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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. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดชีพ

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 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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รัก

    รักทะเล  อันกว้าง  ใหญ่ไพศาล 

    รักท้องฟ้า  โอฬาร  สีสดใส 

    รักท้องทุ่ง  ท้องนา  ดังดวงใจ 

    รักป่าเขา  ล�าเนาไพร  แสนสุนทร 

    รักพฤกษา  รุกขชาติ  ที่ดาษป่า 

    รักปักษา  ร้องกู่  บนสิงขร 

    รักอุทัย   สว่าง  กลางอัมพร 

    รักทั้ง   รัตติกร  ในนภดล 

    รักดารา  ส่องแสง  สุกสว่าง 

	 	 	 	 รักน�้ำค้ำง		 อย่ำงมณี		 มีโภคผล	

    รักทั้งหมด  ทั้งสิ้น  ที่ได้ยล 

    รักนวลนาง  รักจน  หมดสิ้นใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้อง
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14 กุมภาพันธ์ 2566

วันวาเลนไทน์  (Valentine Day)

	 	 	 	 	 •	 รักเป็นไฉนอยำกรู้	 	 เพื่อนตน

	 	 	 	 เมื่อรักผู้อื่นจน		 	 	 อยำกได้

	 	 	 	 ผู้อื่นรักตนผล			 	 	 มันยำก	จริงนำ

	 	 	 	 ควำมรักงดงำมให้		 	 	 เรื่องนี้ไม่บังเอิญ

	 	 	 	 	 •	 รักจำกเป็นท�ำให้		 	 คิดถึง

	 	 	 	 รักจำกตำย		อำลัยจึง		 	 โศกเศร้ำ

	 	 	 	 หำกรู้เท่ำทันพึง		 	 	 ดับทุกข์	ได้นำ

	 	 	 	 ควำมรักงดงำมเย้ำ	 	 	 ยั่วยิ้มสุขสรำญ

	 	 	 	 	 •	 คู่ครองเป็นเนื้อคู่	 	 ครองใจ

    ชาติก่อนร่วมอาศัย   แนบข้าง

	 	 	 	 ชำตินี้จึงห่วงใย		 	 	 ประโยชน์	ร่วมเอย

	 	 	 	 สองเหตุ	เป็นข้ออ้ำง		 	 คู่แล้วไม่แคล้วกัน

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ผู้ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว

 	 เม่ือวันที่	 13	 มกรำคม	 2566	 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 และผู ้บริหำร	 ถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สำขำวิชำสังคมศึกษำ	แด่	สมเด็จพระมหำรัชมงคลมุนี	(ธงชัย	

ธมฺมธโช)	ณ	วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร
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ข่าวชมรมฯ

  

 	 เมื่อวันที่	 11	 มกรำคม	 2566	 ผู้แทนชมรมฯ	 ไปถวำยพระพร

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ	เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ	นเรนทิรำเทพยวดี	กรมหลวง

รำชสำริณสิีริพชัร	มหำวัชรรำชธดิำ	ขอให้ทรงหำยจำกพระอำกำรประชวร

และทรงมีพระพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง	

  ในกำรประชุม	วันที่	12	มกรำคม	ชมรมฯ	มอบของขวัญให้แก่

บคุลำกรในหนว่ยงำนทีอ่�ำนวยควำมสะดวกแก่ชมรมฯ	มำโดยตลอด	ไดแ้ก่	

พนักงำน	 รปภ	พนักงำนที่จอดรถใต้ดิน	บุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์	

มศว
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	 อำหำรกลำงวันในกำรประชมุได้รับควำมเอือ้เฟ้ือจำกกรรมกำรหลำย

ท่ำน	 ได้แก่	 อ.อัธยำ	 ภำดำนุพงศ์	 คุณพิศมัย	 พนำเวศร์	 คุณนงลักษณ์	

พจนำกรรักษ์	คุณลักขณำ	แซ่ลู้	คุณบุญสม	เล้ำพูนพิทยะ	และประธำน

ชมรมฯ	นอกจำกนั้น	ยังมีอำหำรว่ำงและขนมอร่อยสนับสนุนจำกอีกหลำย

ท่ำน	ได้แก่	ทอดมันไก่จำก	ผศ.	ดร.สุณ	ีรักษำเกยีรติศกัดิ	์ช๊อคโกแลต	จำก	

รศ.ดร.วิจิตร	วรุตบำงกูร	โรตีกรอบ	จำก	รศ.สำลี	ปำลกะวงศ์	ณ	อยุธยำ	

ขนมปังอบกรอบ	จำก	ผศ.ณัฐยำ	วิสุทธิสิน	ข้ำวเหนียวหมูทอดและไก่ทอด	

จำก	ผศ.พนอ	อัศวรุจำนนท์	ทำร์ต	จำก	อ.พวงผกำ	คงอุทัยกุล	เต้ำส่วน

ลูกเดือยจำกคุณวนิดำ	คงรินทร์	กล้วยตำกจำก	ดร.อุมำพร	นำคะวัจนะ 

และสละลอยแก้วจำก	ผศ.	ดร.สุดำ	ทัพสุวรรณ	อ.สุพีพรรณ	พัฒนพำนิชย์	

และ	ผศ.ระวีวรรณ	พนัธ์พำนชิ	ขอขอบคณุทกุๆ	ท่ำน	มำ	ณ	โอกำสนีน้ะคะ

 	 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ	 ก�ำหนดกำรประชุมประจ�ำเดือน	

กุมภาพันธ์ 2566 ในวันอังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566	 ณ 

ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 ส�านักหอสมุดกลาง 

 	 เม่ือวันที่	 16	 มกรำคม	 2566	 ชมรมฯ	 ท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ 

(29	มกรำคม	ของทุกปี)	ณ	วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร	 ระหว่ำงเวลำ	

15.00-18.00	น.	หลังจำกฟังกำรบรรยำยธรรม	สวดมนต์ร่วมกนัแล้วได้น�ำ

ผ้ำขึน้ห่มภูเขำทอง	ในงำนนีมี้สมำชกิและผูมี้จติศรัทธำร่วมท�ำบุญ	เป็นเงิน	

100,000	บำท	ชมรมฯ	ถวำยปัจจัยหลังหักค่ำใช้จ่ำย	 เป็นเงิน	41,600	

บาท และวันที ่20 มกราคม	ผู้แทนชมรมฯ	มอบเงิน	50,000	บำท	

ให้มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	 ยำมยำก	 สภำกำชำดไทย	 ณ	 ที่ท�ำกำร 

มูลนธิฯิ	ระหว่ำงเวลำ	10.00-11.00	น.	ชมรมฯ	ขออนโุมทนำสำธใุนกศุลจิต 

ที่ท�ำร่วมกันครั้งนี้
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 	 ชมรมผู้สูงอำยุ	 มศว	 ขอเชิญชวนคณะกรรมกำรและสมำชิก 

ชมรมฯ	ไปทศันศกึษำจังหวัดพระนครศรีอยธุยำ	ระหว่างวันท่ี 22 - 23 

กมุภาพนัธ์ 2566	ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปทศันศกึษำ	คนละ	

4,000 บาท

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

	 06.30	 -	 09.30	 น.	 ออกเดินทำงจำก	 มศว	 ประสำนมิตร 

(รับประทำนอำหำรเช้ำเอง)	ไปศูนย์ศิลปำชีพเกำะเกิด

	 09.30	-	10.45	น.	ชมศูนย์ศิลปำชีพเกำะเกิด	(ค่ำเข้ำ	80	บำท)

