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6 มีนาคม 2566

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 4

วันมาฆบูชา

	 	 	 	 •	 วันเพ็ญกระจ่างฝ้า		 	 งามตา

	 	 พระอรหันต์เฝ้าพระศาสดา		 	 มากล้น

	 	 พระจอมมุนีทรงเทศนา		 	 	 เป็นหลัก	พุทธเอย

	 	 ข้อปฏิบัติจักพ้น		 	 	 	 หมดสิ้นสงสาร

	 	 	 	 •	 เดือนสามดั่งพระแก้ว		 	 ไตรรัตน์

	 	 ที่พึ่งดุจร่มฉัตร		 	 	 	 ปกป้อง

	 	 กิเลสจะต้องตัด		 	 	 	 หมดทุกข์	สุขเอย

	 	 ตนว่างไม่อาจอ้าง		 	 	 	 หลุดพ้นสู่นิพพาน

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ผู้ประพันธ์)
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31 มีนาคม 2566

วันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

อาศิรวาท

	 	 	 	 •	 สมเด็จพระนั่งเกล้าๆ		 	 ภูวนาถ	สยามเอย

	 	 ทรงรอบรู้พุทธศาสน์		 	 	 เลิศหล้า

	 	 ทรงสร้างซ่อมอาวาส		 	 	 ทั่วถิ่น		ไทยเอย

	 	 เพื่อประชาถ้วนหน้า		 	 	 สุขด้วยพุทธธรรม

	 	 	 	 •	 เงินถุงแดงเก็บไว้			 	 ห้องบรรทม

	 	 มิใช่พระชื่นชม		 	 	 	 อยากได้

	 	 แต่เพื่อชาติพ้นตม		 	 	 	 ชาติฝรั่ง		ชั่วนา

	 	 กู้ชาติไถ่เมืองให้		 	 	 	 รอดพ้นอาณานิคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายวิวัฒน์  บุรทัต  ผู้ประพันธ์)
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สังคมในแวดวง มศว
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน	

มีนาคม	2566	ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566	09.00-12.00	น. 

และเชญิฟังการบรรยายเร่ือง	กนิอยูอ่ย่างเซน	โดย	อาจารย์กมัปนาท	พทิกัษ์

พนิจินนัท์	เวลา	10.30-11.30	น.	ณ	ห้องประชมุ	ศ.ดร.	สุดใจ	เหล่าสนุทร 

ชั้น	2	ส�านักหอสมุดกลาง	

 	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	แต่งตั้งอาจารย์และอดีตอาจารย์	

มศว	ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	2566	ดังนี้

 - ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล	และ	รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา	เป็น

คณะกรรมการด�าเนนิการแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสนิหนงัสือ

กลุ่มต่างๆ	โดยท�าหน้าที่	อ่าน	วิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ

ของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดตัดสินให้ได้รับรางวัลดีเด่น	ดังนี้	

	 -	กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น	ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล	เป็นประธาน	

และอาจารย์ ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช	เป็นกรรมการ	

	 -	กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็ก	อายุ	6-11	ปี	รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา 

เป็นประธานกลุ่ม	และมีกรรมการ	คอื	ผศ.เกษร เจรญิรักษ์ รศ.กลุวรา 

ชูพงศ์ไพโรจน์ อ.นงนวล พงษ์ไพบูลย ์

	 -	 กลุ่มหนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น	 อายุ	 12-18	ปี	 ประเภทสารคดี	

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ	์เป็นกรรมการ	
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	 -	กลุ่มหนงัสอืสวยงาม	น.ส.	พรรณงาม	แยม้บญุเรอืง	เป็นกรรมการ	

ทั้งนี้จะประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	 2566	 ในวันที่	 24	

กุมภาพันธ์	2566

 	 ตามท่ีชมรมฯ	 เชิญชวนคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ	 ไป

ทัศนศึกษา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระหว่างวันที่	22	-	23	กุมภาพันธ์	

2566	มีผู้ร่วมเดินทาง	24	คน

	 ชมรมฯ	ขอขอบคณุ	ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ	และ	อ.ดร.พรพรรณ 

โปร่งจิต	 ที่กรุณาเป็นวิทยากรให้ด้วยความตั้งใจอย่างมาก	 และขอบคุณ 

คุณบุญสม	 เล้าพูนพิทยะ	 ที่ได้เขียนบทความเล่าเรื่อง	 Unseen	 อยุธยา 

ไว้ที่หน้า	23	จึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

 	ข้าราชการบ�านาญผูท้ีไ่ด้รับเงินบ�านาญเดอืนละ	13,500	บาท	ขึน้	

ไป	(ไม่รวมเงนิ	ช.ค.บ.)	เมือ่อายุครบ	65	ปีบริบรูณ์และผู้ได้รับเงินบ�านาญ	

เดือนละ	27,000	บาทขึ้นไป	(ไม่รวม	เงิน	ช.ค.บ.)	เมื่ออายุครบ	70	ปี	

บริบูรณ์	 หลังจากวันเกิดสามารถ	 ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล	 (กองการ

เจ้าหน้าที่เดิม)	อาคารส�านักงานอธิการบดีตึก	9	ชั้น	3	เพื่อยื่นเรื่องขอรับ	

บ�าเหน็จด�ารงชีพ	ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่	02-260-3558	

และ	เตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ	2	ชุด	1.	ส�าเนาบัตรประชาชน	

2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	3.	ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอน

เงินเข้า	

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม	่

ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน	1-2	เดือน	โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา	

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

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	

 	ชมรมผูสู้งอาย	ุมศว	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	ลาชโรจน์ 

ในการถึงแก่กรรมของ	ผศ. รัชนี ลาชโรจน์	สวดพระอภิธรรม	ณ	วัด

เทพลีลา	ระหว่างวันที่	8	-	12	กุมภาพันธ์	2566	พระราชทานเพลิงศพ	

วันที่	13	กุมภาพันธ์	2566	เวลา	16.00	น.

 	ชมรมผูส้งูอายุ	มศว	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวั	แย้มขจร 

ในการถึงแก่กรรมของ อาจารย์ชัยณรงค์ แย้มขจร	สวดพระอภิธรรม	

ณ	 วัดพระศรีมหาธาตุฯ	 ระหว่างวันที่	 22	 -	 26	 กุมภาพันธ์	 2566	

พระราชทานเพลิงศพ	วันที่	27	กุมภาพันธ์	เวลา	17.00	น.	

 	ชมรมผู้สูงอายุ	มศว	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	ธุมชัย 

ในการถึงแก่กรรมของ รศ.ดร.รวีวรรณ ธุมชัย	สวดพระอภิธรรม	ณ	วัด

ธาตุทอง	ระหว่างวันที่	22	-	26	กุมภาพันธ์	พระราชทานเพลิงศพ	วันที ่

27	กุมภาพันธ์	2566	เวลา	17.00	น.

ผู้บริจาคเงิน
	 1.	ศ.เกริก		ยุ้นพันธ์	 		 	 		 2,000	 บาท

	 2.	รศ.ชาดา		กลิ่นเจริญ			 	 		 500	 บาท

	 3.	ผศ.จินดา		เภาพิจิตร			 	 		 1,000	 บาท

	 4.	ผศ.	ดร.วิลาสลักษณ์		ชัววัลลี	 		 4,000	 บาท

	 5.	คณะทริปอยุธยา	 		 	 		 17,315	 บาท

	 6.	ผศ.พัชรา		สุทธิส�าแดง	 	 		 1,000	 บาท

	 7.	ผศ.สุรีย์		แขวงโสภา			 	 		 2,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมีนาคม

       ขออวยพรวันเกิดประเสริฐขวัญ
	 	 	 	 	 ให้ทุกวันมีแต่สุขทุกข์จางหาย
	 	 	 	 	 สรรพทุกข์สรรพโศกไม่กล�้ากราย
	 	 	 	 	 สิ่งใดหมายขอให้ได้ดั่งใจปอง
           รศ. สุภา ปานเจริญ ผู้ประพันธ์

 

