่เล่น”
พระราชด�ำรัส ในโอกาสที่คณะชาวห้วยขวาง พญาไท เฝ้าฯทูลเกล้าฯ
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และต้นเทียนพรรษา ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2521
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความส�ำเร็จคืออะไร?

1

1 ปี ความส�ำเร็จคือสามารถเดินได้ด้วยตนเอง
4 ปี ความส�ำเร็จคือ ไม่ฉี่รดกางเกง
8 ปี ความส�ำเร็จคือ รู้จักทางกลับบ้าน
12 ปี ความส�ำเร็จคือ มีเพื่อนฝูงมากมาย
18 ปี ความส�ำเร็จคือ ได้ใบอนุญาตขับขี่รถ
23 ปี ความส�ำเร็จคือ เรียนจบมหาวิทยาลัย
25 ปี ความส�ำเร็จคือ มีงานท�ำ
30 ปี ความส�ำเร็จคือ มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝา
35 ปี ความส�ำเร็จคือ หาเงินเก็บไว้ใช้
45 ปี ความส�ำเร็จคือ มีบุตรธิดา
50 ปี ความส�ำเร็จคือ จัดหาที่เรียนดีๆ ให้บุตรธิดาได้เข้าเรียน
55 ปี ความส�ำเร็จคือ ยังคงประกอบอาชีพการงานได้เป็นอย่างดี
60 ปี ความส�ำเร็จคือ ยังคงขับขี่รถได้เป็นปกติ
65 ปี ความส�ำเร็จคือ ยังมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโรคภัย
70 ปี ความส�ำเร็จคือ ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด
75 ปี ความส�ำเร็จคือ ยังมีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อยู่อีกหลายคน
81 ปี ความส�ำเร็จคือ รู้จักทางกลับบ้าน
86 ปี ความส�ำเร็จคือ ไม่ฉี่รดกางเกงอีก
90 ปี ความส�ำเร็จคือ สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง
ชีวิตเป็นวัฏจักร อย่าคาดหวังอะไรในชีวิตให้มากนัก จงใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย สงบ และมีความสุขอยู่เสมอ.
1 ที่มา : ชำ�เลือง ตรีเดชา แปลจาก "What is Success?" (ไม่ทราบชื่อผู้เขียน)
http://seniorclub.swu.ac.th
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ประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดแรก
ของคณะสงฆ์ธรรมยุตนิ กิ ายในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคอีสาน ตัง้ อยูร่ มิ
ฝัง่ แม่นำ�้ มูลทางด้านทิศใต้ของตัวเมืองอุบลราชธานี  มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 21 ไร่  
3 งาน 10 ตารางวา ในราว พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระพรหม
ราชวงศ์ (กุทอง สุวรรณกูฏ) เจ้าเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้นให้สร้างวัด
ถวาย เจ้าเมืองและคณะกรรมการเมืองอุบลราชธานี ได้เลือกพื้นที่ท่าน�้ำที่
มีคงุ้ น�ำ้ ลึกริมฝัง่ แม่นำ�้ มูลระหว่างตัวเมืองอุบลและบ้านบุง่ กาแซวเป็นสถาน
ที่สร้างวัดถวายพระองค์ เพราะสะดวกในการคมนาคมทั้งทางบกและทาง
น�ำ 
้ ด้วยเป็นเขตน�ำ้ ลึกเข้าออกสะดวก ผูอ้ ำ� นวยการก่อสร้างคือ สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ได้มอบให้หลวงสถิตนิมานกาล (ชวน) เป็นผู้
ควบคุมการก่อสร้าง การก่อสร้างอิฐถือปูนใช้ช่างญวนกับช่างจีนเป็นผู้น�ำ
อาราธนาท่านพันธฺ โุ ล (ดี) ปุราณสหธรรมิก และท่านเทวธัมมฺ ี (ม้าว) สิทธิ
14
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วิทาริก มาครองวัด พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ทรัพย์ 10 ชั่ง (800 บาท) ให้มีผู้ปฏิบัติวัด 60 คน และพระราชทาน
นิตยภัตต์แก่เจ้าอาวาสเดือนละ 8 บาท สร้างวัดแล้วเสร็จในปี 2396
พระราชทานนามว่า วัดสุปัฏนาราม และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้ทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรี ชนิด วรวิหาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2479
เจ้าอาวาสที่ครองวัดสืบต่อกันมาเริ่มตั้งแต่ ท่านพันธุโล (ดี) ท่าน
เทวธัมมี (ม้าว) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) พระพรหม
มุนี (อ้วน) และท่านมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส)
ความส�ำคัญของท่าน�้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
1. ชื่อวัดสุปัฏนาราม เกิดจากค�ำ  3 ค�ำ  คือ สุ+ปัฏนะ+อาราม สุ
แปลว่า ดี งาม ปัฏนะ แปลว่า ท่าน�้ำ ท่าเรือ อาราม แปลว่า วัด สุปัฏ
นารม จึงมีค�ำแปลว่า วัดที่มีท่าน�้ำหรือท่าเรือที่ดีสะดวกในการขึ้นลงเรือ
2. ท่าน�้ำวัดสุปัฏนาราม เมื่อครั้งแรกสร้างวัด เป็นที่ตั้งของอุทกุก
เขปสีมา หรือเรียกว่าโบสถ์กลางน�ำ 
้ ซึง่ เป็นเขตสามัคคีชวั่ วักน�ำ้ สาดแห่งคน
