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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. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ คุณกฤษณา สุนันทเกษม
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-649-5431 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
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สังคมในแวดวง มศว

มศว จัดงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 73 ปี มศว 2565”
ในวันที่ 28 เมษายน 2565 มีพิธีบรวงสรวง พระพุทธปัญญาภิวัฒน์
ธรรมฉัตร ศรีนครินทรวิโรฒและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้แสดงความกตัญญู
กตเวที แด่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อยุธยา และ
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ผู้มีคุณูปการของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อยุธยา ระหว่าง
เวลา 07.00- 09.00 น
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ ก� ำ หนดการประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นพฤษภาคม ใน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม
ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม
ชมรมฯ จัดประชุมประจ�ำเดือนเมษายน ในวันอังคาร ที่ 5
เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชัน้ 2 อาคารส�ำนัก
หอสมุดกลาง นับเป็นการประชุมที่ มศว เป็นครั้งแรกในช่วงของการเกิด
โควิดระบาดเมื่อต้นปี 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 44 คน คณะกรรมการ
และสมาชิกได้น�ำอาหารว่างมาร่วมหลายรายการ : ขนมตะโก้ อ.มารศรี
& อ. สุวัฒน์ บัววราภรณ์ /มะม่วงน�้ำปลาหวาน, มะเขือเทศ รศ.สุภาพร
สุกสีเหลือง / วุ้นรังนก อ.อุไร สังขนันท์ / ขนมชั้น, ขนมน�้ำดอกไม้, ขนม
ถ้วยฟู ผศ.ณัฐยา วิสุทธิสิน / ขนมผูกรัก รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ และ
ช็อกโกแลต รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา ชมรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีค้ ะ่
วันที่ 5 เมษายน 2565 อ.ดร.พรรณี & อ.ดร.มนัส บุญประกอบ
และคณะเชิญชวนทอดผ้าป่าส�ำนักสงฆ์เมรุมาศคีรี จ.พิษณุโลก วันที่ 12
พฤษภาคม 2565 ได้เงินร่วมท�ำบุญ 12,000 บาท (ชมรมฯ 1,000
บาท) ขออนุโมทนา สาธุ
วันที่ 5 เมษายน 2565 ผศ.พนอ อัศวรุจานนท์ เชิญชวนท�ำบุญปิด
ทองพระประธานในพระอุโบสถศิลปะล้านนา วัดป่าจี้ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ได้เงินร่วมท�ำบุญ 16,400
บาท (ชมรมฯ 1,000 บาท) ขออนุโมทนา สาธุ
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ตามที่ชมรมฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์หนังสือเรื่อง ศีล
5 เรื่องน่ารู้ กับชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน 1,205 เล่ม บัดนีห้ นังสือได้พมิ พ์เสร็จเรียบร้อย
แล้วและได้มอบให้ชมรมฯ จ�ำนวน 200 เล่ม เพื่อมอบให้ผู้ร่วมจัดพิมพ์
และผู้สนใจ ชมรมฯ ได้แจกหนังสือนี้ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกที่
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 แล้วจ�ำนวนหนึ่ง และจะจัด
ส่งให้ผู้ร่วมพิมพ์ภายในเดือนพฤษภาคม หากท่านใดต้องการเพิ่มเติมเพื่อ
มอบให้ผู้สนใจ ขอได้แจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งให้เพิ่มเติม
ขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ท�ำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ
ก�ำหนดการจัดกิจกรรมของชมรมฯ : วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม
2565 ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้สูง
อายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 8 กันยายน 2565 รับน้องใหม่วัยเกษียณ
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานแสดงมุทติ าจิตแด่อาจารย์อาวุโสทีม่ อี ายุ
ครบ 84 ปี  
ข้าราชการบ�ำนาญผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบ�ำนาญเดือนละ 13,500 บาท ขึน้
ไป (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) เมือ่ อายุครบ 65 ปีบริบรู ณ์ และผูไ้ ด้รบั เงินบ�ำนาญ
เดือนละ 27,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม เงิน ช.ค.บ.) เมื่ออายุครบ 70 ปี
บริบูรณ์ หลังจากวันเกิดสามารถ ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล (กองการ
เจ้าหน้าที่เดิม) อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 เพื่อยื่นเรื่องขอรับ
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-3558
และ เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ชุด
http://seniorclub.swu.ac.th
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1. ส�ำเนาบัตรประชาชน
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว จันทร์ดี ใน
การถึงแก่กรรมของพระประหยัด จันทร์ดี หลวงพ่อของคุณกัญญา จันทร์ดี
สวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 4 - 5, 7 เมษายน 2565 ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ
ศาลา 8 ฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
ชมรมผูส้ งู อายุ มศว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศรีรตั น์ ใน
การถึงแก่กรรมของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชนื่ จิตต์ ศรีรตั น์ สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พระราชทาน
เพลิงศพ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
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ผู้บริจาคเงิน
1. ผศ. ถวิลวงศ์  บุญหงษ์
2. อ. ประยูร  สะสม
3. รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร
4. อ. บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า
5. อ. อุไร  สังขนันท์
6. คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์
7. ผศ. ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์
8. รศ. สิริพร   เกรียงไกรเพชร
9. รศ. นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ
10. ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์
11. คุณวราภรณ์  เตชะวัฒนเศรษฐ์

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนพฤษภาคม
					ให้ประสบ
สิ่งประเสริฐ
ปราศจาก
ทั้งมั่งคั่ง

โชคชัย
ใดใด
โรคภัย
สุขสราญ

									

1. อ. ดวงกมล ขาวละเอียด
3. รศ. ดร.เสนาะ บุญมี
5. คุณประยงค์ วินิจวงษ์
7. รศ. ดร. สุรชัย สิกขาบัณฑิต
9. ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์
11. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ
13. คุณอุปถัมภ์ พรรณสังข์
15. คุณนิดารัตน์ ไพรคณะฮก
17. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ
19. คุณทัศนา ทองภักดี
21. ผศ. สุขวสา ยอดกมล
23. รศ. ดร. สวนา พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี ด�ำไชโย
27. อ. อรสา อุดรพิมพ์
29. คุณลักขณา กล่อมเกตุ
31. อ. ปรีดา รอดโพธิ์ทอง
33. คุณสมบัติ จีนะวัฒน์
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ในวันเกิด
ได้สมหวัง
มีพลัง
เบิกบานใจ

ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประพันธ์

2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา
4. คุณสายทอง ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ วีรชัย
12. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา สีทอง
30. ดร. สุทัสสี สมุทรโคจร
32. คุณน้อม แก้วเกิด
34. ผศ. จารุวัฒน์ วิศาลเวชกิจ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.