1.	ผศ.	นุชรี		ตรีโลจน์วงศ์	 	 2.	อ.	กรรณิกา		เพ็ชรเหลี่ยม

3.	อ.	กาญจนา	ข�าสอางค์	 	 4.	รศ.	ชวลิต		รัตนกุล

5.	อ.	ขจรศรี		ชาติกานนท์	 	 6.	คุณรัตนา		ศรีรัตน์

7.	ผศ.	สิริรัตน์		เฉลิมงาม	 	 8.	ผศ.	ประหยัด		หาสิตะพันธุ์

9.	ผศ.	วิชญ์		ทับเที่ยง		 	 10.	ผศ.	เจริญ		โชไชย

11.	อ.	อนงค์ศรี		พวงเพชร	 	 12.	อ.	ดร.	วิชชุกร		ทองหล่อ

13.	อ.	ผกายวรรณ		เจียมเจริญ	 14.	ดร.	สุนันทา		มนัสมงคล

15.	อ.	วัชรินทร์		บุณยะกาญจน	 16.	อ.	สมทรง		เจริญกุล

17.	รศ.	ดร.	ผจงจิต		อินทสุวรรณ	18.	ผศ.	บังอร		ชินตระการ

19.	คุณสงบ		จันทรสระคู	 	 20.	อ.	สุพจน์		ไชยยงค์

21.	คุณอนงค์		พาลึก	 	 	 22.	รศ.	ชวลีย์		ณ	ถลาง

23.	รศ.	ไพฑูรย์		ธรรมแสง		 24.	ผศ.	วลัยรัตน์		อติแพทย์

25.	อ.	สงุ่น		จีนนคร	 	 	 26.	คุณพินิจ		สีทอง

27.	อ.	ดร.	สมสุข		ธีระพิจิตร	 28.	คุณรินนา		วุฒิกูล

29.	รศ.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ	 	 30.	รศ.	ดร.	วิชัย		วงษ์ใหญ่

31.	ผศ.	ลือชา		สุบรรณพงษ์		 32. คุณประเทือง		ชมไม้
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33.	ดร.	ชุติมา		เจียมศิริ		 	 34.	คุณศิริพร		จันทนพันธ์

35.	รศ.	ดร.	สุนีย์		เหมะประสิทธิ์	36.	อ.	กุลทิพย์		โรหิตรัตนะ

37.	อ.	เบ็ญจา		ส่งเจริญ	 	 38.	คุณพัชรา		ใหญ่ล�ายอง

39.	รศ.	ดร.	ระดม		ณ	บางช้าง	 40.	ผศ.	สุภาพร		ศรีบุรินทร์

41.	อ.	วิรุฬห์รัตน์		ไฉนงุ้น	 	 42.	รศ.	ยงยุทธ		ธนูกฤต

43.	รศ.	วีนัส		ปัทมภาสพงษ์		 44.	อ.	เฟื่องฟ้า		กิตตินนท์

45.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล		 46.	ผศ.	อรทัย		วารีสอาด

47.	คุณธิราภรณ์		มณีย้อย	 	 48.	ดร.	มารศรี		สุธานิธิ

49. คุณศุลีพร		ยะโหนด			 50.	ผศ.	สมชาย		ไกรสังข์

51.	ดร.	วารุณี		อัศวโภคิน	 	 52.	คุณอรุณี		สินสันธิเทศ

53.	คุณศิริรัตน์		ภู่สกลเจริญศักดิ์	 54.	อ.ดร.อุทัยวรรณ		สายพัฒนะ

55.	คุณอิสสรี		อิสรธ�ารง	 	 56.	คุณรัฐวิทย์		มงคลรัตนกูล

57.	คุณมนต์ภักดี		สุนันทชัยกุล	 58.	คุณเสาวนีย์		จันทร์น้อย

59.	คุณบัญชา		นิ่มประเสริฐ		 60.	รศ.	มานี		ชูไทย

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

เท่านั้น	(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชน	และทะเบียนบ้าน

 บ�าเหน็จด�ารงชีพ
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วาทะธรรม : สนุกด้วยธรรม

	 การทีไ่ด้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดยีว	ยงัไม่เพียงพอทีจ่ะช่วย

ให้จติใจของเราสูงขึน้มาได้	มันอยูท่ีเ่ราเองแต่ละคน	ท่านเป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ	

ครูบาอาจารย์เอาเรือมาให้	เราต้องเป็นผู้พายเรือ	ท่านไม่พายให้เรา

	 ตัวเราเองต้องเป็นผูพ้ายเรือทวนกระแส	ต้องทวนกระแสความอยาก	

ความเห็นแก่ตัวของกิเลส	ด้วยการมองว่า	เป็นการท้าทาย	เป็นสิ่งที่ท�าให้

ชีวิตมีรสชาติ	ให้ชีวิตมีความหมาย	มองการปฏิบัติเหมือนกีฬา	ทุกครั้งที่

เราแพ้กิเลส	ก็เหมือนเราเสียคะแนน	ทุกครั้งที่เราชนะกิเลส	ก็เหมือนเรา

ได้คะแนน	อย่างนี้ชีวิตประจ�าวันก็กลายเป็นเรื่องสนุกดี	สนุกด้วยธรรม

พระอาจารย์ชยสาโร
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บอกเล่าเก้าสิบ : กล้วยน�้าว้า 4 สี
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อาลี

	 “อาลี”	(Ali	Cakas)	เป็นเจ้าหน้าทีด่บัเพลิง

ชาวตุรกี	 พอตุรกีเกิดแผ่นดินไหวอาลีก็อาสา 

มาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย	 คอยค้นหาและช่วยเหลือ 

ผู้รอดชีวิตที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคาร

ในวันที่	 6	 ของการค้นหา	 อาลีพบแมวตัวหนึ่ง 

ใต้ซากอาคารจึงช่วยชีวิตมันไว้	 มันติดอยู่ในนั้น

นานถึง	129	ชม.	ทั้งหวาดกลัวและหิวโหย

	 อาลีปลอบโยนและให้ข้าวให้น�้าแก่มัน	แล้วหลังจากนั้นเจ้าแมวผู้น่า

สงสารกไ็ม่ยอมห่างจากอาลีอกีเลย	มันตามติดเขาไปแทบทกุที	่ทีโ่ปรดของ

มันคือบนไหล่ของเขา	 มันคงคิดว่านี่คือที่ปลอดภัยส�าหรับมัน	 กลายเป็น

ความผูกพันเห็นอกเห็นใจกันระหว่างคนกับแมว

	 อาลีตั้งชื่อให้เจ้าแมวว่า	“Enkaz”	แปลว่าเศษหินเศษปูน	เพราะพบ

ตัวมันใต้ซากอาคาร	อาลีบอกว่าแม้	Enkaz	จะปลอดภัยแล้วแต่เขายังเห็น

ความเศร้าในดวงตาของมันได้อย่างชดัเจน	อาลีพยายามตามหาว่าใครเป็น

เจ้าของ	Enkaz	แต่ยังไร้วี่แวว	หากไม่พบเจ้าของอาลีจะเลี้ยงมันไว้ต่อไป

เรื่อยๆ	 ตอนนี้เขากับ	 Enkaz	 แชร์ทุกอย่างด้วยกัน	 ทั้งที่นอนที่กิน	 และ

แม้แต่น�้าดื่ม

	 ภาพและคลิปที่เจ้า	Enkaz	เกาะอยู่บนไหล่ของอาลีกลายเป็นไวรัล

ไปทัว่โลก	และกลายเป็นสัญลกัษณ์ของความเอือ้อาทรทีท่กุชวิีตพงึมีให้กนั

 หมายเหตุ : ไวรัล (Viral) หมายถึง คลิปวิดิโอ บทความ หรือเรื่องราวที่ก�าลังถูกพูดถึง

ในโลกออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย
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หัวไช้เท้า

	 	เม่ือทานผักผลไม้และสมุนไพรได้	อาหารเสริมจงึไม่ได้มีความจ�าเป็น

อีกต่อไป	 เพราะอาหารเสริมก็สกัดมาจากพืชผัก	 ผลไม้และสมุนไพรเช่น

เดียวกัน	ตามค�านิยามที่ว่า	ทานอาหารเป็นยานั่นเอง

	 ส�าหรับหัวไชเท้านี้เป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีมากเป็นอันดับสอง