มีอายุและก�ำลังปานกลาง หมายถึง เขตชุมนุมท�ำสังฆกรรมทีก่ ำ� หนดลงใน
แม่น�้ำหรือทะเล ชาตสระ (ที่ขังน�้ำเกิดเองตามธรรมชาติ เช่น บึง หนอง
ทะเลสาบ) โดยพระภิกษุประชุมกันบนเรือหรือบนแพซึง่ ผูกติดกับหลักในน�ำ 
้
หรือทอดสมออยู่ห่างจากตลิ่งกว่าชั่ววิดน�้ำสาด (ห้ามผูกโยงเรือหรือแพนั้น
กับหลักหรือต้นไม้ริมตลิ่ง และห้ามท�ำในเรือ หรือแพที่ก�ำลังลอยหรือเดิน)
พระภิกษุวัดสุปัฏนารามในสมัยนั้นท�ำสังฆกรรม เช่น อุปสมบท เป็นต้น ที่
แพท่าน�้ำวัดสุปัฏนารามนี้
http://seniorclub.swu.ac.th
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3. ท่าน�้ำวัดสุปัฏนาราม เป็นท่าลงเรือเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนใน
กรุงเทพมหานครของปูชนียบุคคลของเมืองอุบลราชธานี เช่น
• เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท)
• สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
• สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร)
• สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จันทปัชโชโต)
• สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)
4. ปัจจุบันท่าน�้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นเขตอภัยทานของสัตว์
น�้ำนานาชนิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแม่น�้ำมูล เรียกว่า “วังมัจฉา” เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี
พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ในสมัยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เมือ่ ครัง้ เป็นพระพรหม
มุนี ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าออก และสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น อุโบสถหลังนี้มี
ผู้เขียนแบบ คือ หลวงสถิตนิมานการ (ชวน สุปิยพันธ์) นายช่างทางหลวง
แผ่นดิน โดยร่วมกันจัดเตรียมสัมภาระ เมือ่ พ.ศ. 2460 ลงมือก่อสร้าง พ.ศ.
2463 การก่อสร้างอิฐถือปูนใช้ชา่ งญวนกับช่างจีนเป็นผูท้ ำ 
� สร้างคล้ายทรง
พระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 (อิทธิพลจีน) ตัวอาคารมีชาลา (ระเบียง)
เสานางจรัล (เสานางเรียง) ทรงสีเ่ หลีย่ มล้อมรอบ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูป
โค้งเรือนแก้ว (โค้งเหลี่ยมแบบโกธิคของฝรั่งเศส) ตัวอาคารไม่ท�ำหน้าต่าง
แต่ทำ� เป็นประตูแทน โดยรอบทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาทรงจัว่ ชัน้
เดียวมีพะไร (ปีกนก) 2 ข้างคลุมชาลาหน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้า
(คล้ายโบสถ์อทิ ธิพลจีนสมัยรัชกาลที่ 3) มีลายปูนปัน้ เป็นลายไทยฝีมอื ช่าง
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ญวน ช่อฟ้ารวยล�ำยองท�ำเป็นรูปพญานาคแบบญวน เชิงบันไดทั้ง 4 ด้าน
ปั้นเป็นรูปสิงโตหมอบยิ้มแบบญวนอยู่มุมละ  1 ตัว ซึ่งเป็นแบบที่พบตาม
วัดช่างญวนที่สร้างขึ้นหลาย ๆ แห่งของจังหวัดอุบลราชธานี
ประติมากรรมสิงโตหมอบทีอ่ ยูเ่ ชิงบันไดด้านหน้าพระอุโบสถนัน้ เป็น
กุศโลบายของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แม้แต่สัตว์ป่าดุร้ายเมื่อเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็สามารถท�ำให้เชื่องลงได้
กล่าวคือ พระอุโบสถนี้ มีลักษณะผสมผสานกันทางสถาปัตยกรรม 3 ชาติ
ซึ่งประกอบด้วย หลังคาเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวสยาม ตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมทางยุโรปแบบเยอรมัน ส่วนฐานเป็นสถาปัตยกรรมขอม พระ
อุโบสถสร้างเสร็จส่วนหยาบ พ.ศ. 2473 ติดดวงดาวเพดาน พ.ศ. 2478
จัดงานฉลองและผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2479 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 70
ล้านบาท ขนาดความยาว 35 เมตร กว้าง 21 เมตร พระประธานใน
พระอุโบสถ นามว่า "พระพุทธสัพพัญญูเจ้า"
ในปี พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มายังอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
หลังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัพพัญญูเจ้าในพระอุโบสถแล้ว เสด็จออก
มาทรงรับการบายศรีสมโภชซึ่งข้าราชการและประชาชนชาวอุบลราชธานี
จัดถวายตามประเพณีของชาวอุบลราชธานี โดยประทับนัง่ ภายใต้พระมหา
เศวตฉัตรบนระเบียงหน้าพระอุโบสถ