 11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้านสวนอิ่มสุข 

(คนละ	380	บำท)

	 13.30	-	16.00	น.	ชมโบรำณสถำน	(เพนียดคล้องช้ำง	วัดหน้ำพระ

เมรุ	วัดแม่นำงปลื้ม)

	 16.00	-	16.45	น.	พักผ่อนตำมอัธยำศัย	



จดหมายข่าว ปีที่ 29  ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

http://seniorclub.swu.ac.th 9

	 17.30	 -	 18.30	 น.	 รับประทำนอำหำรเย็น	 ห้องอำหำรบ้ำนไม้ 

ริมน�ำ้	(ล่องเรือชมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ)	ค่ำเรือ	3,600	บำท	ค่ำอำหำร	8,000	

บำท	คนละ	550	บำท

	 19.00	น.	พักที่โรงแรมคลำสสิคคำมิโออยุธยำ	(คนละ	1,400	บำท)

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

	 07.00	-	09.00	น.	รับประทำนอำหำรเช้ำที่พัก

	 09.00	-	11.30	น.	ชมศูนย์ศึกษำประวัติศำสตร์อยุธยำ	(ค่ำเข้ำ	30	

บำท)	สะพำนเทพหมี	หลุมฝังศพเฉกอะหมัด	

	 12.00	-	13.30	น.	รับประทำนอำหำรกลำงวัน	ห้องอำหำรจีนกู่เฉิง	

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	(ค่ำอำหำร	500	บำท)

	 13.30	-	15.30	น.	เดินทำงกลับถึง	มศว	โดยสวัสดิภำพ

 ค่ำรถ	20,000	/	22	=	950	บำท 

	 โอนทีบั่ญช	ีนำงสำวอมุำพร	นำคะวจันะ	ธนำคำรไทยพำณชิย์	032-

4-00924-9	ระหว่ำงวันที่	24	มกรำคม-	7	กุมภำพันธ์	2566	โอนแล้ว

แจ้งรำยชื่อพร้อมสลิปกำรโอนทำงไลน์ชมรมฯ

 	ข้ำรำชกำรบ�ำนำญผูท้ีไ่ด้รับเงินบ�ำนำญเดอืนละ	13,500	บำท	ขึน้	ไป 

(ไม่รวมเงิน	ช.ค.บ.)	เม่ืออำยคุรบ	65	ปีบริบูรณ์และผูไ้ด้รับเงินบ�ำนำญ	เดอืน

ละ	27,000	บำทขึ้นไป	(ไม่รวม	เงิน	ช.ค.บ.)	เมื่ออำยุครบ	70	ปี	บริบูรณ์	

หลังจำกวันเกิดสำมำรถ	 ติดต่อส่วนทรัพยำกรบุคคล	 (กองกำรเจ้ำหน้ำที่

เดิม)	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดีตึก	9	ชั้น	3	เพื่อยื่นเรื่องขอรับ	บ�ำเหน็จ

ด�ำรงชีพ	 ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่	 02-260-3558	 และ 

เตรียมหลักฐำนดงัต่อไปนีอ้ย่ำงละ	2	ชดุ	1.	ส�ำเนำบัตรประชำชน	2.	ส�ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน	3.	ส�ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้โอนเงินเข้ำ	
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 	 คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจำคเงินเข้ำชมรมฯ	

ตรวจสอบรำยชื่อจำกจดหมำยข่ำวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หำกไม	่

ปรำกฏรำยชื่อของผู้บริจำคภำยใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณำ	

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

และหำกท่ำนสมำชิกมีควำมประสงค์ที่จะร่วมบริจำคเงินเข้ำชมรมฯ	โปรด

แสดงควำมจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอำยุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ	ณ	โอกำสนี้	

 	 ชมรมผู ้ สูงอำยุ	 มศว	 ขอแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว 

ทิพยมนตรี ในกำรถึงแก่กรรมของ	 ผศ. ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตร ี

สวดพระอภิธรรม	ณ	วัดหัวล�ำโพง	ระหว่ำงวันที่	10-13	มกรำคม	2566	

ฌำปนกิจวันที่	14	มกรำคม	2566	เวลำ	17.00	น.

 	ชมรมผู้สูงอำย	ุมศว	ขอแสดงควำมเสียใจกบัครอบครัว	ชัยโอภาส 

ในกำรถึงแก่กรรมของ	 รศ.วราภรณ์ ชัยโอภาส	 สวดพระอภิธรรม 

ณ	วัดศิริพงศ์ธรรมนิมิตร	ตั้งแต่วันที่	19-20	มกรำคม	2566	ฌำปนกิจ

วันที่	21	มกรำคม	2566
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ผู้บริจาคเงิน

	 1.	อ.	เธียรจิต		วรกำนตศิริ	 	 		 2,000	 บำท

	 2.	อ.	สุวัฒน์		บัววรำภรณ์	 	 		 1,000	 บำท

	 3.	อ.	มำรศรี			บัววรำภรณ์	 	 		 1,000	 บำท

	 4.	อ.	พวงผกำ		คงอุทัยกุล	 	 		 1,000	 บำท

	 5.	ผศ.	ระวีวรรณ		พันธ์พำนิช		 		 1,000	 บำท

	 6.	รศ.	สำลี		ปำลกะวงศ์	ณ	อยุธยำ			 1,000	 บำท

	 7.	รศ.	ดร.	ชมพันธุ์		กุญชร	ณ	อยุธยำ	 1,000	 บำท

	 8.	ผศ.	ดร.	สุณี		รักษำเกียรติศักดิ์	 		 1,000	 บำท

	 9.	อ.	อัธยำ		ภำดำนุพงศ์	 	 		 1,500	 บำท

	 10.	คุณพิศมัย		พนำเวศร์	 	 		 1,000	 บำท

	 11.	รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดำ	 	 		 500	 บำท

 12. รศ. สุภา  ปานเจริญ    500 บาท

	 13.	คุณกฤษณำ		สุนันทเกษม		 		 500	 บำท

	 14.	ผศ.	นิรมล		ปีตะนีละผลิน		 		 500	 บำท

	 15.	รศ.	วรรณี		โสมประยูร	 	 		 500	 บำท

	 16.	รศ.	ดร.	สุภำพรรณ		สิริแพทย์พิสุทธิ์	 500	 บำท

	 17.	รศ.	อุทัยวรรณ		ป่ินประชำสรร	 		 500	 บำท

 18. รศ. ยุพา  ส่งศิริ      2,000 บาท

	 19.	คณะทัวร์	ณ	สัทธำ			 	 		 400	 บำท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

       ขออวยพรวันเกิดประเสริฐขวัญ
	 	 	 	 	 ให้ทุกวันมีแต่สุขทุกข์จางหาย
	 	 	 	 	 สรรพทุกข์สรรพโศกไม่กล�้ากราย
	 	 	 	 	 สิ่งใดหมายขอให้ได้ดั่งใจปอง
           รศ. สุภา ปานเจริญ ผู้ประพันธ์

 

