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“หยุดงาน25วัน
เพ่ือออกบวชน้ัน
ให้ประสบการณ์ชีวิตคุ้มค่า
ท่ีสุดท่ีไม่สามารถซ้ือขายได้
นอกจากเอากายและใจ
เข้าแลก”

“ผมเข้าใจความจริงของชีวิต
ยิ่งขึ้นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา(ไม่แน่นอน เป็นทุกข์
ไม่มีตัวตน ควบคุมไม่ได้) มี
ความเชื่อและศรัทธาในคำ
สอนอนัเปน็สจัธรรมขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น
ความจรงิไมใ่ช่เรือ่งงมงายและ
พิสูจน์ได้”

“ขอต้อนรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ทุกท่าน เข้าสู่

ขา่วสารDentalkปีที่3ฉบบัที่7เขา้สู่ฤดูแหง่สายฝนที่เยน็ฉำ่(เปน็บางครัง้)

ขอนำเรื่องเล่า “สู่ร่มกาสาวพัสตร์” โดย ทพ.สมบูรณ์ อินทรีย์สังวร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 รหัส 117417 เพื่อความเย็นชุ่มฉ่ำแห่งร่มเงาพระพุทธ

ศาสนามาให้รับผลบุญร่วมกันโดยถ้วนหน้า”

 
สู่ร่มกาสาวพัสตร์
 
ประมาณต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 ผมเข้านอนตามปรกติ จำได้ว่าวันนั้น 
ได้นอนสมาธิและก็หลับไป รู้สึกตัวอีกครั้งประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้ว 
ความรูส้กึตอนนัน้เหมอืนกบัครึง่หลบัครึง่ตืน่ผมเหน็ในนมิติเปน็ผูช้ายวยัใกล้เคยีง
กับผม รูปร่างสันทัด สูงเท่าๆ กับผม สวมชุดอุบาสกทั้งเสื้อและกางเกงสีขาว 
ดูสขุมุนา่เลือ่มใสชายทา่นนัน้ยนือยา่งสงบเสงีย่มหา่งจากปลายเทา้ผมประมาณ
2เมตรทา่นมองมาที่ผมดว้ยสหีนา้ที่เปีย่มดว้ยความเมตตาทนัใดนัน้ขาดา้นซา้ย 
ของผมเกิดกระแสคลื่นวิ่งพล่านไปทั่วทั้งขา วิ่งขึ้นวิ่งลงตั้งแต่ต้นขาลงถึงเข่า
ทันใดนั้นขาข้างซ้ายก็พองโตขึ้นๆ จนรู้สึกได้ว่าหมอนข้างที่ผมนอนเอาขาหนีบ
ทับไว้นั้นยุบแฟบลง หมอนข้างค่อยๆ พองขึ้นและแฟบลงอีกตามจังหวะการ 
ยุบพองของขาด้านซ้ายเป็นอย่างนี้ถึงสองสามครั้ง ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมาก
เพราะคิดว่าถ้าปล่อยให้คลื่นวิ่งไปทั่วร่างกายแล้วหัวใจของผมอาจหยุดเต้นได้ 
ผมจึงพยายามบังคับตัวเองให้ตื่น พอตื่นขึ้นก็หลุดพ้นจากอำนาจนั้นทันทีและ
ชายท่านนั้นก็หายไป พอเคลิ้มหลับก็เห็นท่านมายืนอยู่ที่
เดิมอีกและขาด้านซ้ายก็มีกระแสคลื่นวิ่งและพองโตขึ้นอีก
เหมือนเดิม ผมเพ่งมองชายท่านนั้นให้รู้แน่ว่าเป็นใครกันแน่
เห็นใบหน้าของท่านเบลอๆ ยิ่งเพ่งก็ยิ่งดูคล้ายๆ กับหน้าตา
ของผม รูปร่างก็พิมพ์เดียวกับผมแต่ดูผอมกว่าผมเล็กน้อย
ลักษณะลำตัวโปร่งแสงสามารถมองทะลุผ่านลำตัวออกไป
ได้แต่ไม่เหน็มีอวยัวะภายในรุง่ขึน้ผมเลา่ให้ภรรยาของผมฟงั 
ทั้งภรรยาและผมช่วยกันคิดหาคำตอบ อาจเป็นกายใจของ 
ผมบา้งเปน็เทพเทวดาที่ปกปกัรกัษาเราบา้งภมูิเทวารกุขเทวา 
ที่ปกปกัรกัษาบา้นเรอืนหรอือาณาบรเิวณบา้นเราบา้งแต่พอ 
จะคาดเดาได้ว่าท่านมาสอดส่องดูเราด้วยวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งแน่นอน ทั้งผมและภรรยาก็ยังสรุปไม่ได้ว่าการมาของท่านนั้นให้ 
ความหมายแก่เราอย่างไร?

หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาได้มีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวผมผมมีใจอยาก
จะบวชยิง่นานวนัก็ยิง่อยากบวชมากยิง่ขึน้จนในทีส่ดุความรูส้กึเชน่นัน้มนัเกดิขึน้ 
ในจติใจอยา่งเตม็ที่ชนดิใครหา้มก็ไม่อยู่งงกนัไปหมดแม้ผมเองก็ยงังงกบัตวัเอง 
เลยวา่ผมเกดิความรูส้กึเชน่นัน้ได้อยา่งไรกอรป์กบัเวลานัน้สขุภาพรา่งกายของ
ผมไมสู่้ดีนกัเปน็ผลมาจากการปลอ่ยปะละเลยดา้นสขุภาพมานานวยัหนุม่มีทัง้ดืม่ 
ทั้งสูบและเที่ยวดึกๆ ดื่นๆ จากการตรวจเช็คร่างกายล่าสุดพบว่าตับมีไขมัน 
เกาะมากมีโอกาสDevelopเป็นมะเร็งได้ถุงน้ำดีก็หดตัวเล็กลงมากอาจตีบตัน
และเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ การทำงานของตับก็แย่ลงไม่สร้างภูมิคุ้มกัน ผลการ
ตรวจหาทัง้AntigenและAntibodyHBsของตบัเปน็Negativeทกุครัง้บางครัง้ 
ตับก็ส่งสัญญาณไม่ดีปวดแปร๊บๆขึ้นมาบ่อยๆทำให้วิตกเอามากทีเดียวแพทย์
เพือ่นกนัผู้เชีย่วชาญดา้นภมูคุม้กนัโรคโรงพยาบาลรามาโทรมาดว้ยความหว่งใย
ไม่ให้วิตกเกินเหตุ คนไทย5% เป็นเหมือนผมยังมีชีวิตอยู่ได้ ผมต้องทำอย่าง 
จรงิจงัแลว้ไม่เชน่นัน้ตายกอ่นได้ดูบอลโลก2010แน่ยงัไม่สายเกนิที่จะปรบัปรงุ 
ตัวเองเสียใหม่ “หยุดเบียดเบียนร่างกาย หันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย
ควบคุมอาหาร รักษาสุขภาพจิตใจ” เท่านี้ยังไม่พอผมยังต้องพึ่งอนุภาพของ 
พระรัตนตรัยโดยการออกบวชเพื่อหวังพึ่งบุญบารมีจากการบวชมาช่วยรักษา 
การเจบ็ปว่ยของผมทัง้ยงัได้มีโอกาสอทุศิบญุกศุลแด่บดิามารดาครบูาอาจารย์
ผู้มีพระคุณและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสค้นหาความจริงของชีวิตจากพระธรรม
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาเอกของโลก และค้นหาบางสิ่ง
บางอย่างที่เร้นลับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผมบ่อยครั้งซึ่งผมรับรู้ด้วยจิตของผม
เองที่อธิบายให้ใครๆ เข้าใจได้ยาก สิ่งเร้นลับนี้ผมเรียกมันว่าอำนาจเหนือ
ธรรมชาติ(Supernaturalpower) ผมตัดสินใจแน่วแน่ไม่กลัวความลำบาก 
ในการบวชเป็นพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามวินัยสงฆ์ที่เข้มงวด… 
ข่าวการบวชของผมสร้างความงงงันกันไปหมดครับ

ผมบวชที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในโครงการอุปสมบทหมู่7,000 รูป

7,000ตำบลทั่วไทยระหว่างวันที่21สิงหาคม-11กันยายนพ.ศ.2552ปฏิบัติ

ธรรมวันละ4รอบเช้าสายบ่ายเย็นเข้านอน4ทุ่มตื่นตี4ฉันอาหารวันละ

2มื้อถือศีล227ข้อแม้จะเป็นโครงการระยะสั้น21วันก็เพียงพอที่จะเข้าใจ

คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจกฎแห่งกรรม(LawofKarma) 

วัฏสงสาร(Cycleofrebirth) กิเลส(Defilement) ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ 