อ. ดวงดาว แสงระวี
36. คุณทิพยวรรณ ณ นคร
รศ. สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์
38. อ. เทอด แก้วคีรี
คุณนวลปรางค์ คุมภกันต์
40. รศ. นันทา โชติกพุกกณะ
อ. สุวดี จ�ำเริญพันธ์
42. อ. ยุพา มานะจิตต์
รศ. นิยม บุญมี
44. รศ. วรรณา วงษ์วานิช
คุณวราภรณ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
46. รศ. วัฒนา สุทธิพันธุ์
พล รท. ยุจ พิจิตรชุมพล
48. รศ. ดร. อัมพร สุขเกษม
ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร
50. อ. บุณฑริกา วิศวสมภพ
คุณยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย
52. คุณลักขณา แซ่ลู้
รศ. ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์
54. อ. เพลินจันทร์ จันทะบุตร
อ. สมชาย แสงจิตต์พันธุ์
    56. รศ. ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที
อ. นบน้อม อ่าวสุคนธ์
58. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์
อ. ธนวดี ธีรภัทรสกุล
   60. ผศ. ดร. นันทนา วงษ์อินทร์
รศ. ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ
62. อ. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
คุณเติมสุข พงษ์ตน
64. คุณเสาวนีย์ หนูฤกษ์
คุณมณีรัตน์ กุญชรวัฒนะ
66. อ. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
คุณดวงรัตน์ ภานุวงศ์
68. ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล
รศ. ประพนธ์ จ่ายเจริญ

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

 บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
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วาทะธรรม : มองจากมุมของผู้อื่นบ้าง
พระไพศาล วิสาโล

บ่อยครัง้ เรานึกถึงแต่ความทุกข์ของตนเอง จนไม่สนใจรับรูค้ วามทุกข์
ของผู้อื่น การท�ำเช่นนั้นกลับท�ำให้เราทุกข์มากขึ้น เพราะยิ่งนึกถึงตัวเอง
มากเท่าไร ความทุกข์ของตนเองก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากเท่านั้น จนลืมไปว่า
ที่จริงแล้วความทุกข์ของเรานั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับของคนอื่น
หมอผูห้ นึง่ เล่าว่าเมือ่ จบแพทย์ใหม่ๆ ไปท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชน
ตัง้ ใจว่าจะเป็นหมอทีด่ ี เวลาตรวจคนไข้นอกตอนเช้า จะตรวจให้หมดแม้วา่
เลยเวลาเที่ยงไปแล้ว เพราะถ้าให้คนไข้รอตรวจตอนบ่ายอาจจะหารถ
กลับบ้านล�ำบาก
วันหนึ่งมีคนไข้มาก หมอตรวจทั้งเช้าโดยไม่ได้พักเลย กว่าคนไข้
จะหมดก็เป็นเวลาบ่ายโมง เมื่อเดินออกจากห้องตรวจ พบคุณลุงคนหนึ่ง
เพิ่งท�ำบัตรคนไข้เสร็จ แกขอให้หมอตรวจให้ด้วยเพราะไม่สบายมาก

8

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 05 เดือน พฤษภาคม 2565

หมอรู้สึกไม่พอใจมาก เพราะเลยเวลาตรวจมานานแล้ว จึงพูดด้วย
อารมณ์ว่า "คุณลุงท�ำไมเพิ่งมาตอนนี้ รู้ไหมหมอยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย"
"ขอโทษคุณหมอ ลุงออกจากบ้านตี 3 รถเขาเพิ่งมาถึง พยายามมา
ให้ทันหมอ ลุงยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย"
พอได้ยนิ เช่นนัน้ หมอก็หายโกรธทันที เพราะได้ตระหนักว่าทุกข์ของ
คุณลุงนั้นมากกว่าตนเองเยอะ หมอท่านนี้เล่าว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็น
บทเรียนส�ำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งในชีวิต
คนเรานั้นมีทั้งความเห็นแก่ตัวและเมตตากรุณาอยู่ในใจ การมอง
จากมุมของตัวเองบ่อยครั้งเป็นการกระตุ้นเร้าความเห็นแก่ตัว ท�ำให้ความ
ต้องการของตนเองกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าอะไรอื่น ดังนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่ขัด
กับความต้องการของตนเอง ก็จะรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธเคืองขึ้นมาทันที
ในทางตรงข้ามเมื่อมองจากมุมของคนอื่น หรือเปิดใจรับฟังเขา
โดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์ เมตตากรุณาในใจเราจะถูกปลุกขึ้นมา ท�ำให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจ และปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาโดยไม่ค�ำนึงถึง
ความล�ำบากของตนเอง ดังนั้นแม้เหนื่อยกายแต่ใจไม่ทุกข์ คนที่มองจาก
มุมของผู้อื่นจึงสามารถเป็นสุขได้ง่ายกว่าคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
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บอกเล่าเก้าสิบ : คนที่เดิน
นพ. มยอง-วู ลี (ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชีอิล)

ผลการวัดจ�ำนวนก้าวและผลการออกก�ำลังกายของผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี เป็นเวลา 10 ปีต่อวัน
คนที่เดิน 4000 ก้าว ไม่มีโรคซึมเศร้า
5,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อม โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมองได้
7,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนและมะเร็งได้
8,000 ก้าว คนที่เดินป้องกันความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้
10,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกันโรคเมตาบอลิซึมได้ ตามผล
การส�ำรวจ
1. การเดินช่วยกระตุ้น "สมอง"
2. การเดินเอาชนะ "การหลงลืม"
3. การเดินช่วยเพิ่ม "แรงจูงใจ"
4. การเดินช่วยเพิ่มรสชาติของข้าว
5. การเดินคือยารักษา "โรคอ้วน"
6. การเดินมีประสิทธิภาพในการรักษา "ปวดหลัง"
7. การเดินยังรักษา "ความดันโลหิตสูง"
8. การเดินคือยารักษา "การสูบบุหรี่"
9. คนที่เดินท�ำให้ "สมอง" กระปรี้กระเปร่า
10. เมื่อความเครียดก่อตัว ให้ออกไปเดินเล่น
11. ถ้าคุณหมดความมั่นใจ ก็แค่เดิน
12. ถ้า "ร่างกาย" ของคุณเหนื่อย ให้เดินก่อน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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13.
14.
15.
16.
17.