1.	รศ.	ดร.	สกล	พงศกร		 	 2.	คุณศรียำ	สุดสำย

3. คุณทรงศรี	เฮงสุนทร	 	 4.	อ.	ประยูร	สะสม

5.	ผศ.	ลัดดำ	เหมทำนนท์	 	 6.	อ.	วรดี	สิรพิทูร

7.	ผศ.ประดิษฐ์	คุณรัตน์		 	 8.	รศ.	ลัดดำวัลย์	หวังพำนิช

9.	ผศ.	สมเจตน์	อภิมณฑ์รักษำ	 10.	ผศ.	ทองห่อ	วิภำวิน

11.	คุณอมรำพร	องอำจอิทธิชัย	 12.	อ.	มำรศรี	ตันติวงศ์

13.	ผศ.	ดร.	พรรณรัตน์	พลอยเลื่อมแสง		14.	คุณวงจันทร์เพ็ญ	วิรุฬห์สิงห์

15.	รศ.	ดร.	คุณหญิงสุมณฑำ	พรหมบุญ		16.	อ.	น�้ำทิพย์	มำกชู

17.	ศ.	ดร.	ไพศำล	สิทธิกรกุล		 18.	อ.	ดร.	สุจินดำ	ขจรรุ่งศิลป์

19.	ผศ.	สำยสุณีย์	ลิ้มชูวงศ์	 	 20.	ผศ.	บุญสม	ก้ำนสังวร

21.	รศ.	ดร.	เพ็ญแข	ประจนปัจจนึก	22.	ผศ.	จุรีย์	จิวะกุล

23.	คุณกำนดำ	ไทรฟัก	 	 	 24.	ผศ.	สิริมำ	วรย่ิงยง

25.	รศ.	ดร.	ธำรำรัตน์	ศุภศิริ	26.	คุณกนกวรรณ	ชูนำค

27.	อ.	ศศิน	ปิณฑะดิษ		 	 28.	ผศ.	ประพัตรำ	ศิริสุทธิกุล

29.	ผศ.	วินิจ	วงศ์รัตนะ		 		 30.	คุณนงครำญ	หงษ์ทอง

31.	คุณธัญญรัตน์	อินทร์เพ็ญ	 	 32.	คุณศิริพรรณ	ตันติวัชรประกำย

33.	รศ.	ดร.	ปิยวดี	วงษ์ใหญ่	 	 34.	คุณจำรุวรรณ	ชูศรี
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35.	อ.	สมบัติ	เทศน้อย	 	 	 36.	ผศ.	เรวดี	เศวตเศรณี

37.	ผศ.	ระวีวรรณ	พันธ์พำนิช		 38.	รศ.	สำคร	ช่วยประสิทธิ์

39.	อ.	ดร.	สุวพร	เซ็มเฮง	 	 40.	อ.	อ�ำไพ	อ�ำรุงทรัพย์

41.	คุณมำนิต	ศรยุทธเสนี	 	 42.	คุณบรรจง	แสงทอง

43.	รศ.	ชำดำ	กลิ่นเจริญ	 	 44.	อ.	จตุรงค์	ผลำรุจิ

45.	ศ.	ดร.	ส�ำเริง	บุญเรืองรัตน์	 46.	ผศ.	พัชรำ	สุทธิส�ำแดง

47.	ผศ.	วัฒนำ	จูฑะพันธุ์	 			48.	รศ.	ดร.	ชมพันธุ์	กุญชร	ณ	อยุธยำ

49.	ผศ.	องอำจ	จิยะจันทน์	 	 50.	คุณล�ำใย	ประดับสี

51.	รศ.	ดร.	อำรี	พันธ์มณี	 	 52.	ผศ.	ดร.	เฟื่องลดำ	วีระสัย

53.	รศ.	ประณต	เค้ำฉิม		 	 54.	ผศ.	วัลลดำ	สุขมำก

55.	ผศ.	ยุวดี	วงศ์สว่ำง		 	 56.	รศ.	ปกรณ์	พลำหำญ

57.	คุณภรณี	วำจำสัตย์			 	 58.	รศ.	ดร.	พรสุข	หุ่นนิรันดร์

59.	อ.	จ�ำลอง	ช่ำงต่อ	 	 	 60.	คุณสังเวียน	รอดกร

61.	คุณพรทิพย์	นิลประภัสสร		 62.	อ.	ดร.	ถนัด	แก้วเจริญไพศำล

63.	คุณศุภพงษ์	ประภำศิริ	 	 64.	คุณสมบูรณ์	ปำนเทวัญ

65.	คุณนิภำพรรณ	วีโรทัยสกุล		 66.	อ.	กัญญำ	พำนิชสกุล

หมำยเหตุ	:	สมำชิกที่มีเครื่องหมำย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอำวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ำกัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมำชิกควรมำในวันที่อำยุครบหรือช้ำไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

 บ�าเหน็จด�ารงชีพ
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วาทะธรรม : รู้เท่าทัน

	 ปีใหม่ก็วิ่งเข้ำมำหำเรำอีกแล้ว	อำยุมำกขึ้น	มันก็เร็วมำกขึ้นๆ	ท�ำให้

นึกถึงค�ำสอนพระพุทธองค์ว่ำ	“วันคืนล่วงไปๆ	เรำก�ำลังท�ำอะไรอยู่”

	 ปี	66	ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่ำงไร	เรำก็รู้ได้อย่ำงเดียวว่ำ	จะไม่เหมือน

ที่เรำคิด	ทีนี้เรำทุกคนก็มีควำมคิดอยู่ในใจ	พุทธองค์ให้เรำรู้เท่ำทันควำม

คิด	 อย่ำงในเรื่องของกำรภำวนำ	 คนมักจะเข้ำใจว่ำต้องท�ำจิตให้นิ่ง	 แต่

ควำมนิ่งไม่ใช่เป้ำหมำยของกำรภำวนำ	 เรำต้องกำรควำมนิ่งเป็นฐำนเพื่อ

รู้ส่ิงท้ังหลายที่ไม่นิ่ง ส่ิงท้ังหลายที่ไม่เที่ยง ส่ิงทั้งหลายที่เปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา

	 ในปีใหม่นี้	 ต้องพยำยำมให้อยู่ในปัจจุบันให้มำก	 อยู่ในปัจจุบันเรำ

ไม่ได้ทิ้งอดีต	อนำคต	เพรำะอดีตคือควำมทรงจ�ำ	อนำคตคือควำมคิด	แต่

ให้รู้อย่ำงผู้รู้เท่ำทัน	นี่คือสิ่งที่เป็นหลักของกำรปฏิบัติ	กำรรู้เท่ำทัน	รู้เท่ำ

ทันอดีตว่ำสักแต่ว่ำควำมจ�ำ	ไม่แน่ไม่นอน	รู้เท่ำทันควำมคิดว่ำเป็นของไม่

แน่ไม่นอน	 รู้เท่ำทันทุกสิ่งทุกอย่ำง	 ให้รู้เท่ำ	 ให้รู้ทัน	 รู้เท่ำต้องรอบคอบ	

รู้ทันก็ต้องมีสติตั้งไว้อยู่อย่ำงดี	สติเป็นเงื่อนไขของกำรใช้ปัญญำ	ถ้ำขำดสติ	

ปัญญำวิง่มำไม่ทนัเหตุกำรณ์	รู้ว่ำอะไรควร	อะไรไม่ควรก่อนทีจ่ะท�ำ	รู้หลัง

แต่ขณะที่ท�ำ	ขณะที่พูดไม่รู้ก็ขำดสติ
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	 ปีใหม่นีก้ข็อให้เรำรู้เท่ำทนัทกุส่ิงทกุอย่ำงทีเ่กดิขึน้	ถ้ำไม่รู้เท่ำทนัจิตก็