http://seniorclub.swu.ac.th

17

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2562

พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
วัดสุปัฏนารมวรวิหารเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ มีพระเถรานุเถระ
ส�ำคัญเป็นผูส้ ร้างและครองวัดมายาวนาน จึงมีผถู้ วายสิง่ ของอันมีคา่ ไว้เป็น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงทีส่ มเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เป็น
เจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. 2520 จึงได้มีการสร้างหอพิพิธภัณฑ์ขึ้นหนึ่งหลัง
เป็นอาคารสองชั้นด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ภายในพิพิธภัณฑ์
ได้มีการจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา สังคม
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ  วัฒนธรรม และการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งแบ่ง
กลุ่มได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป รูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมา
จารย์และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตู้พระไตรปิฎกและตู้ต่าง ๆ ธรรมาสน์
ตาลปัตร ใบเสมา ศิลาจารึก ทับหลัง เทวรูป เครื่องทองเหลือง เครื่อง
เคลือบดินเผา เครือ่ งลายคราม เครือ่ งแก้วเจียรนัย เครือ่ งประดับสมณศักดิ์
และสิ่งของเครื่องใช้ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) สิ่งต่าง ๆ
เหล่านีจ้ ดั แสดงและจัดเก็บไว้ทตี่ า่ ง ๆ คือ หอพิพธิ ภัณฑ์ หอศิลปวัฒนธรรม
พระอุโบสถ และกุฏิศรีธัญรัตน์
พระพุทธสัพพัญญูเจ้า
พระพุทธสัพพัญญูเจ้า มีขนาดหน้าตักกว้าง 150 ซม. สูงราว 250
ซม. เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อขัดเงาไม่ปิดทอง ถอดแบบมาจาก
พระพุทธชินราช พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน เจ้าอาวาสวัดบูรพารามเป็น
ช่าง ในพระเกศมาลาของพระพุทธสัพพัญญูเจ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เป็นผู้
มอบพระบรมสารีริกธาตุนี้มา มีคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธสัพพัญญู
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เจ้า คือ ในเวลาอากาศปกติในฤดูรอ้ นและฤดูฝนองค์พระจะเป็นสีแดงอย่าง
สีนาก หากอากาศหนาวเย็นมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวสีนากขององค์พระ
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างสีทองค�ำสุกปลั่งไปทั้งองค์

พระพุทธสัพพัญญูเจ้า พระประธานในพระอุโบสถ
พระแก้วขาวเพชรน�้ำค้าง
หรือพระแก้วเพชรน�้ำค้าง หรือเรียกสั้น ๆ   ว่า พระแก้วขาว เป็น
พระพุทธรูปแก้วผลึกเนื้อใสไม่มีสี ปางมารวิชัย ทรงเครื่องท�ำด้วยทองค�ำ 
ฐานท�ำด้วยเงิน มีขนาดหน้าตักกว้าง 7 ซม. (ไม่รวมเครื่องทรง) องค์
พระสูง 9.5 ซม. สูงรวมฐานถึงพระเมาลี 19.5 ซม. แบบศิลปะเชียงแสน
ว่ากันว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) ได้มาจากลาว ปัจจุบัน
ประดิษฐานบนบุษบกด้านขวาของบุษบกพระบรมสารีริกธาตุในหอศิลป
วัฒนธรรม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วเพชร
http://seniorclub.swu.ac.th
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น�ำ้ ค้างลงมาให้พทุ ธศาสนิกชนสรงน�ำ้ ในพระอุโบสถจนถึงวันที่ 2 มกราคม
ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทีบ่ รู พาจารย์สายธรรมยุตเมืองอุบลได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ไิ ว้
จนเป็นประเพณีสืบมา
พระนาคปรกศิลาทราย
พระนาคปรกศิลาทราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกท�ำด้วย
ศิลาทรายของโบราณสมัยขอม เดิมมีทั้งหมด 4 องค์ มีมาแต่ครั้งสมเด็จ
พระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) เป็นเจ้าอาวาส เล่ากันว่าอัญเชิญมาจากวัด
ศาลาทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึง่ เป็นวัดตัง้ แต่สมัยขอมโบราณ ปัจจุบนั
ยังคงอยู่ 3 องค์ ด้วยอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดประชาอุทิศ
อ.ค�ำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก  3 องค์ของวัด
สุปัฏนารามวรวิหาร ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกศิลา
ทรายครองจีวรห่มเฉียง พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกศิลาทรายครอง
จีวรห่มคลุม สององค์นี้ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของพระพุทธสัพพัญญูเจ้า
ในอุโบสถ และพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกศิลาทรายพระหัตถ์ซ้ายทับ
ขวา ประดิษฐานอยู่ในหอศิลปวัฒนธรรม
พระพุทธสิหิงค์จ�ำลอง
พระพุทธสิหิงค์จ�ำลองเป็นพระพุทธรูปแบบศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
หล่อด้วยโลหะผสม ปัจจุบันทาสีทอง ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ พระศก
ขมวดเป็นก้นหอย พระรัศมีเปลวเพลิง พระพักตร์คอ่ นข้างกลม พระนาสิก
โด่ง พระเนตรเหลือบลงต�่ำ ทรงครองจีวรห่มเฉียง มีสังฆาฏิพาดบนพระ
20
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อังสาซ้ายยาวจรดพระนาภี บั้นพระองค์คอด ฐานท�ำด้วยปูน ประดิษฐาน
อยู่ในพระอุโบสถด้านหน้าเบื้องขวาของพระพุทธสัพพัญญูเจ้า
รูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์และสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ เป็นอดีตเจ้า
อาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหารที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ส�ำคัญของประเทศ
และท่านทั้งสองยังเป็นนักปราชญ์ของเมืองอุบลราชธานีด้วย บรรดา
ศิษยานุศษิ ย์ได้รว่ มกันสร้างรูปหล่อของท่านทัง้ สองเนือ่ งในวาระอายุครบ 7
รอบของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน ติสโส) ประดิษฐานไว้ในซุม้ ภายใน
พระอุโบสถด้านหน้าของพระพุทธสัพพัญญูเจ้า
โปง