หากคุณรู้สึกหดหู่ใจเพียงแค่เดิน
หากปัญหาของคุณกัดกินหางของคุณ ให้เดินจากไป
เมื่อคุณโกรธให้เดินออกไป
วันหนึ่งที่พัวพันกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ แค่เดิน
ในวันที่ไม่มีอะไรท�ำก็แค่เดิน
ที่มา นพ. มยอง-วู ลี (ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชีอิล)
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เล่าเรื่องวัดเบญจะ

วาดโดย อ.พรรณนิภา สันติพงษ์
บุญสม เล้าพูนพิทยะ

หลังจากประชุมประจ�ำเดือนมีนาคม 2565 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเดินข้ามฝัง่
เพือ่ ไปทอดผ้าป่าเนือ่ งในวันเกิดชมรมผูส้ งู อายุ มศว เมือ่ เข้าเขตวัดความทรงจ�ำ
ครั้งก่อนกลับมา “วัดเบญจะ” ค�ำที่เรียก “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม”
กันในหมู่เครือญาติ ความคุ้นเคย (ในอดีต) มาจากกาลครั้งหนึ่งเคยเป็น
เด็กข้างวัง (พระราชวังสวนจิตรลดา) รวมทั้งเขาดิน (สวนสัตว์ดุสิตหรือ
เขาดินวนา) ซึ่งสามารถคุยได้ว่ารู้จักเขาดินมาตั้งแต่เกิด ตอนเด็กๆ เข้า
เขาดินฟรี...ไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่อะไร...แต่เพราะคุณป้าข้างบ้านไปเก็บแชร์ใน
เขาดินแล้วหิ้วเด็กน้อยไปด้วย..วัดเบญจะก็เช่นกันเครือญาติฝ่ายชาย
ส่วนใหญ่ได้บวชทีว่ ดั แห่งนี้ เมือ่ ครัง้ คุณอาบวช (ซึง่ เป็นครัง้ แรกในครอบครัว)
ท่านเจ้าคุณใหญ่ (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต))
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ห้ามไม่ให้มีแตรวง ห้ามนาคขี่คอญาติ ท่านว่าถ้าตกลงมาก็ไม่เป็นอันบวช
พวกเราเด็กๆ ได้รับค�ำสั่งจากพ่อแม่ห้ามพูดคุยเสียงดัง ห้ามวิ่งเล่นไปมา
ความรู้สึกในขณะนั้นวัดเบญจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนักหนา พวกเรามัก
จะมาเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางศาสนาพร้อมกลับบ้านด้วยรอยพรุนของ
เสื้อด้านหลังเสมอ “วัดเบญจะ” ในวันนี้ยังสง่างาม มีอะไรหลายอย่างที่
เปลีย่ นแปลงแต่เป็นความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ สวนเต่าหายไป มีสงิ่ ก่อสร้าง
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงศักดิ์สิทธิ์สง่างามเหมือนเดิม วันนี้ได้กลับมาอีกครั้ง
จึงขออนุญาตเล่าถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นด้วยศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยโบราณ เดิมเป็นวัดโบราณ มีชื่อว่า “วัดแหลม” หรือ
“วัดไทรทอง” ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนถึงปี พ.ศ. 2369
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้า
ให้จดั ตัง้ กองบัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในบริเวณวัดแหลม
ด้วยเจ้าอนุวงศ์ผคู้ รองนครเวียงจันทร์ได้กอ่ การกบฏยกทัพมาตีไทย หลังการ
ปราบกบฏแล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพธิ โภคภูเบนทร์ (พระองค์เจ้า
พนมวัน พระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กับเจ้าจอมศิลา ต้นราชสกุล พนมวัน) พร้อมด้วยพระเชษฐภคินี พระ
ขนิษฐภคินี และพระกนิษฐภาดา ร่วมเจ้าจอมมารดา ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์
ขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2370-2371 แล้วทรงสร้างพระเจดีย์ 5 องค์ ราย
ด้านหน้าวัดเป็นอนุสรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดเบญจบพิตร” ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย
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5 พระองค์ ที่ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้น จนในปี พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์จะสร้าง
พระราชอุทยาน จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าของพระบรม
มหาราชวัง ระหว่างคลองสามเสนกับคลองผดุงกรุงเกษมจากราษฎร
ด้วยพระราชทรัพย์ส�ำหรับใช้จ่ายภายในพระองค์ พระราชทานนามว่า
“สวนดุสิต” ในพื้นที่สวนดุสิตครอบคลุมพื้นที่ของวัดดุสิต (วัดดุสิดาราม)
ที่อยู่ในสภาพช� ำ รุ ดทรุดโทรมมีพระภิกษุอ ยู่เพี ยง 1 รู ป รวมทั้ ง วั ด
เบญจมบพิตร ก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมที่อยู่ใกล้เขตพระราชฐานทางทิศใต้
ด้วย จึงมีพระราชด�ำริที่จะทรง “ผาติกรรม” สถาปนาวัดขึ้นใหม่ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ปรับพื้นที่ก่อสร้างสงฆเสนาสน์ ส�ำหรับพระสงฆ์สามเณร
อยู่อาศัยได้ 33 รูป เท่ากับปีที่ทรงครองราชย์สมบัติและสถาปนา “วัด
เบญจมบพิตร” ขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2442 และพระราชทานสร้อย
“ดุสิตวนาราม” ต่อท้าย เรียกรวมกันว่า “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม”
ซึ่งมีสถาปัตยกรรมส�ำคัญๆ ดังนี้
พระอุโบสถ เมื่อแรกการสถาปนา โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยา
วรพงษ์พพิ ฒ
ั น์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา เมือ่ ครัง้ เป็นเจ้าหมืน่ เสมอใจราช) ให้
สร้างพระอุโบสถชั่วคราวเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ต่อมาโปรดเกล้าให้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ (พระองค์
เจ้าจิตรเจริญ ต้นราชสกุล จิตรพงศ์) เป็นสถาปนิกเขียนแบบแปลนแผนผัง
และมีพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ด�ำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
สวรรคต การก่อสร้างสังฆเสนาสน์อื่นๆ ยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงด�ำเนินการต่อ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ยก
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ช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ขึ้นและน�ำหินอ่อนจากประเทศอิตาลีมาประดับใน
ส่วนที่ยังคงค้างอยู่ให้เสร็จเรียบร้อย ลักษณะทั่วไปของพระอุโบสถเป็น
แบบจัตรมุข มุขด้านตะวันออกขยายยาวด้านเหนือและใต้มีมุขกระสันต่อ
กับระเบียง หลังคา 4 ชั้น ด้านมุขกระสันทิศเหนือและทิศใต้ 5 ชั้น มี
ระเบียงโอบรอบด้านหลัง ด้านหน้าพระอุโบสถมีก�ำแพงแก้วบนมุมก�ำแพง
แก้วมีเสาคอนกรีตหัวเสาเป็นศิลาสลักรูปดอกบัวตูมคือเครือ่ งหมาย “สีมา”
ส่วนด้านหลังสลักรูปเสมาธรรมจักรทีแ่ ผ่นหินแกรนิตปูพนื้ ลานพระระเบียง
มุขตะวันออกมีเสากลมหินอ่อน 4 ต้น ข้างบันไดหินอ่อนมีสิงห์สลักหินอ่อน
2 ตัว โดยช่างทีป่ ระเทศอิตาลีโดยมีขนุ สกลประดิษฐ์ ช่างในช่างสิบหมูเ่ ป็น
ผู้ปั้นตามภาพที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเขียน มุข
ตะวันตกมีเสาและมีสิงห์ประดับเช่นเดียวกันและที่ซุ้มจรน�ำ  ประดิษฐาน
พระพุทธรูปโบราณเป็นพระยืนทรงเครื่องสมัยลพบุรี ปางห้ามญาติ ถวาย
พระนามว่า “พระธรรมจักร” ใต้ฐานพระบรรจุพระอังคาร สมเด็จพระเจ้า
มไหยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตนประยูร พระอภิบาลในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเคลือบสีเหลือง
ทีเ่ รียกว่า กระเบือ้ งกาบูซงึ่ มีลกั ษณะเป็นกาบโค้งครอบแผ่นรองเชิงชายเป็น
แผ่นเทพนม ภายในพระอุโบสถมุขตะวันตกประดิษฐานพระพุทธชินราช มี
เรือนแก้ว ซึง่ เป็นพระพุทธรูปนัง่ สมาธิราบ ปางมารวิชยั สมัยสุโขทัย ขนาด
หน้าตัก 5 ศอกคืบ 5 นิ้ว มีเศษ น�้ำหนักทองที่ใช้หล่อ 3,940 ชั่ง ซึ่ง
รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้พระประสิทธิปฏิมา (ม.ร.ว. เหมาะ ดวงแก้ว)
ขึน้ ไปปัน้ หุน่ ถ่ายแบบจากพระพุทธชินราชองค์เดิมทีว่ ดั พระศรีรตั นมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อแต่งองค์พระเสร็จแล้ว เชิญลงเรือมณฑปแห่ไป
ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
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2444 ในครัง้ นัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปีตโิ สมนัส
อย่างยิง่ จึงทรงเปลือ้ งสายสะพายเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์
ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ทรงอยู ่ นั้ น ถวายพระพุ ท ธชิ น ราชเป็ น พุ ท ธบู ช า เครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์นเี้ ป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์สำ� หรับราชตระกูล ซึง่ ทางวัดได้จดั
เก็บไว้เป็นอย่างดีและจะอัญเชิญมาคล้องถวายพระหัตถ์พระพุทธชิราชใน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ทุกปี ส่วนพระระเบียง (วิหารคด) เชื่อมต่อ
มุขกระสันพระอุโบสถทัง้ ทางทิศเหนือและทิศใต้ เว้นเนือ้ ทีเ่ ป็นลานกว้าง มี
ประตูด้านนอกติดแผ่นโลหะนูนภาพเสี้ยวกาง ภายในเขียนลายรดน�้ำ พื้น
ระเบียงปูหินอ่อน เสาระเบียงเป็นเสากลมหินอ่อน 4 ต้น ทั้งแท่งและเสา
เหลี่ยมประกบแผ่นหินอ่อน 28 ต้น ปลายเสาปั้นบัวประดับกระจก ผนัง
ด้านในถือปูน ด้านนอกประดับแผ่นหินอ่อนสีขาว หน้าบันเป็นภาพจ�ำหลัก
ลายไทยประกอบตราประจ�ำกระทรวงต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายใน
ระเบียงขื่อลงรักปิดทองลายรดน�้ำ  เพดานล่องชาดประดับดาวทอง 610
ดวง รอบพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ จ�ำนวน 52 องค์ ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปโบราณและพระพุทธรูปที่หล่อขยาย หรือย่อส่วนมาจาก
พระพุทธรูปโบราณจากทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างๆ และจาก
ต่างประเทศ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น พม่า ลังกา พระพุทธรูปที่มีผู้สนใจเป็น
พิเศษ คือ พระพุทธรูปปาง “ทุกรกิรยิ า”เป็นพุทธจริยาตอนทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงบ�ำเพ็ญเพียรทุกรกิรยิ าแสดงถึงจินตนาการและสุนทรียท์ างศิลปะอย่าง
เอกของช่าง พระพุทธรูปองค์นี้หล่อขยายจากพระพุทธรูปปูนปลาสเตอร์ที่
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองละฮอร์ ประเทศอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
ปากีสถาน) จ�ำลองจากพระพุทธรูปศิลาโบราณสมัยคันธาระ โดยช่างชาว
โยนก ส่งเข้ามาถวายสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ พระพุทธรูป
16

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 28 ฉบับที่ 05 เดือน พฤษภาคม 2565