ตกร่อง	วิตกกงัวลว่ำถ้ำเป็นอย่ำงนัน้เป็นอย่ำงนี	้เร่ืองวติกกงัวลไม่มีทีส้ิ่นสุด

หรอก	แต่ถ้ำเรำรู้เท่ำทัน	ตัวกังวลเนอะ	ก�ำลังกังวล	จิตใจเหมือนท้องฟ้ำ	

ควำมวติกกงัวลเหมือนเมฆทีล่อยไปๆ	ในฟ้ำ	เป็นเร่ืองควำมกงัวลมำอกีแล้ว	

อย่ำไปยุง่กบัมัน	อย่ำไปหลงใหลกบัมัน	ควำมกลัว	ควำมต่ืนเต้น	ควำมรู้สึก

ทุกอย่ำง	เรำก็รู้เท่ำทันอยู่

	 ฝึกตนเอง	ฝึกกำย	ฝึกวำจำ	ฝึกใจ	ให้สิ่งเศร้ำหมองในจิตใจลดน้อย

ลงเท่ำทีจ่ะเป็นได้	ท�ำให้ส่ิงดงีำมเพ่ิมมำกข้ึนเท่ำทีจ่ะเป็นได้	จติใจกไ็ด้ก�ำไร

ทุกวัน	 ไม่ว่ำในสุขภำพ	 ในคุณภำพ	 ในสมรรถภำพ	พุทธศำสนำสอนให้

เรำรับผดิชอบชวิีตในส่วนทีรั่บผดิชอบได้	ส่ิงแวดล้อมเรำมีอ�ำนำจทีจ่ะบังคบั

บัญชำจะควบคุมให้เป็นตำมใจเรำน้อยมำก	 แต่สิ่งที่เรำรับผิดชอบได้	 คือ

จิตใจของเราเอง

	 ฉะนั้นก็ขอให้เรำทุกคน	 ต้ังสติเร่ืองกำย	 ให้เร่ิมต้น	 ให้กินให้พอดี	

พักผ่อนให้พอดี	ออกก�ำลังกำยให้พอดี	ดูแลวำจำของเรำ	พูดแต่เรื่องจริง

ที่เป็นประโยชน์	ถูกกำลเทศะ	ด้วยควำมหวังดี	ด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อม	

ฝึกจิตใจให้ช�ำระจิตใจด้วยกำรท�ำวัตรสวดมนต์	นั่งสมำธิ	ทุกเช้ำเย็น	ชีวิต

ประจ�าวันดูกาย ดูใจ รู้เท่าทัน

	 ขอให้ทุกคนมีแต่ควำมสุข	 ควำมเจริญ	 ทั้งทำงกำยทำงใจตลอด 

กาลนาน

พระอาจารย์ชยสาโร
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บอกเล่าเก้าสิบ : ทันข่าว

    ทันข่าว ... ไม่ได้แปลว่าทันโลก

    อ่านมาก ... ไม่ได้แปลว่ารู้มาก

    รู้มาก	...	ไม่ได้แปลว่ำฉลำด

    เดินทางรอบโลก ... ไม่ได้แปลว่าเข้าใจโลก

    เสพข่าวมาก ... ไม่ได้แปลว่าอ่านทะลุ

    จบปริญญา ... ไม่ได้แปลว่าเรียนจบแล้ว

    ไม่ใส่น�้าตาล ... ไม่ได้แปลว่าไม่มีน�้าตาล

    คิดก่อน	...	ไม่ได้แปลว่ำเป็นผู้น�ำ

    มีเงิน	...	ไม่ได้แปลว่ำมีควำมสุข

    ท�าบุญ ... ไม่ได้แปลว่ากิเลสหาย

    อายุมาก	...	ไม่ได้แปลว่ำน่ำนับถือ

    เกรงใจ	...	ไม่ได้แปลว่ำเคำรพ

    ก้าวไปข้างหน้า ... ไม่ได้แปลว่าอยู่ข้างหน้า

    หัวเราะเฮฮา ... ไม่ได้แปลว่ามีสุข

    อยู่คนเดียว ... ไม่ได้แปลว่าเหงา

    ต�าหน	ิ...	ไม่ได้แปลว่ำประสงค์ร้ำย

    วันหยุด ... ไม่ได้แปลว่างานหยุด

    แต่งงาน	...	ไม่ได้แปลว่ำเป็นเจ้ำของ

    พูดเก่ง ... ไม่ได้แปลว่าท�าเก่ง
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    หน้าตาด ี... ไม่ได้แปลว่าจิตใจดี

    ได้นอน	...	ไม่ได้แปลว่ำได้พักผ่อน

    มีอ�านาจ	...	ไม่ได้แปลว่ำเป็นเจ้ำของคน

    รวย	...	ไม่ได้แปลว่ำไม่เป็นหนี้

    กินดีอยู่ดี ... ไม่ได้แปลว่าชีวิตที่ดี

    เลี้ยงลูก ... ไม่ได้แปลว่าลูกจะเลี้ยง

    ท�าด ี... ไม่ได้แปลว่าจะได้ดี

    อยู่เฉยๆ ... ไม่ได้แปลว่าว่าง

    ยอม ... ไม่ได้แปลว่ากลัว

    ไม่อยากซักผ้า	...	ไม่ได้แปลว่ำจะไม่ซัก

วินทร์ เลียววาริณ
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								หลุยส์	ปลำสเตอร์													อังตวน	บิวแซมพ์

จะเชื่อใคร

 หลุยส์ ปลาสเตอร์	เชือ่ว่ำโรคมำจำกเชือ้โรค	แต่องัตวน	บิวแซมพ์ 

เชื่อว่ำโรคมำจำกร่ำงกำยอ่อนแอ	มำดูว่ำใครสุขภำพดี	อำยุยืนกว่ำกัน

	 "ผู้แพ้	กับ	ผู้ชนะ"

	 ถ้ำไปถำมคนฝรั่งเศสว่ำ	 เขำรู้จักชื่อใครบ้ำง	 เกือบทุกคนจะบอกว่ำ	

รู้จัก	หลุยส์	ปลำสเตอร์	Louis	Pasteur	นักวิทยำศำสตร์ผู้เสนอ	ทฤษฎี

เชื้อโรค	Germ	theory	ซึ่งบอกว่ำ	“โรคต่ำงๆ	เกิดจำกเชื้อโรค	เชื้อโรค

แต่ละชนิดท�ำให้เกิดโรคแต่ละอย่ำง”

	 ในเมื่อเป็นเช่นนี้	กำรรักษำโรค	คือ	กำรต่อสู้กับเชื้อโรค	เช่น	โดย

กำรใช้ยำ	หรือยำปฏิชีวนะ

	 เพื่อฆ่ำ	ฆ่ำ	ฆ่ำ	เชื้อโรคได้	ก็หำยจำกโรคภัยไข้เจ็บ

	 หลุยส์	ปลำสเตอร์	ผู้มีชื่อเสียงขจรขจำยไปทั่วฝรั่งเศส	หรืออำจจะ

ทั่วโลกก็ว่ำได้	 ในบั้นปลำยของชีวิต	 เขำป่วยด้วยภำวะโลหิตในสมองแตก	

เป็นอัมพำตอยู่หลำยปี	ก่อนจำกโลกด้วยวัย	72	ปี
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	 เขำฝำกผลงำน	ให้กับโลก	ในด้ำนกำรฆ่ำเชื้อโรค	และกำรใช้วัคซีน	