ของโลก	 เป็นผักตระกูลกระหล�่า	 ความพิเศษและแตกต่างจากไม้ตระกูล

กะหล�า่ทีเ่หลือคอื	หวัไชเท้ามีองค์ประกอบสองส่วน	คอืมีรากและหวัไชเท้า

ช่วยเติมเต็มระบบภูมิคุ้มกัน

	 เม่ือเราทานเข้าไป	 ก�ามะถันที่มีอยู่ในหัวไชเท้าจะขับไล่เชื้อโรคทุก

ชนิดและท�าหน้าที่เป็นมูลไส้เดือน	 มันจะช่วยฆ่าหนอนพยาธิในล�าไส้และ

ปรสิตอื่นๆ	ทั้งหมดได้อีกด้วย	

	 หัวไชเท้ามีส่วนประกอบของ	 ออร์กาโนซัลเฟอร์ช่วยให้หลอดเลือด

แดงและหลอดเลือดด�าสะอาดและสร้างเกราะป้องกันในตัวเพื่อป้องกันไม่

ให้คราบจุลินทรีย์เกาะติดกับเยื่อบุ	

	 หัวไชเท้าช่วยบ�ารุงหัวใจ	 ช่วยป้องกันโรคหัวใจและปัญหาหลอด

เลือดหัวใจอื่นๆ	 ได้ดี	 เพราะหัวไชเท้าช่วยเพ่ิมคอเลสเตอรอลที่ดีและลด

คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี	

	 หวัไชเท้าช่วยขับไล่มะเร็งได้เกอืบทกุชนดิ	เพราะสามารถฟ้ืนฟไูต	ตับ	

ตับอ่อน	และม้ามได้เป็นอย่างดี

	 ใบของหวัไชเท้าไม่ต้องทิง้เพราะเป็นหนึง่ในอาหารรักษาร่างกายมาก

ทีส่ดุเช่นกนั	เพราะใบไม้หวัไชเท้าเป็นพรีไบโอติกทีมี่ประสิทธภิาพมากเป็น

อันดับสองรองจากบลูเบอร์รี่ป่าเลยทีเดียว
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	 ทั้งหัวไชเท้าและใบและมีสารอาหารจ�านวนมาก	 เช่น	 วิตามิน	 แร่

ธาตุ	สารต้านอนุมูลอิสระ	ไฟโตเคมิคอล	และอัลคาลอยด์ต้านมะเร็ง	และ

มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

	 ช่วยซ่อมแซมล�าไส้ใหญ่และส่วนอื่นๆ	 ของล�าไส้ที่สูญเสียความ

สามารถในการดูดซึมสารอาหาร	สารอาหารของมันนั้นถูกดูดซึมโดยระบบ

ย่อยอาหารที่ท�างานผิดปกติมากที่สุด	 และดูดซึมได้ดีกว่าอาหารอื่นๆ	

เนื่องจากมีเอนไซม์สูง

	 จริงๆ	แล้ว	ใบหัวไชเท้าเป็นอาหารป่า	แม้ว่าจะปลูกในสวนหรือใน

ฟาร์มกต็าม	ใบไม้เหล่านีช่้วยก�าจดัสารพษิทัง้	4	อย่างออกจากร่างกาย	คอื	

ก�าจัดดีดีที	รังสี	โลหะหนัก	ไวรัส	ทานได้ทั้งสดและต้มใส่ซุบน�้าก๋วยเตี๋ยว

ต้มจืดหรือแกงส้ม	 ส่วนทานสดโดยจิ้มน�้าพริกหรือทานกับชูชิ	 ปั่นดื่มจะดี

มาก

	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	ท�าความสะอาดโลหะหนกัในระดบัทีรุ่นแรง	และ

ก�าจัดสารปรอท	ตะกั่ว	สารหนู	และอะลูมิเนียมออกจากร่างกาย	มีพลัง

เกือบเท่าผักชี	

	 ใบและหัวไชเท้าช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาทรวมถึงโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็งเอแอลเอส	(	ALS	)	และโรคไลม์	(	Lyme	)	ทางระบบ

ประสาท	 หัวไชเท้าจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผักใบที่ทรงพลังที่สุดส�าหรับสุขภาพ

ของผู้คนนั่นเอง



จดหมายข่าว ปีที่ 29  ฉบับที่ 03 เดือน มีนาคม 2566 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14

รายชื่อหนังสือได้รับรางวัลประจ�าปี 2566

	 	การประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2566	เป็นการประกวด

หนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2565	 ในปีนี้

มีผู้ประพันธ์	ผู้จัดพิมพ์	และหน่วยงานต่างๆ	ร่วมส่งหนังสือประกวดรวม

จ�านวนทั้งสิ้น	 411	 เรื่อง	 จากส�านักพิมพ์กว่า	 100	แห่ง	 แยกเป็นกลุ่ม

หนังสือต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือสารคดี	 หนังสือนวนิยาย	 หนังสือกวีนิพนธ	์

หนังสือรวมเรื่องสั้น	หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก	อายุ	3	-	5	ปี	หนังสือส�าหรับ

เด็ก	อายุ	6	-	11	ปี	หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น	อายุ	12	-	18	ปี	หนังสือ

การ์ตูน	และ	หรือนิยายภาพ	และหนังสือสวยงาม	

	 การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2566	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2566	 โดยมี	 ดร.	

พนม	พงษ์ไพบูลย์	เป็นประธานกรรมการ	ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบันทัง้ภาค

รัฐและเอกชน	เป็นกรรมการ	และผูอ้�านวยการส�านกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา	(ดร.	วิษณุ	ทรัพย์สมบัติ)	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจ�าปี	

พ.ศ.	2566	มีหนังสือได้รับรางวัล	55	 เรื่อง	แยกเป็น	รางวัลดีเด่น	14	

เรื่อง	รางวัลชมเชย	41	เรื่อง	ดังรายชื่อต่อไปนี้

 รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง	ดังนี้

 หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม 

	 	 เร่ือง	 ควอนตัม	 :	 จากแมวพิศวง...สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์	

ประพันธ์โดย	ดร.	บัญชา	ธนบุญสมบัติ	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์สารคดี
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 หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 

และชีวประวัติ

	 	 เร่ือง	 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย	 ประพันธ์โดย	

ศาสตราจารย์	ดร.	ศักดิ์ชัย	สายสิงห์	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ	

ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ	จ�ากัด

 หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ

	 	 เรื่อง	I	DRAW	&	TRAVEL	VOL.	1.1	Serendipity	บังเอิญโชค

ดีที่ได้พบ	ประพันธ์โดย	รงรอง	หัสรังค์	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์	I	draw	

&	travel

 หนังสือนวนิยาย

	 	 เรื่อง	เส้นทางสายลึกลับ	ประพันธ์โดย	กร	ศิริวัฒโณ	จัดพิมพ์

โดย	ส�านักพิมพ์บ้านกาลก่อง

 หนังสือกวีนิพนธ์

	 	 เรื่อง	เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม	ประพันธ์โดย	นิตา	มาศิริ	

จัดพิมพ์โดย	สาวิตรี	ทนเสน

 หนังสือรวมเรื่องสั้น

	 	 เร่ือง	เรายงัยิม้ได้	ดอกไม้ยงัแย้มบาน	ประพนัธ์โดย	อเุทน	พรมแดง 

จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์อินเทรนด์

 หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ป ี

	 	 เรื่อง	 แมวอ้วนกับแมวผอม	ประพันธ์โดย	ปรีดา	ปัญญาจันทร์	

จัดพิมพ์โดย	 ส�านักพิมพ์คิดบวก	 ในเครือ	 บริษัท	 เพอลังอิ	 พับลิชชิ่ง	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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 หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี

  ประเภทบันเทิงคดี

	 	 	 เร่ือง	 บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม	 ประพันธ์โดย	 กฤษณะ	

กาญจนาภา	 และวชิราวรรณ	 ทับเสือ	 จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	 สานอักษร	