อีกองค์หนึ่งคือ พระพุทธรูป “ปางลีลา “แสดงถึงพุทธจริยาหรือพุทธลีลา
ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ มีลักษณะลีลางดงามเป็นเลิศ
นอกจากพระพุทธรูปภายในพระระเบียงแล้ว ด้านนอกใต้หน้าบันด้านตะวัน
ตกมุมทิศเหนือและทิศใต้ เป็นมุขซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาโบราณ
4 องค์ คือ พระศิลาสมัยทวาราวดีประทับยืนบนฐานบัว ได้มาจากวัด
ข่อย จังหวัดลพบุรี พระศิลาสมัยทวาราวดี ได้มาจากลพบุรี พระศิลาสมัย
อมราวดี จากศรีลังกา และพระศิลาสมัยอยุธยา ได้มาจากจังหวัดลพบุรี
พระที่นั่งทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งทรงผนวชองค์เดิมจากพุทธรัตนสถานที่สวน
ศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังทีส่ ร้างขึน้ เป็นทีป่ ระทับของพระองค์ในคราว
ทรงผนวช เมื่อปี พ.ศ. 2416 ออกไปปลูกที่วัดเบญจมบพิตร เพื่อเป็นกุฏิ
เจ้าอาวาสโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ ในหมู่กุฏิประกอบด้วย พระที่นั่งทรง
ผนวช พระกุฏิ และกุฏิอีก 2 ห้อง มีหอเสวยและลานหินอ่อนโดยรอบ
พระที่นั่งทรงผนวชเป็นตรีมุขประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน�้ำตรา
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” ด้านในเขียนภาพเทวดาถือดอกไม้เหนือคนแคระ
หน้าบันทั้ง 3 ด้าน จ�ำหลักลายไทยประกอบตราพระเกี้ยว ลงรักปิดทอง
ประดับกระจก ภายในมีแท่นพระบรรทม พระบรมรูปเมื่อทรงผนวช
พระบรมรูปสลักหินอ่อน พระพุทธรูป พระเสลีย่ งน้อย และเครือ่ งลายคราม
ต่างๆ ผนังภายในเขียนภาพเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รวม 20 ตอน ภายใต้ภาพจะมีแผ่นป้ายอธิบาย
ความหมายเรือ่ งราวของภาพนัน้ ๆ อาทิเช่น ภาพที่ 1 โสกันต์ มีคำ� อธิบายดังนี้
เมื่อ พ.ศ. 2408 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ มีพระชันษา
เจริญวัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สมเด็จ
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พระราชบิดา โปรดให้มพี ระราชพิธโี สกันต์ขนึ้ ในภาพทีเ่ ขาไกรลาสซึง่ เป็น
ที่ทรงสนานในพระราชพิธีนั้น และภาพทรงพระที่นั่งพุดตานเข้าขบวนแห่
แต่ได้ถูกน�้ำฝนรั่วรดภาพลบเลือนไปหมดแล้ว ภาพที่ 5 ธรณีร�่ำไห้ มีค�ำ
อธิบายภาพดังนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติ
พระนคร ภายหลังจาการทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวงทีต่ ำ� บลหว้ากอ
ได้ประชวรเป็นไข้และสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ณ
พระทีน่ งั่ ภาณุมาศจ�ำรูญ ประดิษฐานพระบรมศพไว้ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหา
ปราสาท ในภาพจะเห็นการไว้ทกุ ข์ในครัง้ นัน้ มีโกนหัวนุง่ ขาวห่มขาวกันทัง้
เมือง ข้าราชบริพารคาดผ้าสมรดแดงลายทอง ในรัชกาลต่อๆ มา คงมีการ
ไว้ทกุ ข์ในแบบทีเ่ ห็นกันอยูใ่ นปัจจุบนั เป็นต้น ในการเขียนภาพเหล่านีแ้ บ่ง
ให้จิตรกรเขียนคนละห้อง โดยใช้สีฝุ่นผสมกาวอย่างโบราณ แต่ไม่ปรากฏ
นามผูเ้ ขียนภาพ คงสันนิษฐานว่าหนึง่ ในจิตรกร คือ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
(หม่อมเจ้าจันทร์ ดารากร ) เนื่องจากทรงเป็นผู้รับต่อเติมพระที่นั่งองค์นี้
และทรงเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงพระองค์หนึ่งในสมัยนั้น
พระวิหารสมเด็จ (ส.ผ.) ตึกจัตุรมุข 2 ชั้น มุขด้านใต้เชื่อมต่อกับ
มุขกุฏิสมเด็จ บันไดและพื้นชั้นล่างปูหินอ่อน ชั้นบนปูไม้ ประตูหน้าต่าง
พระวิหารเขียนลายไทยรดน�ำ 
้ หน้าบันและซุม้ ประตูหน้าต่างปัน้ ลายก้านขด
ประกอบตราพระนามาภิไธย ย่อ “ส.ผ.” (เสาวภาผ่องศรี) ลงรักปิดทอง
ประดับกระจก พระวิหารนี้ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรม
ราชินีนาถ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ สร้างส�ำเร็จในปี พ.ศ 2445 มีพระ
ราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะเป็น “หอ
ธรรม” หรือ “หอสมุดประจ�ำวัด” ชื่อว่า “หอพุทธสาสน์สังคหะ” ภายใน
พระวิหารประดิษฐาน พระฝาง พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ สมัย
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อยุธยาตอนปลาย ประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบมารวิชัย ที่อัญเชิญมา
จากเมืองฝาง (หรือสวางคบุรี) หรืออีกพระนามคือ “พระเจ้าพระฝาง”
เพราะเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่เคารพบูชาของ “เจ้า
พระฝาง” ซึ่งชื่อเดิม เรือน เป็นชาวเหนือแต่ลงมาเรียนพระไตรปิฎกที่
กรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสังฆราชา ณ เมืองสวางคบุรี
ได้อัญเชิญพระพุทธรูปนี้ไปด้วย เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ได้ตั้งตนเป็น
เจ้าหัวหน้าก๊ก โดยมิได้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ แต่นุ่งผ้าสีแดง คนทั้งปวง
เรียกว่า “เจ้าพระฝาง” แต่สดุ ท้ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพ
ไปปราบได้ พระพุทธรูปอีกองค์คอื พระพุทธรูปนรสีหจ์ ำ� ลอง ซึง่ จ�ำลองมา
จาก “พระพุทธนรสีห์” องค์เดิมที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ อัญเชิญมาจากวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
พระทีน่ งั่ ทรงธรรม อาคารตึก 2 ชัน้ ก่ออิฐถือปูน พืน้ ชัน้ ล่างปูดว้ ย
หินอ่อน ชัน้ บนปูไม้ หลังคา 2 ชัน้ มุงกระเบือ้ งเคลือบสี ช่อฟ้าใบระกาลงรัก
ปิดทองทึบ หน้าบันปิดทองประดับกระจก ภายในผนังประกบแผ่นหินอ่อน
สีขาวเสมอกรอบหน้าต่าง เสาเขียนลายรดน�้ำเทพนม ตั้งธรรมาสน์กลาง
ห้อง ด้านใต้กั้นพระฉากดีบุกฉลุลายไทยเทพนมและกุมภัณฑ์ พระที่นั่ง
นี้ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี ทรงสร้างอุทิศ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2445
เดิมใช้เป็นที่ประทับแรมเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงธรรมรักษาอุโบสถศีล ต่อมาใช้เป็นที่ประชุมสังฆมนตรี จัดงาน
ประจ�ำปีของวัด หรือตั้งพระศพและศพบุคคลส�ำคัญของชาติ เช่น สมเด็จ
พระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ เป็นต้น
http://seniorclub.swu.ac.th
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หอระฆังบวรวงศ์ เป็นหอระฆังทรงไทย หลังคาลดชัน้ มุงกระเบือ้ ง
เคลือบสี ผนังด้านนอกประกบหินอ่อน สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์และวัสดุ
ก่อสร้างของผูเ้ กีย่ วเนือ่ งกับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และโปรด
เกล้าฯ ให้น�ำระฆังจากวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ว วังหน้า) ซึ่ง
เป็นวัดในพระราชวังบวรสถานมงคล
ศาลาสี่สมเด็จ เป็นสังฆเสนาสน์ ศาลาจัตุรมุขโปร่ง ก่ออิฐถือปูน
ปูหินอ่อนตลอดบันได มุงกระเบื้องเคลือบสี ช่อฟ้าใบระกาปิดทองทึบ
เชิงบันไดประดับสิงห์ศิลาสลัก สร้างขึ้นด้วยทุนของสมเด็จเจ้าฟ้า 4
พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระเจ้าน้องยาเธอ
และพระเจ้าน้องนางเธอ อีก 3 พระองค์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกรมสมเด็จพระเทพศิริน
ทรามาตย์ หน้าบันศาลา 4 ด้าน จ�ำหลักลายไทยประกอบตราประจ�ำของ
แต่ละพระองค์ คือ ตราพระเกี้ยว (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ) ตราจันทรมณฑล (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล)
ตราจักร (สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระเจ้าจักรพรรดิพงศ์) ตรา
สุริโยทัย (สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระ
ภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช)
ปัจจุบันศาลาสี่สมเด็จใช้เป็น หอกลอง มีกลองที่น่าสนใจคือ กลอง
ยาวและใหญ่กว่าธรรมดา มีความยาวถึง 532 เมตร ท�ำด้วยไม้ประดู่ทั้ง
ท่อน ทางภาคเหนือเรียกว่า กองอืด หรือกลองหลวง ใช้ตีในงานท�ำบุญ
ตามประเพณี กลองนี้ได้ค้นพบโดย จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสงชูโต) เป็นแม่ทัพไปปราบกบฏเงี้ยว แล้วส่งลงมาที่กรุงเทพฯ ในฐาน
เป็นเครื่องยุทธภัณฑ์
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คลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ขุด
ตั้งแต่เริ่มสถาปนาวัด เพื่อแบ่งเขตเป็นส่วนพุทธาวาส และสังฆวาส และ
ขุดคลองเชื่อมต่อจากสวนดุสิต และคลองผดุงกรุงเกษม 2 ฝั่งคลองให้ปลูก
ต้นไม้และฝังเสาศิลายอดบัวตูมสอดเหล็กลายดอกไม้เป็นรั้วตลอดแนวสอง
ข้างทาง
ศาลาตรีมุขสะพานน�้ำ เป็นศาลาทรงไทยตรีมุข 2 หลัง มุง
กระเบื้องเคลือบสี พื้นคอนกรีต หลังที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกริมคลองด้าน
ทิศเหนือ สมเด็จพระนางเจ้าสุขมุ าลมารศรี พระราชเทวี ทรงสร้างอุทศิ แก่
เจ้าคุณจอมมารดาส�ำลี (ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) หลัง
ที่ 2 อยู่ทางด้านตะวันตก สร้างโดยทุนของท้าววรจันทร์ บรมธรรมิกภักดิ์
นารีวรคณานุรักษ์ (เจ้าจอมมารดาวาด ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว) กับพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา และหม่อม
เจ้าธานีนิวัติ)
สะพาน เป็นสะพานเหล็กหล่อ 3 แห่ง โดยมีเสาสะพานละ 4 ต้น
พร้อมโครงเหล็กสัง่ ท�ำจากประเทศอิตาลี พืน้ เป็นคอนกรีตโค้ง ราวสะพาน
เป็นเหล็กหล่อลายไทยทัง้ สองด้าน บนราวสะพานมีปา้ ยจารึกสะพานละ 2
ป้าย คือ
สะพานพระรูป สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ในการจ�ำหน่ายพระรูป
จ�ำหลักแผ่นทองแดงกาไหล่ทอง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ สรรพศาสตร์
ศุภกิจ จัดถวาย
สะพานถ้วย สร้างขึ้นด้วยเงินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยชาลายทองเพื่อจ�ำหน่ายในการออกร้านประจ�ำ
ปีวัดเบญจมบพิตร ปีพ.ศ. 2443
http://seniorclub.swu.ac.th