โปง คือ ระฆังที่ท�ำด้วยไม้ ท�ำให้เกิดเสียงดัง ท�ำด้วยไม้แคน สร้าง
โดยพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นันตโร) ปัจจุบันอยู่ชั้นล่างของหอระฆัง
ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของหอศิลปวัฒนธรรม
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ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก หนึ่งเดียวในประเทศไทย
พรหมพร พานิชกิจ

ธรรมาสน์ ( ท�ำ  - มาด) น. หมายถึงที่นั่งแสดงธรรม หรือแท่น
ที่สร้างขึ้น หรือจัดขึ้นส�ำหรับพระสงฆ์นั่งเทศนา โดยเฉพาะเนื่องจากมี
พระพุทธประสงค์ว่า พระธรรมเป็นที่เคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน แม้
พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพพระธรรม ดังนั้นผู้แสดงธรรมจึงได้รับการเชิดชู
เป็นพิเศษ ให้นงั่ สูงกว่าผูฟ้ งั แม้ในทีป่ ระชุมนัน้ จะมีพระมหาเถระ หรือพระ
ราชา ผู้แสดงธรรมก็จะได้รับสิทธิพิเศษให้นั่งบนที่สูงกว่า ในครั้งพุทธกาล
พระสาวกผู้แสดงธรรมก็นั่งบนที่สูงกว่าศาสดา
ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน
อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่สวยงามโดดเด่นด้วยเป็นศิลปวัตถุ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โบราณ ไม่ทราบประวัติการก่อสร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี2468
- 2470
ธรรมาสน์สงิ ห์เทินบุษบก เป็นธรรมาสน์ทมี่ คี วามสวยงามและเป็น
ศิลปกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากที่อื่นๆ นั่นคือ ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก
เป็นงานศิลปกรรมที่เกิดจากงานผสมผสานความคิดแบบไทย กับฝีมือช่าง
ชาวญวนเวียง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “แกวเวียง” ที่มีความสวยงาม
สมบูรณ์และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี และ
ในโลกนี้อาจมีเพียง 2 แห่งอีกที่ก็คือ ประเทศลาว
ธรรมาสน์สงิ ห์เทินบุษบก มีลกั ษณะเป็นรูปสิงห์ ยืนเทินปราสาท (ตัว
ธรรมาสน์) สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้แกะสลักท�ำเป็น
ชัน้ ซ้อนลดหลัน่ กันลงมา อย่างสวยงาม มีทงั้ ภาพของเหล่าเทพและปราสาท
ส่วนตัวสิงห์ด้านหัวเป็นหัวสิงห์ ตรงกลางเป็นทรงเจดีย์มีช่องสี่เหลี่ยมทั้ง 4
ด้าน มีรูปภาพเขียนสีเป็นรูปของเหล่าเทวดาและดอกไม้ของชาวฝรั่ง
ส่วนตัวฐานของธรรมาสน์สงิ ห์มเี หล่าเทวดาและสัตว์ในวรรณคดีไทย
อยู่รายล้อมลักษณะคล้ายกับมาฟังการแสดงธรรมของพระสงฆ์ ประดับ
ตกแต่งด้วยปูนปั้น และลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง ตัวธรรมาสน์
ตั้งอยู่ในหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ทรงไทยที่มีจิตกรรมฝ้าเพดานศิลปะ
สกุลช่างเดียวกัน ทีเ่ ขียนแผ่นสังกะสีบเุ พดาน เขียนเป็นรูปราหู ลายดอกไม้
ใบไม้ รูปสัตว์ตา่ งๆ ลายดวงดาราขนาดใหญ่อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยเด็ก
มีปีก คล้ายกามเทพ เกี่ยวพันเป็นวงกลมข้างๆ ดวงดารา เป็นลายดอกไม้
ป่า รูปเต่า ม้ามังกร
อีกข้างมีรูปคนนั่งอยู่บนพญานาค 2 ตัว อยู่ในท่าอุ้มเด็ก ถือถาด
ผลไม้บนศีรษะ มีรูปพญานาค และรูปหงส์ด้วย ถือเป็นประติมากรรมที่
http://seniorclub.swu.ac.th
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มีคุณค่ายิ่งทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งกรมศิลปกร ได้มีการขึ้น
ทะเบียนธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกนี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยเอาไว้
เพื่อให้ลูกหลานคนไทยได้เข้ามาศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บ้านชีทวน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 26 กิโลเมตร