ป้องกันรักษำโรค

	 ในขณะเดียวกัน	อีกชีวิตหนึ่ง	เป็นนักชีววิทยำ	ชำวฝรั่งเศส	ใช้ชีวิต

อยู่ร่วมประเทศ	เจอะเจอกับหลุยส์	ปลำสเตอร์	แต่มีควำมคิดเห็นขัดแย้ง

กันมำโดยตลอด	เขำคือ	อังตวน	บิวแชมพ์	Antoine	Beuachamp	

	 อังตวน	บิวแชมพ์	ไม่เชื่อในทฤษฎีเชื้อโรค	เขำบอกว่ำ	สิ่งที่เรียกว่ำ 

เชื้อโรคนั้นมีอยู่ทั่วไป	 ทุกหนทุกแห่งในโลก	 รวมทั้งในร่ำงกำยคนและ 

ส่ิงมีชวิีตต่ำงๆ	ด้วย	โดยมันไม่ได้ท�ำให้เกดิโรคเลย	แต่เม่ือใดกต็ำม	ร่ำงกำย

คนอ่อนแอ	กินอำหำรไม่ถูกต้อง	อยู่ในที่ไม่ถูกต้อง	ไม่มีกำรออกก�ำลังกำย	

เม่ือนั้นแหละจึงเกิดโรค	 และท�ำให้ต้องแก้ไขโดยกำรให้อำหำร	 กำรออก

ก�ำลังกำย	กำรใช้ชีวิตพักผ่อนให้ถูกต้อง	ส่วนกำรให้ยำนั้นเป็นไปเพื่อกำร

แก้ไขข้อบกพร่อง	จนท�ำให้ร่ำงกำยกับเชื้อโรคอยู่ด้วยกันได้เท่ำนั้นเอง

	 แนวควำมคิดของอังตวน	 บิวแชมพ์	 เกิดเป็นทฤษฎีกำรรักษำโรค 

เรียกว่ำ	ดแูล	“สถำนที	่Terrain”	คอือวัยวะทกุส่วนให้ด	ีด้วยอำหำรกำรกนิ 

กำรใช้ชีวิตให้ถูกต้อง	 แล้วร่ำงกำยจะเกิดภูมิคุ้มกันดีจนปรำศจำกโรคภัย

ไข้เจ็บ

	 เชื่อไหม	ในขณะที่	หลุยส์	ปลำสเตอร์	มีชื่อเสียงขจรขจำยไปทั่วนั้น	

ไม่มีใครรู้จัก	อังตวน	บิวแชมพ์	ผู้ต�่ำต้อยเลย	

	 หลุยส์	 ปลำสเตอร์	 ขี้ประจบเอำใจชนชั้นสูงและมหำเศรษฐี	 เขำ

กระโชกโฮกฮำกกับคนที่ด้อยกว่ำอย่ำงคนอำรมณ์ร้ำยกำจ

	 ในวำระสุดท้ำย	หลุยส์	ปลำสเตอร์	ป่วยหนัก	อังตวน	บิวแชมพ์	ไป

เยี่ยมอย่ำงมิตรผู้ขับเคี่ยวกันด้ำนผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ที่อยู่คนละข้ำง
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	 ในวำระนั้น	หลุยส์	ปลำสเตอร์พูดว่ำ	“สถำนที่	Terrian”นั้น	ส�ำคัญ

ที่สุด	เชื้อโรคท�ำอะไรไม่ได้จริงๆ

	 อีกไม่กี่วัน	หลุยส์	ปลำสเตอร์ก็เสียชีวิต	อังตวน	บิวแชมพ์	ด�ำเนิน

ชีวิตอยู่ต่อมำ	 จนเสียชีวิตในวัย	 93	ปี	 ฝำกผลงำนให้กับโลกในด้ำนกำร

สร้ำงภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยเท่ำนั้น	จะท�ำให้ไม่เป็นโรค	ไม่ทุกข์ทรมำน

	 ตอนนี้	 โลกก�ำลังเจอ	 COVID-19	 เรำจะใช้วัคซีนตำมทฤษฎีของ	

หลยุส์	ปลำสเตอร์	หรือจะดแูลรักษำสุขภำพตนเอง	อย่ำงที	่องัตวน	บิวแชมพ์ 

บอกล่ะ
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นิทานจีน

	 ม้ำตัวหนึ่ง	ห้ำมบอกใครน่ะ	

	 ประเทศจนีมีพ่อค้ำคนหนึง่นำมว่ำ	จำงล่ี	(สงบเสง่ียม)	เขำมีม้ำตัวหนึง่ 

ที่มีพละก�ำลังดีมำก	 ภำยในหนึ่งวัน	 ม้ำตัวนี้สำมำรถวิ่งไปกลับร่วมพันล้ี 

เป็นพำหนะในกำรเดนิทำงทีย่อดเยีย่มทีสุ่ด	ดงันัน้	เจ้ำของจึงหวงแหนและ

ดูแลมันอย่างดี 

	 นอกจำกนี้ยังมีพ่อค้ำนำมว่ำ	เจียวจิ้น	(ซื่อสัตย์)	อีกคนหนึ่ง	ทุกๆวัน

เขำต้องต้อนวัวฝงูหนึง่	ในกำรล�ำเลียงขนส่งสินค้ำทัว่สำรทศิ	เขำเหน็พ่อค้ำ	

จำงลี่	ควบขี่ม้ำภำยในหนึ่งวัน	ก็สำมำรถล�ำเลียงขนส่งสินค้ำไปกลับ	เกิด

ควำมอิจฉำภำยในใจเป็นอย่ำงยิ่ง	

	 วันหนึ่ง	พ่อค้ำ	เจียวจิ้น	บอกกับพ่อค้ำ	จำงลี่	ว่ำ	

	 พ่อค้ำเจียวจิ้น	:	ข้ำคิดที่จะใช้วัวฝูงนี้แลกกับม้ำของท่ำนตัวนี้	

	 พ่อค้ำจำงลี่	:	ขออภัย	ข้ำไม่แลก	

	 พ่อค้ำเจียวจิ้น	 :	ขอเพียงเจ้ำให้ม้ำตัวนี้แก่ข้ำ	ต้องกำรอะไรข้ำล้วน

สำมำรถที่จะให้เจ้ำ	

	 พ่อค้ำจำงลี่	:	ไม่ว่ำเจ้ำจะพูดอย่ำงไร	ขอเพียงข้ำยังมีชีวิตอยู่	จะไม่

เสียสละม้ำตัวนีอ้ย่ำงแน่นอน	เพรำะมันเป็นสหำยทีด่ทีีสุ่ดในชวีติของข้ำ	ดงั

นั้น	จึงแลกเปลี่ยนกับเจ้ำไม่ได้	

	 ทว่ำ..พ่อค้ำเจียวจิ้น	 ชื่นชอบม้ำตัวนี้จริงๆ	 เขำรู้ดีว่ำพ่อค้ำจำงลี่	 มี

จิตใจที่เปี่ยมด้วยควำมเมตตำ	

	 ดังนั้น	วันหนึ่ง	เขำจึงสวมใส่เสื้อผ้ำขำดๆ	แกล้งนอนป่วยอยู่บนเส้น

ทำงที่พ่อค้ำจำงล่ี	 ต้องเดินทำงผ่ำน	 พ่อค้ำจำงล่ีเห็นมีคนล้มป่วยนอนอยู่

ข้ำงทำง	รีบก้ำวลงจำกหลังม้ำ	เมื่อมองดูแล้ว	ที่แท้เป็นพ่อค้ำเจียวจิ้นดูไป
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คล้ำยดัง่ป่วยหนกั	พ่อค้ำจำงล่ีต้องสูญเสียพละก�ำลังไปมำกมำย	จงึสำมำรถ