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สะพานงา สร้างด้วยเงินจ�ำหน่ายงาช้าง ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หลวงด�ำรงราชานุภาพ ถวายเพื่อจ�ำหน่ายในงานออกร้านประจ�ำปี พ.ศ.
2443
สังฆเสนาสน์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างกุฏิส�ำหรับภิกษุ สามเณร และสังฆเสนาสน์อื่นๆ คือ
ศาลาบัณเณรศภาค เพื่อเป็นโรงฉัน ศาลาเบญจพิศภาค เพื่อเป็นคลังเก็บ
ของสงฆ์ และโรงงาน กุฏสิ มเด็จ เป็นทีพ่ กั ของสมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย)
พระวิหารสมเด็จ (ส.ผ.) หอธรรม พระที่นั่งทรงธรรม และโรงเรียน
วัดเบญจมบพิตร
ต้นพระศรีมหาโพธิ มีอายุกว่า 100 ปี สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชา
นุภาพทรงน�ำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อคราวเสด็จไปราชการที่ประเทศอินเดีย โดยเสด็จไปนมัสการสังเวชนีย
สถานต่างๆ และได้นำ� หน่อต้นพระศรีมหาโพธิม์ าถวายทีเ่ กาะสีชงั และทรง
ช�ำไว้เมื่อเจริญงอกงามแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้น�ำมาปลูกไว้ที่สนามหญ้า
ด้านหลังพระอุโบสถจนถึงทุกวันนี้
ศาลาอุรุพงษ์ ศาลาทรงไทยจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน พื้นเป็นคอนกรีต
ตั้งอยู่สนามหญ้าหลังพระอุโบสถ ศาลาหลังนี้เป็นที่บรรจุพระอังคาร
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุรพุ งษ์สมโภช และอัฐเิ จ้าจอมมารดาเลือ่ น
ใต้ฐานพระพุทธรูป
หอสมุด ป. กิตติวัน อาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลัง
พระอุโบสถติดก�ำแพงทิศตะวันตก โดยสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณ
มหาเถระ โปรดให้สร้างเมื่อด�ำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต โดย
ทุ น บ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาของรั ฐ บาล และทุ น ที่ ไ ด้ จ ากงานนมั ส การ
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พระพุทธชินราชประจ�ำปี และทรงให้นามอาคารว่า “หอสมุด ป.กิตติวัน”
ปัจจุบนั ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปแก่นจันทร์ พระพุทธรูปโบราณทรง
เครื่องปาง “ห้ามพยาธิ” หรือ “ปางห้าญาติ” สมัยอยุธยากับเป็นที่อยู่ของ
ภิกษุสามเณร ชั้นล่างเป็นสถานบ�ำเพ็ญกุศลสงเคราะห์ต่างๆ
พิพธิ ภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก. อาคารรุน่ ใหม่ 2 ชัน้ ก่ออิฐถือปูน
ตัง้ อยูด่ า้ นหลังพระอุโบสถติดก�ำแพงริมคลอง สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2500 เพือ่
รับรองพระภิกษุซงึ่ เป็นอาคันตุกะจากต่างแดน ชือ่ อาคาร “อาคันตุกาศรม”
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ และองค์
ทะไลลามะ พระประมุขแห่งทิเบต เมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยและเป็น
ที่ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จสังฆราช มีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์
อ.ป.ก. (ย่อมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก (ปลด กิตติโสภโณ) เป็นทีร่ วบรวมบริขาร เครือ่ งใช้สว่ น
พระองค์ และมีพระรูปยืนสูง 2 เมตร ประดิษฐาน ณ ซุ้มตะวันออกด้าน
นอกพิพิธภัณฑ์
ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ อาคารชั้นเดียว อยู่ด้านหลัง
พระอุโบสถติดก�ำแพงวัดด้านถนนศรีอยุธยา ห้องโถงพื้นหินขัด สร้างขึ้น
เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวย
ราชสมบัติ ครบ 100 ปี เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 อาคารนีใ้ ช้เป็นสถานที่
ประชุมและจัดงานการกุศลต่างๆ ซุม้ มุขภายนอกด้านตะวันออกประดิษฐาน
พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ประทั บ ยื น
ขนาดสูง 3 เมตร ใกล้ๆ ศาลามีตน้ สาละทีพ่ ระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ทรงปลูกไว้เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ทุกๆ ปี เมื่อถึงวันที่ 23 ตุลาคม จะมีผู้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จ
http://seniorclub.swu.ac.th
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมรูปเป็นจ�ำนวน
มาก
ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ อาคารตั้งอยู่ติดก�ำแพงวัดทิศใต้
ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน 4 ชั้น เป็นศาลาอเนกประสงค์ที่รวมหน่วยงาน
ต่างๆ ของวัด เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรากูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะด�ำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมายุครบ 25 พรรษา เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2518
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม นอกจากจะเป็นพระอารามหลวง
ส�ำคัญทีเ่ ป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตางามสง่า เป็นทีป่ ระทับใจทัง้ ผองชาวไทยและชาว
ต่างประเทศแล้ว ยังมีบทบาทส�ำคัญในการปกครอง การศึกษาคณะสงฆ์
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่ง
ศึกษาศิลปะโบราณคดีด้านพุทธศิลป์อีกด้วย
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เลือกผู้ว่าฯ กทม 22 พฤษภาคม 2565
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อ�ำนวยการ
การเลือกตั้งประจ�ำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการรับสมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(ส.ก.) โดยมี นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการ การเลือกตั้ง
ประจ�ำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ใจกุศล กรรมการการเลือก
ตั้งประจ�ำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายอภิชัย ทองประสม กรรมการการ
เลือกตั้งประจ�ำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารไอราวัต
พัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
ตามที่ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำกรุงเทพมหานคร ได้เห็น
ชอบให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร โดยก�ำหนดวันสมัครรับเลือกตัง้ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม
2565 - 4 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร
ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นั้น ผลการ
รั บ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเมื่อครบก�ำหนดเวลาการรับสมัคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร รวมจ�ำนวน 31 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25
คน ผู้สมัครหญิง 6 คน โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
หมายเลข 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล
หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
http://seniorclub.swu.ac.th
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5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ
6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล
8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
9 นางสาววัชรี วรรณศรี
10 นายศุภชัย ตันติคมน์
11 น.ต.ศิธา ทิวารี
12 นายประยูร ครองยศ
13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
14 นายธเนตร วงษา
15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
17 นายอุเทน ชาติภิญโญ
18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์
19 นายไกรเดช บุนนาค
20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ
21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
22 นายวรัญชัย โชคชนะ
23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์
24 นายโฆสิต สุวินิจจิต
25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ
26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ
27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล
หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม
หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม
หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา
โดยพบว่า ผู้สมัครที่อายุมากที่สุด คือ อายุ 75 ปี และอายุน้อยที่สุด
อายุ 43 ปี
ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 50 เขต 382 คน
ส่วนผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีผู้
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจ�ำนวน
382 คน โดยส�ำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต
และเขตสวนหลวง จ�ำนวน 10 คน ส�ำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อย
ที่สุด จ�ำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ
เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว
โดยมีผู้สมัคร จ�ำนวน 6 คน
ผู้สมัคร ส.ก.อายุน้อยที่สุด ได้แก่ เขตลาดกระบัง อายุ 25 ปี และ
อายุมากที่สุด ได้แก่ เขตราชเทวี อายุ 82 ปี
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ชื่อมะม่วง
ในเมื่อ ข้าวเหนียวมะม่วง ก�ำลังดังก้องโลก ขอถามว่า คุณรู้ไหม
มะม่วงในไทย มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์
ตอบมีแค่ 174 สายพันธุ์ เท่านั้น
เมื่อปี พ.ศ. 2427 หรือ เกือบ 140 ปี ก่อน พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) ท่านเขียนเป็นกาพย์ยานี 11 บรรยาย ชื่อสายพันธุ์
มะม่วง ไว้มากมาย ยังไม่รวมมะม่วงที่พบกันมาในภายหลังอีกนับไม่ถ้วน
เมื่อปีพ.ศ. 2427 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ได้บรรยายชื่อพันธุ์มะม่วงเป็นกาพย์ยานี 11 ไว้ดังนี้
จักกล่าวพรรณมะม่วง
มะม่วงเมืองสยาม
จะจัดที่จ�ำได้
มีหลากโดยเลสลักษณ
พิมเสนมีดาดื่น
รู้จักแทบทุกคน
หมอนทองอกร่องรส
แมวเซามีสองพรรณ
พรวนขออีกพรวนควาย
ควันเทียนแลทองด�ำ
น�้ำตาลปากกระบอก
มะม่วงนายขุนแผน
28