การเดินทางไปชม เริ่มจากจากหอนาฬิกา หน้าราชภัฏ ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 23 (อุบล - ยโสธร) ประมาณ 21 กิโลเมตร จะถึง
บ้านท่าวารี มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านอีก 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่ มีแหล่งโบราณคดีที่ส�ำคัญของจังหวัด เป็นหมู่บ้านแห่งต�ำนาน
พระนางเจียงได และเรือขุดโบราณ
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เปิดผนึกพินัยกรรมชีวิต พระไพศาล วิสาโล
เมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา ต้องตายแน่ๆ ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ในพินัยกรรม
ของอาตมา ห้ามกระท�ำต่อร่างกายอาตมาดังต่อไปนี้
1. ห้ามผ่าตัดใหญ่
2. ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจ หากหายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว
3. ห้ามปั๊มหัวใจ หากหัวใจหยุดเต้น
4. ห้ามใช้เทคโนโลยีเพียงเพือ่ ยือ้ ชีวติ โดยไม่ได้ทำ� ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
ในกรณีที่ใช้เครื่องช่วยหายใจกับข้าพเจ้า เนื่องจากแพทย์ไม่ทราบ
เจตจ�ำนงมาก่อน หากได้ทราบแล้ว ขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้
ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ โดยไม่มีการยื้อชีวิต
การเจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของอาตมา ระบุไว้ในสมุดเบาใจ หน้า
5 คือ ไม่เอาการกู้ชีพโดยปั๊มหัวใจ, ไม่เอาการเจาะคอหรือท่อช่วยหายใจ
ผ่านหลอดลม, ไม่เอาการล้างไตเมื่อไตวาย, ไม่เอาการให้อาหารทางสาย
ยางเมื่อไม่ช่วยให้ดีขึ้น และไม่เอายาปฏิชีวนะหรือสารน�้ำใดๆ ที่ไม่ก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
อาตมาได้ระบุชอื่ คนทีจ่ ะช่วยตัดสินใจคือ หมอ 1 ท่าน และฆราวาส
2 ท่าน ทั้งหมดได้ร่วมการอบรมกับอาตมามานาน 10 กว่าปี จะเข้าใจ
และรับรูค้ วามคิดด้านนีพ้ อสมควร ขอให้บคุ คลเหล่านีด้ ำ� เนินการให้เป็นไป
ตามเจตนาดังกล่าว หรือตัดสินใจร่วมกันหากมีเหตุการณ์พิเศษ หรือมีข้อ
เสนอในมาตรการที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
เมื่ อ ตายแล้ ว อวั ย วะและร่ า งกายของข้ า พเจ้ า ขอมอบให้
http://seniorclub.swu.ac.th
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สภากาชาดไทยในกรณีที่สมองตาย ถ้าไม่สามารถท�ำได้ ขอมอบร่างกาย
ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
และวิจัย
หากมอบอวัยวะที่สภากาชาดไทยแล้ว ขอให้ปลงศพที่วัดป่าสุคะโต
โดยมีพธิ กี รรมทางศาสนาไม่เกิน 3 วันทีว่ ดั ป่าสุคะโต แบบเดียวกับทีห่ ลวง
พ่อค�ำเขียน สุวัณโณ ได้ระบุไว้ส�ำหรับ การปลงสรีระของท่าน คือ 1. สวด
ธัมมจัก-กัปปวัตนสูตรและอภิธรรมแปล 2. มีการแสดงธรรม 3. งดการ
ทอดผ้าบังสุกุล โดยสวด 3 วัน แล้วรอเผา แต่จะเผาวันไหนให้ประกาศ
ล่วงหน้าเพียง 1 วัน เพื่อไม่เป็นภาระของญาติโยมในการเดินทางมางาน
เผาศพ
แต่หากมอบร่างให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การ
ปลงศพขอให้ท�ำพร้อมพิธีเผาศพอาจารย์ใหญ่ ที่จดั โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากนั้นให้บรรจุอัฐิไว้ที่ลานหินโค้ง วัดป่าสุคะโต ใกล้ๆ กับหลวงพ่อ
ค�ำเขียน หลวงพ่อเทียน อาจารย์ก�ำพล และเพื่อนพระอีกหลายท่าน
อัฐิส่วนหนึ่งมอบให้กับโยมพี่สาวน�ำไปจัดการตามที่เห็นสมควร ส่วน
อังคารให้โปรยในป่าภูหลง เพราะอาตมาเคยค้างแรมระหว่างรักษาป่า เพือ่
ให้อัฐิคืนสู่ธรรมชาติ อาจป้องปรามว่า มีอัฐิของอาตมาอยู่ตรงนั้น พร้อม
จะมาหลอกหลอนได้ทุกเมื่อ หากใครตัดไม้ท�ำลายป่า
พระไพศาล วิสาโล
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Minimalist กับชีวิตเป็นสุข