จ�ากัด

  ประเภทสารคดี	ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี

  ประเภทบันเทิงคดี

	 	 	 เรื่อง	 เหมือนหั่นหัวหอม	ประพันธ์โดย	สองขา	จัดพิมพ์โดย	

แมงมุมบุ๊ก	ในเครือบริษัท	แมงมุม	คัลเจอร์	จ�ากัด

  ประเภทสารคดี

	 	 	 เรื่อง	โมงยามแห่งความสิ้นยินดี	ประพันธ์โดยกิตติศักดิ์	คงคา	

และ	ณภัทร	สัตยุตม์	จัดพิมพ์โดย	บริษัท	13357	จ�ากัด

  ประเภทบทร้อยกรอง

	 	 	 เรื่อง	รอยถิ่น	หอมกลิ่นทุ่ง	ประพันธ์โดย	ฤทธิฤต	อัครยิานนท์	

จัดพิมพ์โดย	อาร์ตบุค

  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

   การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป

	 	 	 	 เร่ือง	 ควันหลง	 และ	 หมอกขาว	 ประพันธ์โดย	 มนัสวี 

โรจนพรรณ	(เจน)	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์ฟูลสต๊อป

   การ์ตูน และ หรือนิยายภาพส�าหรับเด็ก 

	 	 	 	 เร่ืองสุดสาคร	ประพนัธ์โดย	บุณยวีร์	เซ่งไพเราะห์	จัดพมิพ์

โดย	บริษัท	ส�านักพิมพ์ห้องเรียน	จ�ากัด
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   การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค	์ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควร

ได้รับรางวัล

 หนังสือสวยงาม

  ประเภททั่วไป	ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล	

  ประเภทส�าหรับเด็ก

	 	 	 เร่ือง	 บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม	 ประพันธ์โดย	 กฤษณะ	

กาญจนาภา	 และวชิราวรรณ	 ทับเสือ	 จัดพิมพ์โดย	 บริษัท	 สานอักษร	

จ�ากัด

 รางวัลชมเชย 41 เรื่อง	ดังนี้

 หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดล้อม	มี	2	เรื่อง

	 	 1)	ปล่อยเต่า	:	ท�าบุญได้บาป	ประพันธ์โดย	ศาตพจี	รินสุวรรณ	

จัดพิมพ์โดย	อาร์ตบุค

	 	 2)	 เล่าเร่ืองอนุภาค	 อะตอม	 ควอร์ก	 เซิร ์น	 และพระ

มหากรุณาธิคุณ	ประพันธ์โดย	ไพรัช	ธัชยพงษ์	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา 

และชีวประวัต	ิมี	3	เรื่อง

	 	 1)	ปราสาทในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้	ประพันธ์โดย	ศาสตราจารย์	

ดร.	เชษฐ์	ติงสัญชลี	จัดพิมพ์โดย	บริษัทมติชน	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 2)	 วิถีมอญในไทย	 ประพันธ์โดย	 พิศาล	 บุญผูก	 จัดพิมพ์โดย	

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	 ส�านักบรรณสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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	 	 3)	ศาสตร์	ศิลป์	จิตวิญญาณ	วิหารล้านนา	ประพันธ์โดย	รอง

ศาสตราจารย์	ดร.	วรลัญจก์	บุณยสุรัตน์	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์เมือง

โบราณ	ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ	จ�ากัด

 หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ	ไม่มีหนังสือ

เรื่องใดสมควรได้รับรางวัล	

 หนังสือนวนิยาย	มี	3	เรื่อง

	 	 1)	 คนจรดาบ	 ประพันธ์โดย	 วิศิษฏ์	 ศาสนเที่ยง	 จัดพิมพ์โดย	

บริษัท	มติชน	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 2)	 ฟ้าลิขิต	 :	 จากซัวเถาสู่สยาม	 ประพันธ์โดย	 ส.เทพร�าเพย 

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	ส�านักพิมพ์แสงดาว	จ�ากัด

	 	 3)	 โลกใบเล็กของแทนชน	 ประพันธ์โดย	 สาโรจน์	 มณีรัตน ์

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	ดินแดนบุ๊ค	จ�ากัด

 หนังสือกวีนิพนธ	์มี	3	เรื่อง

	 	 1)	มิปรารถนาเป็นอื่น	ประพันธ์โดย	กวิสรา	ม่วงงาม	จัดพิมพ์

โดย	ส�านักพิมพ์บ้านแม่น�้า

	 	 2)	วาดชีวิตลิขิตฝัน	ประพันธ์โดย	สุปาณี	พัดทอง	จัดพิมพ์โดย	

อาร์ตบุค

	 	 3)	หมื่นลี้เดียวดาย	ประพันธ์โดย	มหา	สุรารินทร์	จัดพิมพ์โดย	

ชินวัฒน์	ตั้งสุทธิจิต

 หนังสือรวมเรื่องสั้น มี	3	เรื่อง	

	 	 1)	ชนปทปเทโส	“มหกรรมชีวิตในชนบทประเทศ”	ประพันธ์โดย	

พุทธมาลัย	จัดพิมพ์โดย	ดร.ศิริศักดิ์	อภิศักดิ์มนตรี

	 	 2)	โลกบนเขาวัว	ประพันธ์โดย	อนุสรณ์	มาราสา	จัดพิมพ์โดย	
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ส�านักพิมพ์	บลูเบิร์ด

	 	 3)	 สู่อนาคตกาล	 ประพันธ์โดย	 อุเทน	 พรมแดง	 จัดพิมพ์โดย	

ส�านักพิมพ์อินเทรนด์

 หนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ป	ีมี	3	เร่ือง	

	 	 1)	กระจกวิเศษของปุ๊บปั๊บ	ประพันธ์โดย	มณิศา	ปาลกะวงศ์	ณ	

อยุธยา	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์	แฮบปี้คิดส์	บริษัท	แปลน	ฟอร์	คิดส์	

จ�ากัด

	 	 2)	ตะวันแจ่มใสกับดอกไม้ร่าเริง	ประพันธ์โดย	ตุ๊บปอง	จัดพิมพ์

โดย	ส�านักพิมพ์	เฮลโลคิดส์	บริษัท	แปลน	ฟอร์	คิดส์	จ�ากัด

	 	 3)	 พลายมะกอ	 ประพันธ์โดย	 ผศ.	 จิตติรัตน์	 ทัดเทียมรมย์ 

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	ส�านักพิมพ์เวิลด์คิดส์	จ�ากัด

 หนังสือส�าหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

  ประเภทบันเทิงคด	ีมี	3	เรื่อง

	 	 	 1)	ผ่อผนัง	อีกครั้งน่อ	ประพันธ์โดย	อู่ทอง	ประศาสน์วินิจฉัย	

จัดพิมพ์โดย	อู่ทอง	ประศาสน์วินิจฉัย	(บ้านเรียนน�้าริน)

	 	 	 2)	มหัศจรรย์พรรณพฤกษ์	(อยู่วังสระปทุม	3)	ประพันธ์โดย	

สุมาลี	จัดพิมพ์โดย	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด

	 	 	 3)	สมุดมหัศจรรย์	ประพันธ์โดย	‘เพลิน’	สิริอนงค์	เทวกุล	ณ	

อยุธยา	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก	ๆ

  ประเภทสารคดี	มี	3	เรื่อง

	 	 	 1)	ชดุวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว	เร่ือง	อาหารและการย่อย	ประพนัธ์

โดย	ชนิกานต์	นุ่มมีชัย	จัดพิมพ์โดย	บริษัท	ประภาคาร	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	

ในเครือ	บริษัท	ส�านักพิมพ์วัฒนาพานิช	จ�ากัด
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	 	 	 2)	 หนูรอบรู้	 ชวนเพื่อนดูนก	 ประพันธ์โดย	 นันทวัน	 วาตะ 

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	อมรินทร์	พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 3)	หนูรอบรู้	ชวนเพื่อนดูแมลง	ประพันธ์โดย	นันทวัน	วาตะ	

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	อมรินทร์	พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

 หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี

  ประเภทบันเทิงคด	ีมี	2	เรื่อง

	 	 	 1)	แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น	ประพันธ์โดย	คิดมาก	จัดพิมพ์

โดย	สปริงบุ๊กส์	ในเครือ	บริษัท	อมรินทร์	พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 	 	 2)	เพราะโลกกลม	สักวันหนึง่	ความรักนัน้	จะวนกลับมาหาเรา 

ประพันธ์โดย	ปะการัง	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์

 ประเภทสารคด	ีมี	3	เรื่อง

	 	 1)	ป่าเหนือในลมหนาว	ประพันธ์โดย	ณัฐ	นักเดินทาง	จัดพิมพ์

โดย	ส�านักพิมพ์บ้านหนังสือ

	 	 2)	รู้	4	ส่ิงนี	้การเงินดตีลอดกาล	ประพนัธ์โดย	สุนย์ี	เอีย่มแสงสิน 

จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์ไรเตอร์โซล

	 	 3)	 Full	 time	 job	 to	 win	 งานประจ�าท�าแล้ว	 “มีความสุข”	

ประพันธ์โดย	วิสุทธิ์	ถาวรรัตน์	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์ไรเตอร์โซล

 ประเภทบทร้อยกรอง	มี	3	เรื่อง	

	 	 1)	ดอกสร้อยร้อยใจโลก	ประพนัธ์โดย	วีรวฒัน์	อนิทรพร	จดัพมิพ์ 

โดย	ส�านักพิมพ์	อาร์ตบุค

	 	 2)	รัตนกานท์	ประพันธ์โดย	วิไลรัตน์	ปัญญาสงค์	จัดพิมพ์โดย	

มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 	 3)	รวมบทร้อยกรอง	วิมานแมน	ประพนัธ์โดย	แมน	คล้ายสุวรรณ	

จัดพิมพ์โดย	มหาวิทยาลัยรังสิต

 หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

  ประเภททั่วไป	มี	3	เรื่อง	

	 	 	 1)	 เชอร์ล็อกโฮล์มส์	 ตอน	 แค้นพยาบาท	 ประพันธ์โดย 

เฟน	สตูดิโอ	จัดพิมพ์โดย	บริษัท	บันลือ	พับลิเคชั่นส์	จ�ากัด

	 	 	 2)	10	THINGS	I	HATE	ABOUT	MAOHAI	บ้านนีห้มาไม่เห่า 

ประพันธ์โดย	พลอยจะเพลิน	เผ่าพันเลิด	จัดพมิพ์โดย	ส�านกัพมิพ์แซลมอน	

ในเครือบริษัท	บันลือ	พับลิเคชั่นส์	จ�ากัด

	 	 	 3)	DARK	HUMOUR	ข�า-ขื่น	ประพันธ์โดย	นิค	ขายหัวเราะ	

จัดพิมพ์โดย	บริษัท	บันลือ	พับลิเคชั่นส์	จ�ากัด

  ประเภทส�าหรับเด็ก	มี	1	เรื่อง

	 	 	 1)	ผีเวียดนาม	ประพันธ์โดย	ทองปราย	สตูดิโอ	จัดพิมพ์โดย	

บริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากัด

  ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค	์มี	1	เรื่อง

	 	 	 1)	สัมมา	GRAFFITI	ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย	ณฏฺฐลกฺขโณ	

(นัด	ถะ	ลัก	ขะ	โน)

 หนังสือสวยงาม

  ประเภททั่วไป	มี	2	เรื่อง

	 	 	 1)	เรือนวรรณศิลป์	ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย	ดร.เพชรยุพา	

บูรณ์สิริจรุงรัฐ	

	 	 	 2)	อารยะแห่งสยามประเทศ	ประพันธ์โดย	วิยะดา	ทองมิตร	

จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ	ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ	จ�ากัด
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  ประเภทส�าหรับเด็ก	มี	3	เรื่อง

	 	 	 1)	นกฮูกที่ไม่เคยบิน	ประพันธ์โดย	ครูแจนแจน	จัดพิมพ์โดย	

ส�านักพิมพ์	แบร์ฟุตบานาน่า	ในเครือบริษัท	ยูอาร์ยู	จ�ากัด

	 	 	 2)	 วันนี้หนูกินอะไรดีนะ	 ประพันธ์โดย	 วิรตี	 ทะพิงค์แก 

จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์เมาน์เทนมายด์

	 	 	 3)	สมุดมหัศจรรย์	ประพันธ์โดย	‘เพลิน’	สิริอนงค์	เทวกุล	ณ	

อยุธยา	จัดพิมพ์โดย	ส�านักพิมพ์	ผีเสื้อเด็ก	ๆ

	 ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น	ประจ�าปี	พุทธศักราช	2566	จะได้เข้า

รับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	 คร้ังที่	 51	

และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ	 ครั้งที่	 21	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารทีรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	รบัเชิญเสด็จพระราชด�าเนนิทรง

เปิดงานสปัดาหห์นังสอืแหง่ชาต	ิและพระราชทานพระราชวโรกาสใหน้�าผู้

ชนะการประกวดหนงัสือดเีด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวลัในวันพฤหสับดี

ที่	30	มีนาคม	2566	เวลา	15.00	น.	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร
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Unseen ...อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน...

บุญสม เล้าพูนพิทยะ

	 	“อยธุยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน	จติใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง	อยธุยา

แต่ก่อนนี้ยัง	 เป็นดังเมืองทองผองพ่ีน้องเผ่าพงศ์ไทย...	 เสียงเพลงอยุธยา

เมืองเก่า	ดงัขึน้ในเช้าวันที	่22	กมุภาพันธ์	2566	ภายในรถทีก่�าลังพาพวก

เราไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ต้นเสียงมิใช่ใครอื่น	 ท่านอาจารย์ณัฐยา 

(ผศ.ณัฐยา	วิสุทธิสิน	)	และอาจารย์สุชาดา	(ผศ.ดร.สุชาดา	สุธรรมรักษ์) 

ของเรานั่นเองเสียงเพลงท�าให้บรรยากาศในรถคึกคักขึ้นมาทันที	ประธาน

ชมรมฯ	แนะน�าสมาชิกที่มาร่วมทริปทัศนศึกษาในครั้งนี้	จากการแนะน�า

ท�าให้ได้ทราบว่าท่านอาจารย์ศักดิ์ชาย	 (ดร.ศักดิ์ชาย	 ทัพสุวรรณ)	 เป็น

ชาวอยุธยาท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าคนไหนเป็นชาวอยุธยาแท้จะเรียกว่า 

“ยดุยา”	ถ้ายงัเรียกว่าอยธุยาแสดงว่ายงัไม่ใช่ของแท้...และแนะน�าวิทยากร

กติติมศักดิค์นส�าคัญท่ีจะมาให้ความรู้ในทริปน้ี	คอื	ผศ.ดร.พลับพลึง	คงชนะ 

และอาจารย์	 ดร.พรพรรณ	 โปร่งจิต	 ท่านอาจารย์พลับพลึงได้ให้ข้อคิด

เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่หายไปจากหลักสูตรของ

การศึกษาไทยซ่ึงเป็นเร่ืองที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะผู้บริหารเน้นความเป็น

วิทยาศาสตร์ทีต้่องการเหตุผลแต่มนษุย์ไม่จ�าเป็นต้องมีเหตุผลในทกุเร่ืองแต่

จ�าเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง	อาจารย์เล่าว่า

กรุงศรีอยุธยาได้สถาปนาเป็นราชธานีขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.1893	โดยสมเด็จพระ

รามาธิบดีที่	1	หรือพระเจ้าอู่ทองบริเวณบึงพระราม	ที่ต�าบลเวียงเหล็กมี

แม่น�า้	2	สาย	โอบล้อมคือแม่น�า้เจ้าพระยา	และแม่น�า้ป่าสัก	ตอนบนเหนอื

ขึ้นไปคือแม่น�้าลพบุรี	กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นเมืองท่านานาชาติที่ส�าคัญมาก