ท่านทั้งปวงจงรู้ความ
จะนับนามเอนกนัก
พอคนไทยแจ้งประจักษ์
ประเภทพรรคอัมพาผล
เปนภาคพื้นทุกต�ำบล
ยังประดนพิมเสนมัน
หวานปรากฏรสสวรรค์
แมวเซาขาวแมวเซาด�ำ
แก้วๆ กลายมีประจ�ำ
มลิอ่องทองปลายแขน
ขานนามออกทุกดินแดน
ปลูกเมื่อทัพกลับคืนมา
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การเกดอีกไข่ไก่
ลิงโลดมลิลา
กระสวยรสสนิธ
แขนอ่อนอีกนวนจันทร์
ไข่เหี้ยไข่นกกระสา
อีกสาวละห้อยหวน
มะม่วงเทพร�ำลึก
กะละแมมีช่อชู
มะม่วงพราหมณ์ขายเมียนี้
เมียรักดังชีวัน
มะม่วงสาวกระทืบหอ
สาวอยากจะโภชา
มะม่วงพิมสวรรค์
ล่วงชั้นตวันเดือน
มะม่วงชื่อร�ำพึง
ม่วงเศียรคชสาร
กระแตลืมรังเรียก
ค้างคาวลืมลูกเลย
ทองขาวทองด�ำดู
แก้วขาวแก้วด�ำปัน
สุวรรณหงสเห็น
เปนม่วงเสียเมื่อไร
http://seniorclub.swu.ac.th