2

วรากรณ์ สามโกเศศ

ถ้าท่านผู้อ่านรู้สึกร�ำคาญที่บ้านเต็มไปด้วยข้าวของรุงรังระเกะระกะ
ตู้ก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้า ทั้ง ๆ ที่ใช้เพียงบางตัว
ห้องเก็บของก็อดั แน่นด้วยสิง่ ของที“่ ขาดไม่ได้” แถมมองไปทีช่ นั้ ก็เต็ม
ไปด้วยหนังสือที่บางเล่มไม่ได้แตะต้องมาเป็นสิบปีแล้ว ทั้งหมดนี้ท่านไม่รู้
จะท�ำอะไรกับมัน ท่านไม่โดดเดี่ยวหรอก คนในโลกจ�ำนวนมากเป็นเช่น
เดียวกันจนปัจจุบันเกิดแนวคิดที่เรียกว่า minimalist ขึ้นและก�ำลังระบาด
ไปทั่ว
“minimalist” มาจาก “minimum” ซึ่งหมายถึงน้อยสุด ในตอนแรก
minimalism หรือ ลัทธิจุลนิยม เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบซึ่งเน้นแต่
แก่นไม่หรุ้งฟริ้งฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบันกลายเป็นแนวคิดของการด�ำรงชีวิต
Minimalists มักเป็นคนที่แปรเปลี่ยนจากการเคยเป็นผู้นิยมแฟชั่นมี
ของแบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่ รองเท้า กระเป๋า เมือ่ เริม่ มีเงินหรือเริม่ สร้าง
หนี้ได้ก็มีสมบัติมากขึ้นเป็นเงาตามตัว กว่าจะรู้ตัวก็มีเสื้อเป็น 100 ชุดมี
กางเกงรองเท้า กระเป๋าจนจ�ำไม่ได้ minimalist ที่แปรร่างไปจะมีเสื้อผ้า
นับชิ้นได้ มีของใช้เท่าที่จ�ำเป็นจนบ้านว่างเป็นระเบียบและจิตใจก็ว่างเบา
ขึ้นด้วย
Minimalism เป็นปรัชญาของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ยิ่งมีน้อยเท่าใด
ก็ยิ่งมีความสุขเพียงนั้น จิตใจสบายไม่กังวล ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบท�ำให้จิตใจเป็นสุขด้วยแต่มันไปโป่งที่บัญชีเงินออม โดยหาความ
สุขจากชีวิตอีกแนวหนึ่งที่คล่องตัวและไร้กังวลกับสิ่งของมีค่า
2 ที่มา : คอลัมน์ “อาหารสมอง” กรุงเทพธุรกิจ อังคาร 9 เม.ย. 2562
http://seniorclub.swu.ac.th