ในช่วงเวลานั้น	 และด้วยการมีระบบศักดินาที่เข้มแข็งท�าให้กรุงศรีอยุธยา
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คงอยู่มาถึง	 400	ปี	 อาจารย์พรพรรณได้เล่าถึงอารยธรรมเปอร์เซียที่เข้า

มามีบทบาทในสังคมกรุงศรีอยุธยาจากการท�าการค้ากับชาวอิหร่านมีการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน	 ชาวกรุงศรีอยุธยาได้รับวัฒนธรรมอาหาร	 การ

แต่งกาย	ภาษา	และมีชาวอิหร่านเข้ามารับราชการในราชส�านักต�าแหน่ง	

“จุฬาราชมนตรี”	 ท่านแรก	 คือท่านเฉกอะหมัด	 (ต้นตระกูล	 บุนนาค)	

ซ่ึงต�าแหน่งนี้สืบทอดภายในคนตระกูลเดียวกันมาตลอดจนกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองต�าแหน่งนี้จึงเปลี่ยนไปเป็นคนจากตระกูลอื่น

	 พวกเรามาถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด	 ซ่ึงต้ังอยู่ที่ต�าบลเกาะเกิด	

อ�าเภอบางปะอนิ	จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา	จดัต้ังข้ึนตามพระราชเสาวณย์ี

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2540	โดยมีพระราชด�าริให้ก่อสร้าง

ศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่ของต�าบลเกาะเกิด	 เพื่อส่งเสริมกิจกร

รมศิลปาชีพให้แก่เกษตรกร	 ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

แบบดั้งเดิมแบ่งพื้นที่ออกเป็น	 4	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 พื้นที่เกษตรกรรม	

กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์	กลุ่มอาคารฝึกงานที่พักอาศัยของสมาชิกศิลปาชีพ	

และกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง	ซ่ึงในวนันีพ้วกเราจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียน-รู้-เร่ืองโขน	 พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน	 มี 

เจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับอธิบายวิธีการเข้าชม	การซื้อตั๋ว	(ราคาเต็ม	150	

บาท	 อายุ	 60+	 ราคา	 75	 บาท)	 ต้องน�ากระเป๋าฝากและโทรศัพท์มือ

ถือ	ใส่ตู้พร้อมกุญแจที่เตรียมไว้ให้)	 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเป็นมาของ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 สถาบันสิริกิติ์	 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้

จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท�างานหัตถกรรมโดยไม่

ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมขณะเดียวกันเพ่ือธ�ารงรักษางานศิลปะที่เกือบจะ
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สูญหายไปกบักาลเวลา	การคดัเลือกสมาชกินัน้คดัเลือกจากลูกชาวบ้านทีมี่ 

โอกาสเติบโตน้อยที่สุดเพื่อมาฝึกงานหัตถกรรมบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ

มาก่อนด้วยซ�้า	 เม่ือมาฝึกงานเสาร์อาทิตย์ที่พอมีเวลาก็ให้ไปสมัครเรียน	

กศน.เม่ือจบแล้วนอกจากจะมีความสามารถทางหัตถศิลป์แล้วยังมีความรู ้

อ่านออกเขียนได้ได้รับการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้สามารถด�ารงชวิีตในสังคม

ได้อย่างมีคุณภาพ	 เม่ือเข้าไปในส่วนของการจัดแสดงเจ้าหน้าที่จะแจก 

เครื่องฟังบรรยายส่วนตัว	(Audio	Guide)	ท�าให้สามารถเรียนรู้คุณค่าของ

งานศิลป์แต่ละชิน้ได้อย่างละเอยีดโดยใส่หมายเลขของชิน้งานทีป่รากฏอยูท่ี่

ตู้กระจกถ้าฟังไม่ทนัหรือไม่เข้าใจกส็ามารถฟังซ�า้ได้อกี	จงึชืน่ชมเป็นพิเศษ

ไม่ต้องรีบวิ่งตามเสียงบรรยาย	 งานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าในห้องจัดแสดง

นั้นมีมากมาย	 แต่จะขอบอกเล่าเป็นตัวอย่าง	 เช่นบุษบกมาลา	 พระที่นั่ง 

พุตตานถมทอง	 เรือพระที่ศรีสุพรรณหงส์	 จ�าลอง	 ฉากไม้แกะสลักเร่ือง 

สังข์ทอง	และ	หมิพานต์	ฉากปักไหมน้อยเร่ือง	อเิหนา	งานแกะสลกัตุ๊กตา

ไม้โมก	งานเครื่องเงินเครื่องทอง	งานจักสานย่านลิเภา	งานลงยาสี	งาน

ตกแต่งปีกแมลงทับ	งานถมทอง	และงานคร�่า	เป็นต้น	แม้จะเคยได้เข้าชม

งานศิลป์แผ่นดิน	ณ	พระที่นั่งอนันตสมาคม	มาแล้ว	มาครั้งนี้ก็ยังรู้สึกตื่น

ตาต่ืนใจที่ได้เห็นงานศิลป์ที่ทรงคุณค่าความรู้สึกที่ยิ่งกว่าความภาคภูมิใจ	

ยิง่กว่าความประทบัใจ	พร่ังพรูออกมาจนไม่สามารถบรรยายได้	และคงจะ

มีความรู้สึกเช่นเดียวกับทุกๆ	คนที่ได้เข้าชมคือ	ประทับใจ	ตื้นตันใจน�้าตา

จะไหลกับทุกชิ้นงาน	 พวกเราใช้เวลาในอาคารนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่ึง	

บอกกับตัวเองว่าจะมาอีก	จะมาอีก

	 อาคารที่พวกเราไปชมต่อไปคืออาคารเรียน-รู้-เร่ืองโขน	 พวกเรา

กลับข้ึนรถเพราะค่อนข้างไกลกันพอสมควรถ้าสาวกว่านี้อาจจะเดินไปแต่
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แสงแดดเดอืนกมุภาพนัธ์ไม่เอือ้อ�านวย...ข้ึนรถไปดกีว่า	อาคารเรียน-รู้-เร่ือง

โขน	(All	about	Khon	)	เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนาฏกรรมโขนของมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ	ในการจัดแสดงโขนสมเด็จ	ที่จัดแสดงเป็นประจ�าที่ศูนย์

วัฒนธรรม	(เว้นการจัดแสดง	2	ปี	เนื่องจากการระบาดของโควิด	19)	ซึ่ง

จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆ	 ที่ใช้ประกอบการแสดง

โขน	ฉาก	 เครื่องประกอบฉาก	หัวโขน	ตลอดจนองค์ความรู้	 เมื่อพร้อม

กันแล้วเข้าชมวิดีทัศน์ความเป็นมาของการสร้างอาคารแห่งนี้	 ประมาณ	

5	นาที	จากนั้นเดินเข้าไปชมงานจัดแสดงภายใน	ส�าเภาหลวงลงกา	ซึ่ง

เป็นส�าเภาแบบจีนผสมกับจินตนาการจากภาพจิตรกรรมไทย	 มีลักษณะ

ของเรือมารที่ใบเป็นรูปหน้าอสูรในวงกลม	 ส�าเภาล�านี้สามารถลดใบกาง

ใบได้สมจริง	 ฉากหนุมานอมพลับพลาในการแสดงโขนตอนศึกมัยราพณ	์

ฉากหนุมานเนรมิตกาย	ใช้ในการแสดงโขนตอน	สืบมรรคา	ฉากหนุมาน

นี้สามารถเคล่ือนไหวได้	 พวกเราถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน	 อาจารย์ 

อรลักษณา	(รศ.ดร.อรลักษณา	แพรัตกลุ)	ชวนให้ถ่ายภาพกบันางผเีสือ้สมุทร 

ในการแสดงโขนตอน	 สืบมรรคา	 ก�ากับให้ข้าพเจ้าท�าท่าให้เหมือนนาง 

ผีเส้ือสมุทร	 พอดูภาพแล้วท่าทางเกือบเหมือน	 แต่รูปร่างหน้าตาเนี่ย.. 