พยุงร่ำงพ่อค้ำจำงจิ้น	ขึ้นหลังม้ำ	เพื่อจะพำเขำไปหำหมอ	

	 เมื่อพ่อค้ำเจียวจิ้น	 เห็นแผนกำรของตนประสบควำมส�ำเร็จ	จึงเผย

ธำตุแท้ของตนเองออกมำ	แล้วพูดว่ำ	

	 พ่อค้ำเจยีวจิน้	:	ปกติข้ำคดิค้นหำทกุวิถทีำง	ใช้ส่ิงของทัง้หมดทีมี่เพือ่

แลกม้ำของเจ้ำ	เจ้ำก็ไม่ยอมเสียสละ	เวลำนี้	ข้ำขี่อยู่บนหลังม้ำแล้ว	ม้ำตัว

นี่ก็เป็นของข้ำ	ดังนั้น	ข้ำจะขี่มันไปแล้ว	

	 พ่อค้ำจำงล่ีกลับ	พดูตอบด้วยน�ำ้เสียงรำบเรียบว่ำ	"ในเม่ือเจ้ำขีอ่ยูบ่น

หลังม้ำของข้ำ	ถือว่ำม้ำเป็นของเจ้ำ	ทว่ำ	เจ้ำฟังค�ำพูดของข้ำให้ดีๆ	อีกทั้ง

ต้องจดจ�าให้มั่นด้วย" 

	 พ่อค้ำเจียวจิ้นพูดว่ำ	 "ขอเพียงม้ำเป็นของข้ำ	 ฟังค�ำพูดอะไรอะไร

มำกมำยกว่ำนี้	ข้ำก็ยินยอม"

	 พ่อค้ำจำงลี่	:	"จงจดจ�ำไว้ให้มั่น	ต่อจำกนี้หำกมีใครก็ตำม	ถำมเจ้ำ

ว่ำ	เจ้ำได้ม้ำตัวนี้มำด้วยวิธีใด	เจ้ำห้ำมบอกอย่ำงเด็ดขำด"	

	 พ่อค้ำเจียวจิ้น	:	เพรำะอะไรล่ะ	?

	 พ่อค้ำจำงลี่	:	"หำกเจ้ำพูดออกไปแล้ว	ต่อไปนี้หำกมีใครป่วยอยู่ข้ำง

ทำง	ก็จะไม่มีใครกล้ำช่วยเหลืออีกแล้ว	เพื่อป้องกันเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น	เจ้ำ

ต้องห้ำมบอกต่อออกไป	เพื่อให้ทุกๆ	คนคงไว้ซึ่งจิตใจที่มีควำมเมตตำ"	

	 พ่อค้ำเจียวจิ้น	ได้ฟังเช่นนี้แล้ว	ทันใดนั้นรู้สึกละอำยใจอย่ำงยิ่ง	เขำ

รีบลงจากหลังม้าแล้วพูดว่า 

	 "ข้ำคิดผิดไปชั่ววูบ	 บิดเบือนค�ำสอนต้ังแต่โบรำณกำลที่กล่ำวกันว่ำ	

"มนุษยชำติล้วนมีจิตใจที่เมตตำ"	 ข้ำเสียใจอย่ำงยิ่ง	 ม้ำยังคงเป็นของเจ้ำ	

ข้ำคืนให้แก่เจ้ำ	เจ้ำโปรดอภัยให้แก่ข้ำด้วย"	
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ร่วมบุญวันเกิดชมรมฯ ห่มผ้าภูเขาทอง แซ่ซ้องสวดมนต์

รศ.ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล

	 ในวันจนัทร์ที	่16	มกรำคม	2566	ชมรมฯ	ได้จดักจิกรรมงำนบุญเนือ่ง

ในวันเกดิชมรมผูสู้งอำย	ุมศว	(วันที	่29	มกรำคมของทกุปี)	และในวันเดยีวกนั

นีย้งัเป็นวนัดเีนือ่งในวันครูอกีด้วย	เป็นกำรจัดกจิกรรมท�ำบุญห่มผ้ำภูเขำทอง	

(พระบรมบรรพต)	 ณ	 วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร	 สมำชิกได้ร่วมใจกัน

ถวำยปัจจยัในนำมชมรมฯ	และได้แบ่งเงินท�ำบุญอกีส่วนหนึง่มอบให้มูลนธิิ

เพื่อนพึ่ง(ภำฯ)	 เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล	ในเวลำประมำณ	14.30	น. 

สมำชิกชมรมฯ	 จ�ำนวน	 62	 คน	 นัดพบกันที่ศำลำเฉลิมพระเกียรติ

ในวัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร	 ศำลำนี้เป็นโถงกว้ำงขวำงปรับอำกำศ

เย็นสบำย	 ซ่ึงทำงชมรมฯ	 ขอนมัสกำรและขอบพระคุณ	 พระมหำ

ธนเดช	 ธัมมปัญโญ	 และขอขอบคุณคุณชนิษฐำ	 เนียวกุล	 ผู้ประสำน

งำนของทำงวัดสระเกศ	 ที่ได้กรุณำเตรียมกำรด้ำนสถำนที่	 ผ้ำห่ม

องค์เจดีย์	 (ขนำดใหญ่และยำวมำก)	 ชุดสังฆทำน	 พวงดอกไม้บูชำ

พระส�ำหรับทุกคน	 รวมทั้งอำหำรว่ำง/เคร่ืองดื่ม	 ไว้ให้แก่สมำชิกทุก

ท่ำน	 ไว้ครบพร้อมเป็นอย่ำงดียิ่ง	 ชมรมฯ	 ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงไว ้

ณ	ที่นี้	

	 เริ่มกิจกรรมเวลำ	15.00	น.	พระมหำธนเดช	ธัมมปัญโญ	ได้น�ำสวด

มนต์	เร่ิมจำก	บทบูชำพระรัตนตรัย	บทกรำบพระรัตนตรัย	บทชมุนมุเทวดำ	

ปุพพะภำคะนะมะกำร	บทพระไตรสรณคมน์	บทนโมกำรสิทธคิำถำ	บทน

โมกำรอัฏฐกคำถำ	 บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร	 และบทเทวะตำอุย

โยชะนะคำถำ	 ซึ่งในแต่ละบท	พระท่ำนได้กรุณำอธิบำยควำมหมำยและ

วัตถุประสงค์ของแต่ละบทสวด	 ท�ำให้พวกเรำได้ควำมรู้และทรำบควำม
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หมำยของแต่ละบทสวดประกอบไปด้วย	พระท่ำนน�ำสวดมนต์อย่ำงช้ำและ