ทุเรียนใหญ่สังขยา
แก้วลืมรังหนังกลางวัน
อินทรชิตทศกรรฐ์
น�้ำตาลจีนเทพร�ำจวน
กะล่อนป่ากะล่อนสวน
สาวสกิดมารดาดู
แขกขายตึกอีกคราบหมู
หนึ่งชื่อว่าชาละวัน
ดูท่วงทีรสขยัน
ยังสู้ขายจ่ายอ�ำพา
นี่ก็ส่อรสโอชา
จนโกรธากระทืบเรือน
ชื่อทั้งนั้นไม่มีเหมือน
ถึงสวรรค์ชั้นวิมาน
คนคนึงด้วยรสหวาน
อีกหัวป้านมะม่วงเนย
โดยส�ำเหนียกกันตามเคย
หลงกินเพลินเนิ่นนานวัน
ขึ้นเป็นคู่แข่งเคียงกัน
เปนระยะคละกันไป
แต่เขาเล่นละคอนไทย
อยากใคร่รู้ดูหงสทอง
29
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โสนน้อยผอบนาก
กระบุ่มกระเบาปอง
มะม่วงชื่อการเวก
หอยแครงแลแตงกวา
คิ้วนางดูน่ากิน
แลเห็นเปนหมู่มุง
หัวโตต้นต�่ำเตี้ย
สาวน้อยสีน�้ำนวล
มะม่วงผัวพรากเมีย
แก้วพรากแม่จากกัน
สาริกาลืมรังอยู่
มะม่วงกระแอมแฝง
สาวตบอุราร�่ำ
จากม่วงของชอบใจ
มะตูมอีกตับเป็ด
อ้ายฮวบใหญ่ใครไม่ปาน
มะม่วงเขียวสะอาด
มะม่วงกระจิบลาย
ม่วงสาวกระทืบยอด
เดินไปไม่ทันแล
ม่วงนั้นครั้นใหญ่มา
จึงตั้งนามขนาน
30