27

จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2562

Minimalistsแต่ละคนก็มสี ไตล์การด�ำเนินชีวติ ทีไ่ ม่เหมือนกัน บางคน
ก็ทงิ้ เสือ้ ผ้าทิง้ “สมบัตบิ า้ ” (ของเล่นสมัยเด็กสิง่ ของแห่งความทรงจ�ำกับผูค้ น
อื่นๆ ของที่เคยใช้และคิดว่า “ขาดไม่ได้”)เหลือไว้แต่หนังสือ บ้างก็ทิ้งหมด
จนบ้านและครัวว่างโล่ง บ้างก็ไปอยูบ่ า้ นหรือคอนโดขนาดเล็กลงบ้างก็ไม่มี
รถยนต์โดยหันมาใช้รถสาธารณะแทนตามแต่รสนิยมของแต่ละคนหรือของ
แต่ละครอบครัว
สิ่งที่ทุก minimalists มีเหมือนกันก็คือ สิ่งของนอกกายน้อยลงบ้าน
มีความเป็นระเบียบและสะอาดมากขึน้ โดยการมีวตั ถุประสงค์ในการด�ำรง
ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่สร้างภาระให้ตนเองและผู้อื่น
ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่
ฮ่องกง ฟิลปิ ปินส์ คนรุน่ ใหม่ในจีนและเกาหลีใต้ แนวคิดminimalistsก�ำลัง
แพร่กระจาย หนังสือสองเล่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากคือ “The Life Changing
Magic of Tidying Up” (2011) โดยนักเขียนญี่ปุ่น Marie Kondo ขายได้
เป็นล้านๆ เล่มทัว่ โลก (แปลเป็นภาษาไทยแล้ว)กับ “Minimalism in Real
Life : 41/2 Practical Steps Towards a Meaningful Life” (2019)
เขียนโดย Jeffery Gow นักเขียนชาวอเมริกันก�ำลังได้ความนิยมเช่นกัน
เล่มแรกนั้น Marie Kondo ผู้ปัจจุบันมีอายุเพียง 35 ปีหรือรู้จักกัน
ในชื่อ Konmari เน้นแนวคิดของ ชินโต (Shinto) กล่าวคือการจัดการให้
ทุกสิง่ เป็นระเบียบและสะอาดคือแนวปฏิบตั อิ นั น�ำไปสูก่ ารพัฒนาจิตใจและ
การด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เธอแนะน�ำการให้คณ
ุ ค่าแก่สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้ดแู ลมันเป็นอย่างดีโดยไม่
ขึน้ อยูก่ บั มูลค่า เมือ่ พิจารณาแต่ละชิน้ แล้วจึงจะเห็นเองว่าสิง่ ใดควรแก่การ
เก็บรักษาไว้ เธอออกรายการโทรทัศน์ในสหรัฐและเดินทางให้คำ� แนะน�ำที่
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ปฏิบัติได้จริงไปทั่วโลก จนปัจจุบันมีหนังสือขายดีออกมารวม 4 เล่ม
Kondo มีประวัตชิ วี ติ ทีแ่ ปลกมาก เธอบอกว่าตอนเป็นเด็กเธอชอบใช้
เวลาอยูก่ บั การทิง้ ของทีเ่ ห็นว่าไม่เหมาะโดยเฉพาะจริงจังกับการจัดหนังสือ
มากครัง้ หนึง่ เป็นลมไปสองชัว่ โมงและได้ยนิ เสียงลึกลับบอกว่าให้พจิ ารณาดู
สิ่งของต่างๆให้ดีกว่านี้ เธอจึงเข้าใจความผิดพลาดของตัวเธอทันที กล่าว
คือเธอมองหาแต่สิ่งที่จะทิ้งแต่สิ่งที่ควรท�ำก็คือมองหาสิ่งที่เธอต้องการเก็บ
ไว้ การแยกสิ่งของที่ท�ำให้มีความสุขจากสิ่งของอื่นๆคือหัวใจของการจัด
บ้านให้เป็นระเบียบ
ส�ำหรับเล่มที่สองนั้น Gow ให้ค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
(1) การจะมีชีวิตที่มีคุณค่านั้นมีได้เพียงครั้งเดียวเพราะมีชีวิตเดียว
ต้องตั้งไว้เป็นอุดมการณ์ อย่าเป็นทาสของบริโภคนิยมและทาสของการ
ตลาดมิฉะนั้นจะซื้อของเกินจ�ำเป็น
(2) แยกของที่มีอยู่รุงรังเป็น (ก) ของมีประโยชน์ต้องใช้อยู่ ทุกวัน
(ข)ของที่มีความหมายทางจิตใจ (ค) ของเล็กๆน้อยๆน่ารัก (ง) สิ่งที่เหลือ
จากข้างต้นคือขยะ ท�ำไปทีละห้องโดยเป้าหมายคือเหลือเฉพาะข้อ (ก)
(3) จินตนาการว่าหากเกิดไฟไหม้หรือน�้ำท่วมท�ำลายของที่มีความ
หมายทางจิตใจจนหมดแล้วจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ค�ำตอบ
คือได้ ดังนั้นควรถ่ายรูปสิ่งของเหล่านี้ไว้ให้ดีเพื่อให้เตือนนึกถึงความหลัง
และโยนสิ่งของเหล่านี้ทิ้งไปเพราะภาพเตือนให้นึกถึงความหลังได้เช่นกัน
(4) คิดค�ำนวณว่ามนุษย์คนหนึง่ ต้องใช้ของแต่ละชิน้ มากมายเพียงใด
ในชีวติ เมือ่ ถึงจุดนีก้ จ็ ะเหลือข้อ (ก) ให้พจิ ารณาเลือกว่าจะเป็น minimalist
สไตล์สุดโต่งเพียงใด