ใช่เลย	จากนั้นเดินเข้าชมห้องพัสตราภรณ์	หรอืเครื่องแต่งกายโขน	สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดสร้างเคร่ืองแต่งกายโขนขึ้นใหม่โดยยึดถือ 

รูปแบบดัง้เดมิ	มีความสวยงาม	คงทนยิง่ข้ึนรวมทัง้ฟ้ืนฟูงานผ้าแบบโบราณ

โดยใช้วิธีการปักสะดึง	 ตรึงไหม	 เงินสลักดุน	 กระไหล่ทองประดับพลอย	

เคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์	 งานประณีตศิลป์เป็นการรวมช่างฝีมือ	 3	 แขนง	

คืองานโลหะ	งานฝังอัญมณีและงานกระไหล่ทอง	ระหว่างทางเดินจะเห็น
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การจัดเคร่ืองทอผ้าโบราณแสดงอยู่(แต่ไม่มีคนทอ)	 เจ้าหน้าที่อธิบายว่า

เป็นการทอผ้ายกเนินธัมมัง	 ซ่ึงเป็นผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช	 ซ่ึงก�าลัง

จะขาดผู้สืบทอด	 จึงทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการฝึกการทอผ้ายกเนินธัมมัง

ขึน้มาใหม่แล้วน�ามาใช้ในการแต่งกายของตัวละครโขน	ผ้ายกเนนิธมัมังจงึ

ได้รับการฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่	ห้องแสดงสุดท้ายเป็นการจดัแสดงหวัโขนและหุน่

จ�าลองตัวพระตัวนางซึ่งแต่งกายสวยสดงดงาม	 ให้พวกเราได้ถ่ายภาพกัน

อย่างแสนประทับใจ

	 ออกจากศูนย์ศลิปาชพีเกาะเกดิ	ประธานฯ	พาพวกเราไปรับประทาน

อาหารกลางวันที่บ้านสวนอิ่มสุข	ซึ่งอิ่มมากๆ	แล้วเดินทางไปเพนียดคล้อง

ช้าง	 ซึ่งเป็นสถานที่ส�าหรับจับช้างหน้าพระที่นั่ง	 แต่เดิมเพนียดอยู่ข้างวัง

จนัทรเกษม	จนถงึสมัยสมเดจ็พระมหาจักรพรรดจิงึย้ายมาในพ้ืนทีปั่จจบัุน	

วิธีการคือน�าช้างบ้านเพศเมียเข้าป่าไปล่อช้างป่าเพศผู้ให้ผ่านโตงเตงเข้า

มาในเพนียด	 จากนั้นจะท�าการคัดเลือกช้างที่มีคุณลักษณะดีฝึกง่ายก็จะ

ให้อยู่ในเพนียดระยะหนึ่งพอคุ้นชินที่จะไม่ท�าอันตรายผู้คนแล้วจะน�าออก

ไปฝึกเพื่อใช้งานต่อไป	 ส่วนช้างที่ลักษณะไม่ดีฝึกยากก็จะปล่อยให้ออกไป

ผ่านโตงเตงอกีด้าน	ส่วนทีพ่วกเรายนืดอูยูค่อืทีป่ระทบัของพระมหากษตัริย์	

ซ่ึงจะมาประทับทอดพระเนตรการคล้องช้าง	 บางคร้ังก็เป็นที่รับรองแขก

บ้านแขกเมืองให้มาดกูารคล้องช้างด้วย	ออกจากเพนยีดแล้วเดนิทางต่อไป

ยังวัดหน้าพระเมรุ	หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือวัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วรวิหาร	ต้ังอยูริ่มคลองสระบัว	ด้านเหนอืของคเูมือง	(แม่น�า้ลพบุรีเก่า)	ตรง

ข้ามพระราชวังหลวง	ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็นผูส้ร้างและสร้างในสมัย

ใด	น่าจะเป็นวัดทีส่ร้างข้ึนตรงทีถ่วายพระเพลิงพระมหากษตัริย์พระองค์ใด

พระองค์หนึ่งสมัยต้นอยุธยา	มีเพียงต�านานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในสมัย
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รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่	2	ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ	พ.ศ	2046	แต่ไม่มี

หลักฐานยนืยนั	วัดนีมี้ความส�าคัญทางประวติัศาสตร์	สมเดจ็พระมหาจักร

พรรดิเม่ือคร้ังท�าศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการสัญญาสงบศึกเม่ือ	 พ.ศ	

2106	 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดา

วาส	ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนาราย์ทรง

ครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค	หน้าต่างเจาะ

เป็นช่องยาวตามแนวตั้ง	(เป็นช่องลมแทนหน้าต่าง)	เสาเหลี่ยมสองแถวๆ	

ละแปดต้น	 มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา	 ด้านบนประดับด้วยดาว

เพดานเป็นงานจ�าหลักไม้ลงรักปิดทอง	 ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระ

วิหารน้อย	เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนาแกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการน�า

ชิน้ส่วนทีอ่ืน่มาติดต่อเป็นลายซ้อนกนัหลายชัน้	พระประธานในอโุบสถ์สร้าง

ปลายสมัยอยุธยา	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรง

เครื่องแบบกษัตราธิราช	มีชื่อว่า	พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์

บรมไตรโลกนาถ	 เป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 ในสมัย

รัชกาลที่	3	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ได้โปรดฯ	ให้มีการบูรณะปฏิสังขรโดย

รักษาแบบอย่างเดมิและได้เชญิพระพทุธรูปศลิาสีเขียวหรือพระคันธารราฐ

ประทบันัง่ห้อยพระบาทสมัยทวาราวดจีากวดัมหาธาตุไว้ในวิหารสรรเพชญ์

ด้านข้างพระอโุบสถ์หรือเรียกกนัว่าพระวิหารน้อย	ด้านหลังพระอโุบสถเป็น

พระวิหารขาวประดิษฐานหลวงพ่อขาว	พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา	

บุด้วยเงินทั้งองค์	 สีขาวบริสุทธิ์ปางมารวิชัย	 มีอายุกว่า	 500ปี	 ออกจาก

วดัหน้าพระเมรุแล้วเดนิทางต่อไปทีวั่ดแม่นางปล้ืม	วดัแห่งนีเ้ป็นวัดราษฎร์

สังกดัคณะสงฆ์มหานกิาย	ต้ังอยูต่�าบลคลองสระบัว	มีประวติัเล่ามาว่า	แม่
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นางปลื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน�้าชานพระนคร	อยู่เพียงล�าพัง	วันหนึ่งสมเด็จ

พระนเรศวรทรงพายเรือมาตรวจพระนครแต่พระองค์เดียวท่ามกลางสาย

ฝน	เมื่อเสด็จมาถึงกระท่อมของแม่ปลื้มทรงแวะขึ้นมาในกระท่อม	แม่นาง

ปล้ืมเหน็ชายฉกรรจ์เส้ือผ้าเปียกฝนจึงชวนด้วยความมีน�า้ใจ	แต่องค์สมเดจ็

พระนเรศวรทรงเสยีงดังตามบคุลิกของนักรบแม่ปลื้มได้ตักเตือนว่า	ลูกเอ๋ย

เจ้าอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินทรงได้ยินจะโกรธเอา	แต่พระองค์

กลับตรัสด้วยเสียงอันดังขึ้นอีกว่า	ข้าอยากดื่มน�้าจัณฑ์	ข้าเปียก	ข้าหนาว	

อยากได้น�้าจัณฑ์ให้ร่างกายอบอุ่น	 แม่ปล้ืมได้ยินก็ตกใจด้วยเป็นวันพระ 

แม่ปล้ืมได้กล่าวว่าถ้าจะดื่มจริงๆ	 เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่ให้เร่ืองนี ้

แพร่หลายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะมีอันตราย	 สมเด็จพระนเรศวรทรง