เจ้าเงาะหลากเพื่อนทั้งผอง
เป็นเหมือนเงาะเยาะรจนา
นามนกเอกในเวหา
หัวกิ้งก่าเหนียงนกกระทุง
เทพสินเหมือนชื่อกรุง
ม่วงสาวน้อยเยี่ยมห้องหวน
ผัวตีเมียร้องไห้ครวญ
สาวรัญจวนสาวสวรรค์
คิดน่าเสียใจครันครัน
รสส�ำคัญเห็นรุนแรง
วัดวังคู่กับแก้มแดง
มะม่วงแฟบแอบพุดไทย
ด้วยระก�ำจะจ�ำไกล
ตบอุราน่าสงสาร
หวานมันเด็ดดุจน�้ำตาล
สับส�ำปั้นน�้ำตาลทราย
ก�ำเนิดชาติพิมเสนกลาย
อีกม่วงล่าหมาไม่แล
เดิมนางรอดบุตรตาแห
เหยียบม่วงเล็กเด็กว่าขาน
ดกระย้าใครจะปาน
กระทืบยอดรอดบาทา
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มะม่วงมะละลอ
เทพรสรสโอชา
เหลือจะร�่ำไห้สุด
นักเรียนพึ่งแรกสอน

http://seniorclub.swu.ac.th

สาเกก่อเปนสมญา
อัมพาดื่นพื้นดินดอน
ชื่อสมมุตนามกร
อ่านกลอนเล่นเป็นส�ำราญ
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