ชัด	 กำรสวดมนต์จึงมีควำมไพเรำะมำก	 พวกเรำต่ำงตั้งใจเปล่งเสียงสวด

มนต์กันอย่ำงพร้อมเพรียง	เสียงดังฟังชัดทั่วไปทั่วทั้งศำลำ	รู้สึกได้ถึงควำม

ปล้ืมปีติจำกกำรสวดภำวนำเป็นอย่ำงยิง่	กำรสวดมนต์ยำวต่อเนือ่งเป็นเวลำ

ประมำณ	1	ชม.	แล้วพระมหำธนเดช	ได้เทศน์ต่ออีกประมำณ	15	นำที	

ตอนท้ำยได้ให้ทุกคนนั่งสงบส�ำรวมอยู่ในสมำธิ	 ก�ำหนดลมหำยใจเขำ้ออก

ประมำณ	5	นำที	ท�ำให้จิตใจโปร่งโล่งสบำยมำกจำกกำรท�ำสมำธิแม้จะ

เป็นเพียงช่วงส้ันๆ	 จำกนั้นจึงเป็นช่วงพักให้สมำชิกพักรับประทำนอำหำร

ว่ำง	ซ่ึงจดัมำเป็นเซ็ตประกอบด้วย	ขนมฝอยทอง	ส้มเขยีวหวำน	และน�ำ้ดืม่ 

จัดเป็นขนมแคลอร่ีสูงสักหน่อยเพ่ือเพ่ิมพลังงำนเอำแรงก่อนจะเดินขึ้น

ภูเขำทอง	 ขนมฝอยทองนี้เป็นเจ้ำอร่อยทั้งหวำนทั้งมัน	 สมำชิกทุกท่ำน

รับประทำนกันหมดเกล้ียงโดยไม่ค�ำนึงถึงระดับน�้ำตำลและไขมันในเลือด	

เพรำะมั่นใจว่ำเมื่อขึ้นลงบันไดครบ	344	ขั้น	ทั้งขำขึ้นและขำลง	พลังงำน

ฝอยทองทั้งหมดนี้จะต้องถูกเผำผลำญไปจนหมดสิ้นแน่	พวกเรำท�ำกำรตั้ง

แถวเชิญผ้ำ	 เป็นแถวเรียงสองยำวไปจนสุดควำมยำวผ้ำ	 และเร่ิมเคล่ือน

ขบวนข้ึนภเูขำทอง	ระหว่ำงทำงข้ึนมีแนวระฆงัแขวนอยูเ่รียงรำยตลอดทำง	

จงึได้ยนิเสียงตรีะฆงัดงัเหง่งหง่ำงเข้ำกบับรยำกำศวดัและเสียงสวดมนต์ซ่ึง

เป็นเสียงตำมสำย	โชคดมีำกวันนีอ้ำกำศดมีีลมเยน็ๆ	พดัโชยตลอดทำง	พอ

ไปถงึด้ำนบน	มีทำงข้ึนสู่ชัน้บนสุด	โดยต้องข้ึนแบบแถวเรียงหนึง่สู่ลำนด้ำน

บน	บนลำนนีโ้ดยรอบมองเหน็วิวพำโนรำมำของกรุงเทพมหำนคร	ยำมเยน็

และตอนพระอำทิตย์ตก	สวยงำมมำก	พระสงฆ์จ�ำนวน	3	รูปเดินน�ำรอบ

องค์พระเจดีย์เวียนขวำทักษิณำวรรต	จนครบสำมรอบ	แล้วน�ำสวดท�ำพิธี

ถวำยผ้ำห่ม	ให้พวกเรำอธษิฐำนจิตร่วมกนัแผ่ส่วนกศุล	แล้วจึงน�ำผ้ำข้ึนห่ม
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รอบภูเขำทอง	 เมื่อเรำเริ่มตั้งขบวนกันนั้น	 มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยืนดูอยู่

ด้วยควำมสนใจ	จึงเชิญชวนให้ร่วมมำขบวน	น้องๆ	ฝรั่งดูงงๆ	แต่ดีใจมำก	

รีบเข้ำมำร่วมเชิญผ้ำไปด้วยกัน	สอบถำมทรำบว่ำเป็นคนนอรเวย์	มำเที่ยว

ไทย	2	อำทติย์	อยูก่รุงเทพ	1	อำทติย์เพือ่เทีย่วชมวัดวำอำรำม	นกัท่องเทีย่ว

นอรเวย์กล่ำวขอบคุณทีท่�ำให้เขำได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมนี	้จึงกล่ำวอวยพร

และบอกพวกเขำว่ำวันนี้ได้พำพวกเขำขึ้นสวรรค์มำด้วยกันแล้ว	 นักท่อง

เที่ยวยิ้มแป้นกันถ้วนหน้ำ	 คงจะประทับใจกรุงเทพฯและประเทศไทยของ

เรำมำกขึ้น	ไทยเรำเป็นสยำมเมืองยิ้มและมีน�้ำใจไมตรีแด่ผู้มำเยือนทุกคน

	 ขอเสริมเกร็ดควำมรู้และประวัติของวัดสระเกศโดยสังเขป	ดังนี้	 วัด

สระเกศ	หรือ	“วัดภูเขำทอง”	(Temple	of	the	Golden	Mount)	ตั้งอยู่ริม

คลองมหำนำคและคลองรอบกรุง	แขวงบ้ำนบำตร	เขตป้อมปรำบศตัรพู่ำย	

จัดเป็นพระอำรำมหลวงชั้นโท	 ชนิดรำชวรมหำวิหำร	 เดิมเป็นวัดโบรำณ

ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยธุยำ	ชือ่	“วัดสะแก”	ในสมัยรัชกำลที	่1	ได้รับกำรบูรณะ

และเปล่ียนชื่อเป็น	 “วัดสระเกศ”	 ซ่ึงแปลว่ำช�ำระพระเกศำ	 โครงสร้ำง

ของวัดสระเกศอยูบ่นภเูขำสูง	80	เมตร	พระบรมบรรพตหรือภูเขำทองเป็น

พระเจดีย์สีทองอร่ำมบนเนินเขำนี้แท้จริงก่อตัวขึ้นจำกเศษซำกของเจดีย์ที่

พังลงมำ	ในสมัยรัชกำลที่	3	ได้มีกำรบูรณะขึ้นอีกครั้ง	และสร้ำงเสร็จใน

รัชสมัยรัชกำลที่	5	พระเจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุที่ขุดค้นพบที่เมือง

กบิลพัสดุ์	ในอดีตครั้งหนึ่งจุดนี้เคยเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหำนคร

	 กำรเดนิขึน้ไปบนยอดภเูขำทองนีต้้องขึน้บันไดจ�ำนวน	344	ขัน้	มีเร่ือง

เล่ำว่ำ	 ในอดีตวัดสระเกศเป็นเมรุของเมืองหลวง	 เป็นสถำนที่เผำศพโดย

เฉพำะในยำมที่มผีูค้นจ�ำนวนมำกล้มตำยจำกโรคระบำด	(คอือหิวำตกโรค

หรือโรคห่ำ)	ฐำนภูเขำทองนี้เคยเป็นที่ฝังเถ้ำกระดูกและศพของประชำชน
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จ�ำนวนมำก	 เป็นสุสำนที่ปกคลุมไปด้วยเถำวัลย์และต้นไม้	 เล่ำกันว่ำเคย