รับปาก	 แม่ปล้ืมจึงหยิบน�้าจัณฑ์ให้ดื่ม	 พระองค์ทรงประทับแรมที่บ้าน 

แม่ปลื้ม	 ถึงเช้าจึงเสด็จกลับ	 วันต่อมาได้มีขบวนมารับแม่ปลื้มให้ไปอยู่ใน

วัง	 หลังจากแม่ปล้ืมเสียชีวิต	 สมเด็จพระนเรศวรทรงจัดงานศพให้อย่าง 

สมเกยีรติ	และสร้างวดัให้แม่ปล้ืม	นามว่า	วดัแม่นางปล้ืม	พวกเราเข้าไปกราบ

หลวงพ่อขาวพระประธานในโบสถ์และถวายสังฆทาน	 พระครูปลัดสวัสดิ์ 

สิริภทโฒ	เจ้าอาวาส	ซ่ึงเพิง่หายอาพาธจากโรคกระดกูทบัเส้นประสาท	มา

ให้การต้อนรับด้วย	ออกจากวัดแม่นางปลื้ม	พวกเราไปรับประทานอาหาร

เย็นที่บ้านไม้ริมน�้า	 และล่องเรือไปรับประทานอาหารไปสนุกสนานและ 

อิ่มเอมกับบรรยากาศในแม่น�้าเจ้าพระยา	ชมธรรมชาติริมฝั่งน�้า	ชมความ

งดงามของวัดไชยรัตนาราม	 มัสยิด	 โบสถ์เซนต์ยอเซฟ	 วัดกษัตราธิราช 

วัดพนัญเชิง	 บ้านเรือนริมน�้า	 ทั้งที่สวยงามและทรุดโทรมตามกาลเวลา	

ยามค�่าคืนพวกเราถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน	 เรือวนกลับมาส่งขึ้นฝั่งเพ่ือ

กลับที่พักโรงแรมคลาสสิคคามิโออยุธยา
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	 เช้าวันต่อมา	 (23	 กุมภาพันธ์)	 พวกเราเดินทางไปศูนย์ศึกษา

ประวัติศาสตร์อยุธยา	 จัดต้ังขึ้นตามโครงการที่นักวิชาการไทย	 และ

นักวิชาการญ่ีปุ่นได้ปรับขยายมาจากข้อเสนอเดิมของสมาคมไทย-ญ่ีปุ่น	

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยเสนอให้ปรับปรุงบริเวณที่เคยเป็น

หมู่บ้านญ่ีปุ่น	 และสร้างพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญ่ีปุ่นให้จัดต้ังเป็นศูนย์ศึกษา

ประวัติศาสตร์อยุธยา	 หน่ึงในนักวิชาการไทยไม่ใช่ใครอื่น	 คือ	 ผศ.ดร.

พลับพลึง	คงชนะ	อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ของ	มศว	ของเรา

นัน่เอง	นบัเป็นความภาคภมิูใจของพวกเราชาว	มศว	ท่านอาจารย์ได้กรุณา

เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของศูนย์ฯ	 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ญ่ีปุ่น	โดยมีจดุมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งชาติโดยท่านอาจารย์

รับหน้าที่ประสานงานกับสถานทูตญี่ปุ่น	 และ	 JICA	 ซึ่งก�าหนดแนวทาง

ของการจัดนิทรรศการว่าต้องมีความชัดเจนว่าต้องการเน้นเนื้อหาและ 

เป้าหมายของการจัดนิทรรศการก่อนแล้วจึงจะจัดสถานที่ตามเป้าหมาย

ที่จะจัดแสดง	 ศูนย์ฯ	 แห่งนี้น�าวัสดุที่จัดแสดงด้วยตู้ไม้เรียบง่ายแต่ละ

เอียดประณีตตามแบบฉบับของญ่ีปุ่น	 เนื้อหาท่ีแสดงนั้นเป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก	 ท่านอาจารย์พลับพลึงได้บรรยายให้ความรู้

อย่างละเอียดในทุกชิ้นงานที่จัดแสดง	 จนเกรงว่าอาจารย์จะเหน็ดเหนื่อย

เกินไปหรือเปล่า	แต่อาจารย์ก็บรรยายจนนิทรรศการสุดท้าย	จากนั้นทาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 ชวนเชิญให้ท่านอาจารย์พลับพลึงและพวกเราเข้าไปชม

ภาพยนตร์	 ซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่งกู้ได้จากคอมพิวเตอร์	 1	 ใน	 8	 เครื่อง	 ซึ่ง

เป็นท่ีน่าเสียดายมากอย่างไรก็ตามพวกเราก็ช่วยกันให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ 

ให้ผลิตผลงานให้สมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน	อาจารย์	ดร.พรพรรณ	พาเราเดนิไปดู

สะพานเทพหมีที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์ฯ	คลองประตูเทพหมี	(เทบ-พะ-หมี/
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คลองประตูเทษหมี	 หรือคลองประตูหลวงเทพอรชุน	 พระนครศรีอยุธยา	

สะพานประตูเทพหมี	หรือเทษหมี	(เทษ	คือค�าเดียวกับค�าว่าเทศ	ที่หมาย

ถึงชาวต่างประเทศ)หรือสะพานหลวงเทพอรชุน	 (หมี)	 เป็นผู้อ�านวยการ

สร้างที่มีชาวเปอร์เซียเป็นแขกเทศจ�านวนหนึ่งมาช่วยการก่อสร้าง	สะพาน

นี้มีลักษณะเด่นคือมีวงโค้งรูปกลีบบัวส�าหรับเป็นช่องให้เรือลอดผ่าน	 บ้าง

ก็ว่าตั้งชื่อตามหลวงเทพอรชุน(หมี)ที่ตั้งบ้านอยู่บริเวณนี้	ในอดีตเป็นคลอง

ที่ขนาดกว้างขวางถึงขนาดเรืออัญเชิญพระราชสาสน์สามารถเคล่ือนขบวน

เรียงสามล�าเข้าไปได้	แต่ในปัจจุบันคลองประตูหมีได้ต้ืนเขินหมดแล้ว	ยงัคง

เหลือร่องรอยให้เหน็บริเวณสะพานประตูเทพหมีหรือสะพานวานร	ในมหา

วิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ออกจากศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยา	พวก

เราเดนิทางต่อไปยงัพพิิธภณัฑ์ล้านของเล่น	ของ	ศ.เกริก	ยุย้พนัธ์	ท่านเป็น

อาจารย์ภาควชิาวรรณกรรมส�าหรับเดก็ของ	มศว	จงึมีความสนทิสนมคุน้เคย

กับพวกเราเป็นอย่างดี	พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น	ชั้นบนเป็นนิทรรศการงาน

สะสมเกี่ยวกับวิถีไทย	มีอายุหลายร้อยปีได้แก่เครื่องกระเบื้อง	 เครื่องแก้ว 

เครื่องถม	เครื่องเขิน	งานลงยา	งานแกะสลัก	งานประดับมุก	เครื่องเล่น	

ชั้นล่างเป็นงานสะสมเกี่ยวกับของเล่นโบราณ	ที่มีอายุ	50-150	ปี	ได้แก่	

ของเล่นไม้	ดิน	ตะกั่ว	สังกะสี	เซลล์ลูลอยด์	เหล็ก	และพลาสติก	ซึ่งมีทั้ง

ของไทยและต่างประเทศ	นอกจากนีมี้ร้านของเล่นและหนงัสือส�าหรับเดก็ๆ	

จ�าหน่ายให้ผู้สนใจอีกด้วย	ออกจากพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เกริก	พวกเรา

ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านกิมหลวน	 จากนั้นก็เดินทางกลับกรุง

เพทมหานคร	 การเดินทางมาพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้เหมือนว่าดูคุ้นเคย

มาใกล้ๆ	 แต่เป็นสถานที่ที่บางแห่งไม่ค่อยได้ไปเที่ยวชมอย่างละเอียดและ

บางแห่งไม่เคยไป	นับว่าเป็น	Unseen	 ยุดยา	 อีกทริปหนึ่งที่ควรค่าแห่ง
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การไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง

	 พวกเราทั้ง	22	คน	ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่าน	คือ	ผศ.ดร.

พลบัพลึง	คงชนะ	และอาจารย์	ดร.พรพรรณ	โปร่งจติ	ทีมี่ความต้ังใจมากๆ	

ที่จะจัดทริปนี้ให้ชมรมฯ	ค่ะ
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