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
http://seniorclub.swu.ac.th
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เป็นทีร่ จู้ กั กันก่อนหนังสือ2เล่มนี้ ออกมาสามารถน�ำมาประยุกต์กบั ปัญหาที่
สองนักเขียนเสนอได้เป็นอย่างดี minimalistสไตล์ “พอควร” “ไม่ประมาท”
“พึ่งตนเอง” ให้ความกว้างและความคล่องตัวในทางความคิดมากกว่า
แนวคิด minimalist สอดคล้องกับข้อเขียนของผู้เขียนในคอลัมน์นี้
ที่มีชื่อว่า “จัดบ้านก่อนตาย” เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 (ดูได้ที่ varakorn.
com ไปที่ “ข้อเขียนจากกรุงเทพธุรกิจ”) ซึ่งน�ำแนวคิดจากหนังสือชื่อ
The Gentle Art of Swedish Death Cleaning (2018) โดย Margaret
Magnusson มาขยายความ
Minimalism ให้ขอ้ เตือนใจในเรือ่ งการไม่สะสมสิง่ ของจนล้นบ้าน เป็น
ภาระแก่คนอยูข่ า้ งหลังและท�ำให้กงั วลเพราะไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ คนอืน่ ๆ เขา
จะ “ใยดี” กับสิ่งของที่ตนรักสะสมไว้เมื่อตนเองได้จากไปแล้วอย่างไร
ประการส�ำคัญที่สุดก็คือการมีสมบัติมากและบริโภคมากคือการ
ท�ำร้ายโลกทางอ้อมด้วยการใช้ทรัพยากรและสร้างขยะอย่างไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้
เมื่อสามารถอยู่ได้และมีความสุขได้ด้วยความจ�ำกัดแล้วจักเดินไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามท�ำไมให้เป็นภาระแก่คนอื่นและโลกเล่า
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รถยนต์โรสรอยเคยใช้เป็นรถเก็บขยะในประเทศอินเดีย
ในปี 1920 กษัตริย์มหาราชา แห่งเมืองอัลมา ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศอินเดียได้เดินเล่นตามริมถนน ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เขาแต่งตัวเรียบง่ายสบายๆ จนกระทั่งได้เดินผ่านโชว์รูมของรถยนต์
โรสรอย เขาเดินเข้าไปและถามถึงราคาของรถยนต์
พนักงานขายในโชว์รูม จ�ำกษัตริย์มหาราชาแห่งเมืองอัลมาไม่ได้ ใน
ยามเขาไม่ได้แต่งกายด้วยชุดของกษัตริย์
พนักงานขายคิดว่าเป็นเพียงชาวอินเดียทีย่ ากจน และคิดว่าเป็นเรือ่ ง
น่าขบขัน ที่ชายคนนี้มีความคิดที่จะซื้อรถยนต์ราคาแพงเช่นนี้ จึงโยนเขา
ออกไปจากโชว์รูม
กษัตริย์มหาราชาโกรธมากที่ได้รับการดูถูกเช่นนี้
เขากลับไปที่โรงแรมและสั่งคนรับใช้ ให้ติดต่อกลับไปที่โชว์รูมของ
รถยนต์โรสรอยและบอกว่ากษัตริย์มหาราชาต้องการสั่งรถยนต์ 6 คัน
เขาแต่งตัวกษัตริยเ์ ต็มยศ และได้กลับไปทีโ่ ชว์รมู ของรถยนต์โรลส์รอย
ซ์อีกครั้ง พบว่ามีพรมแดงปูต้อนรับตั้งแต่ทางเข้าของโชว์รูม และผู้จัดการ
ได้ออกมาต้อนรับเขาเป็นอย่างดี
กษัตริย์มหาราชาจ่ายเงินซื้อรถยนต์ 6 คันด้วยเงินสดทันที รวมถึง
ค่าขนส่งรถเหล่านั้นกลับประเทศอินเดีย
เมื่อรถยนต์ทั้ง 6 คันมาถึงเมืองของกษัตริย์มหาราชาได้ออกค�ำสั่ง
ให้เทศบาลเอารถยนต์เหล่านั้นไปกวาดขยะทั่วเมือง
สิ่งที่เกิดขึ้น ได้กระทบถึงชื่อเสียงของรถยนต์โรสรอย
มูลค่าของรถยนต์ราคาตกต�ำ่ ลง ส่งผลกระทบถึงรายได้ของบริษทั โรส
รอย
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผูค้ นทีเ่ คยขับรถยนต์โรสรอยด้วยความภาคภูมใิ จ กลับอับอายทีจ่ ะขับขีม่ นั
อีก เพราะรู้ว่ารถยนต์ยี่ห้อเดียวกันนี้ ที่ประเทศอินเดียใช้เป็นรถกวาดขยะ
นี่คือบทเรียนที่ได้รับการสั่งสอนของการดูถูกคน
ในท้ายทีส่ ดุ บริษทั รถยนต์โรลส์รอยซ์ ก็ได้ตระหนักถึงความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ และได้สง่ โทรเลขไปขอโทษกษัตริยม์ หาราชา และได้เสนอรถยนต์
โรสรอยฟรีให้อีก 6 คัน
กษัตริย์มหาราชาพึงพอใจในค�ำขอโทษ และได้ยกเลิกค�ำสั่งไม่ให้
รถยนต์โรสลอยเก็บขยะอีก
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน
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