มีศพรอเผำกองอยู่เป็นภูเขำเลำกำ	 จึงมีแร้งนับพันแห่กันมำจิกกินซำกศพ	

ซ่ึงเป็นต�ำนำนของ	 “แร้งวัดสระเกศ”	 บริเวณนี้จึงกลำยเป็นที่รู้จักในนำม	

“ประตูผี”	พวกเรำหลำยคนอำจรู้จักประตูผีเพียงว่ำมีผัดไทยเจ้ำอร่อย	มำ

วนันีจ้งึเพิง่รู้ว่ำค�ำว่ำประตูผมีีทีม่ำทีไ่ปเช่นนีน้ีเ่อง	กลำงคนืหำกต้องมำเดนิ

แถวนี้คงน่ำวังเวงชวนสยองขวัญมิใช่น้อย	

	 นอกจำกพระบรมบรรพต	 ภำยในวัดสระเกศยังมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้

ประชำชนสักกำระบูชำอกีหลำยจุด	เช่น	“หลวงพ่อดวงด”ี	ด้ำนหน้ำทำงเข้ำ	

และ	“หลวงพ่อด�ำ”	หลังจำกขึ้นบันไดมำสำมำรถอธิษฐำนขอพร	“พระสิว

ลี”	ระหว่ำงทำงขึ้นแวดล้อมไปด้วยธรรมชำติ	ธำรน�้ำตก	ต้นไม้	มีไอหมอก

เย็นๆ	ไหลแผ่ออกมำเป็นระยะ	เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ	จะเห็นพระแม่ธรณี	

ด้ำนบนสำมำรถตีฆ้องใหญ่	 สักกำระพระเจ้ำจักรพรรดิ	 ไหว้พระประจ�ำ

วันเกิด	ส่วนทำงขำลงสำมำรถเลือกทำงลงได้หลำยทำง	มีจุดแวะดูรูปปั้น

พร้อมประวัติแร้งวดัสระเกศ	กรำบสมเดจ็พฒุำจำรย์โต	พรหมรังสี	สักกำระ 

หลวงพ่อโต	มีหุน่ข้ีผึง้ขนำดเล็กของหลวงปู่ทวด	วดัช้ำงไห้	สมเดจ็พฒุำจำรย์โต 

วัดระฆังโฆษิตำรำม	ครูบำศรีวิชัย	วัดบ้ำนปำง	หลวงปู่ศุข	วัดปำกคลอง

มะขำมเฒ่ำ	 หลวงปู่สด	 วัดปำกน�้ำภำษีเจริญ	 ลงบันไดมำแล้วยังมีศำลำ

หลวงพ่อโชคดีให้สักกำระรับพรจำกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ำงเต็มที่	(ข้อมูลประวัติ

วัดสระเกศจำก	siamcity.net,	museumthailand.com,	wikipedia.org)

	 เป็นทีน่่ำชืน่ชมอย่ำงมำกทีส่มำชกิทกุท่ำนสำมำรถเดนิขึน้และลงจำก

ภูเขำทองได้โดยสวัสดิภำพ	 ทุกคนมีใบหน้ำเปื้อนยิ้มอิ่มบุญกันเป็นอันมำก	

หลังจำกขึ้นถึงภูเขำทอง	 พระมหำธนเดชท่ำนถอนค�ำพูดก่อนหน้ำนี้ที่ว่ำ

สมำชกิบำงท่ำนอำจขึน้ไม่ไหว	ซ่ึงไม่เป็นจริงแต่อย่ำงใด	พร้อมท่ำนได้กล่ำว
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ชื่นชมอำจำรย์แม่ทุกท่ำนว่ำแข็งแรงดีมำกทุกคน	 สุดท้ำยนี้	 ทำงชมรมฯ	

ขออนุโมทนำสำธุทุกท่ำนที่ได้ไปร่วมกิจกรรม	 รวมถึงผู้ร่วมท�ำบุญปัจจัย 

แม้มิได้มำร่วมงำน	ขอผลบุญนีส่้งเป็นพลวปัจจยัให้ทกุท่ำนมีสุขภำพดเียีย่ม	

มีจติใจสงบเยอืกเยน็	เจริญในทำงธรรม	มีควำมสขุสงบทัง้กำยใจในทกุทวิำ

รำตรี	 ขอพระขอบคุณ	 ผศ.พนอ	 อัศวรุจำนนท์	 ที่ได้กรุณำช่วยประสำน

งำนกับทำงวัดสระเกศในกำรจัดกิจกรรมบุญครั้งนี้	ขอขอบพระคุณสองตำ

กล้องผู้น่ำรัก	รศ.ดร.สนอง	โลหิตวิเศษ	และ	ผศ.ดร.สุชำดำ	สุธรรมรักษ ์

ที่พยำยำมว่ิงเต้นเก็บภำพประทับใจทุกช็อตอย่ำงไม่เหน็ดเหนื่อย	 ได้บุญ

บวกๆ	เป็นสองเท่ำค่ะ	และสุดท้ำย	ขอบพระคุณท่ำนประธำนชมรมฯ	ที่

ริเริ่มกำรจัดกิจกรรม	จึงเป็นสะพำนบุญให้พวกเรำได้มำร่วมงำนบุญในวัน

นี้	ประทับใจและอิ่มบุญมำกกกกค่ะ	สำธุ	สำธุ	สำธุ
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กุหลาบสีรุ้ง

	 กุหลำบสีรุ้ง	Rainbow	Roses	หรือ	Disco	Roses	เป็นดอกกุหลำบ

ที่เกิดจำกนวัตกรรมจำก	Peter	van	der	Werken	เจ้ำของบริษัทเกี่ยวกับ 

ดอกไม้	 ในประเทศฮอลแลนด์(	 Holland	 )	 ซ่ึงได้ชื่อว่ำเป็นประเทศที ่

ส่งออกดอกไม้มำกที่สุดในโลก	กุหลำบสีรุ้ง	ไม่ใช่ดอกไม้พลำสติก	แต่เป็น

ดอกกุหลำบจริง	 ที่ในหนึ่งดอกมีได้หลำกหลำยสี	 แต่ละดอกก็ยังมีสีที่ไม่

เหมือนกันอีกด้วย	 ด้วยเทคนิคกำรฉีดสำรสีเข้ำไปที่ล�ำต้นกุหลำบต้นแบบ	

ในช่วงที่ดอกก�ำลังเจริญเติบโต	กลีบกุหลำบก็จะดูดซับสีนั้นเอำไว้ในแต่ละ

คร้ังทีฉี่ด	และเม่ือเปล่ียนสีของสำร	กลีบดอกแต่ละกลีบกจ็ะให้สีทีแ่ตกต่ำง

กันไป	โดยประกอบด้วย	ฟ้ำ	ม่วง	เขียว	ส้ม	ชมพู	และเหลือง	ถือว่ำเป็น

ควำมส�ำเร็จในกำรผลิตดอกไม้ทีไ่ด้รับควำมนยิมสูง	แต่ด้วยกรรมวิธกีำรผลิต

ที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก	ท�ำให้ดอกกุหลำบสีรุ้งนี้มีจ�ำนวนจ�ำกัด	และจะผลิตตำม 

ออเดอร์เท่ำนั้น	รำคำของกุหลำบสีรุ้งค่อนข้ำงแพง	โดยขำยอยู่ที่	5	ดอก	

55	เหรียญสหรัฐ	(1,815	บำท	ตกดอกละประมำณ	363	บำท)	แต่แม้ว่ำ

รำคำจะแพงกไ็ม่หวัน่	ยงัคงมีคนต้องกำรทีจ่ะชมควำมงำมของดอกกหุลำบ

สีรุ้งแบบใกล้ชิดมากมาย