(Suffering) การสร้างบุญบารมี(Meritmaking) ฯลฯ ผมเข้าใจความจริง

ของชีวิตยิ่งขึ้นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา(ไม่แน่นอน เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน

ควบคมุไม่ได้)มีความเชือ่และศรทัธา

ในคำสอนอันเป็นสัจธรรมขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นความ

จริงไม่ใช่เรื่องงมงายและพิสูจน์ได้ 

(เอหิปัสสิโก) คำสอนที่มุ่งเน้นการมี

สติ(Mindfulness)การใช้สติควบคุม

จิตใจให้รู้ระวังตนในทุกอิริยาบถทุก

เวลานาที การวางใจให้เป็นกลาง

ความมีเมตตา ไม่มุ่งร้ายเบียดเบียน

ผู้ อื่น ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 

การดับทุกข์และหนทางสู่ความสุข 

ที่ยั่งยืนฯลฯ

 

หลังสึกออกมาแล้วชีวิตเปลี่ยนไป    

ไม่ประมาทในการดำรงชวีติสัง่สมบญุ 

ทุกวัน เพิ่มเวลาอ่านหนังสือธรรมะ

มากขึ้น สวดมนต์ไหว้พระเจริญ

ภาวนาทุกวัน ปล่อยสัตว์ นก ปลา

ทุกเดือน แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล 

ทุกวันฯลฯความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้น

กับผมแล้ว อาการปวดที่ตับของผม

ค่อยๆ หายไปจนหมดสิ้นโดยไม่ได้ทานยาอะไรเลย สุขภาพของผมดีขึ้นมาก

หน้าตาผ่องใสขึ้น ผมเชื่อว่าเป็นอานิสงส์จากการบวชร่วมกับการดูแลสุขภาพ

อย่างจริงจังความศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยยิ่งใหญ่ให้ผมมุ่งมั่นในการ

รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาและสร้างความดีงาม ผมมีกำลังใจที่จะใช้

ชวีติที่เหลอือยู่นี้ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองและผู้อืน่อยา่งเตม็ที่เมือ่โอกาสมาถงึ

วันนี้ผมพูดได้เต็มคำว่า“หยุดงาน25วันเพื่อออกบวชนั้นให้ประสบการณ์ชีวิต

คุ้มค่าที่สุดที่ไม่สามารถซื้อขายได้นอกจากเอากายและใจเข้าแลก”ขอขอบคุณ

ภรรยาลกูๆครูอาจารย์ญาติๆ เพือ่นๆทกุคนที่ให้อโหสกิรรมแก่ผมทำให้ผมได้

รบัโอกาสอนัมีคา่ยิง่เชน่นี้…22วนัของการใช้ชวีติในสมณะเพศได้ให้ความทรง

จำที่ดีแก่ผมอยา่งไม่ลมืเลอืนขอขอบคณุอกีครัง้สำหรบัเพือ่นๆตา่งจงัหวดัทีม่า

ร่วมงานปลงผมนาคและร่วมบุญถวายปัจจัยกับผมซึ่งผมได้นำปัจจัยทั้งหมดนั้น

ถวายที่ศนูย์กลัยาณมติรลำปางในวนันัน้ทนัทีเพือ่สนบัสนนุงบประมาณโครงการ

อุปสมบทหมู่ฯของวัดพระธรรมกาย

สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวทันตฯทุกคนหาโอกาสบวชให้ได้ ตามหลัก

คำสอนในพระพุทธศาสนาการบวชนั้นได้บุญมากถึง64 กัปป์ ส่วนท่านที่เคย

บวชแล้วก็อยากให้กลับมาบวชอีกเพื่อสั่งสมบุญบารมีเพิ่มขึ้นอีก…การสร้างบุญ

ทำความดีนั้นย่อมไม่สูญเปล่า บุญจะติดตัวเราตลอดไป เมื่อความตายมาถึง

หากสวรรค์นรกมีจริงแล้วก็จะไม่ได้เสียใจและได้ใช้บุญได้ทันการ…บุญเท่านั้น

เป็นที่พึ่งที่ระลึกของสรรพสิ่งทั้งหลาย

ด้วยความปรารถนาดี

ทพ.สมบูรณ์อินทรีย์สังวรโทรศัพท์.086-9196223



ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับ“ทันตกรรม

จดัฟนั”ของสมาคมศษิย์เกา่ทนัตแพทย์เชยีงใหม่เพือ่เผยแพร่ความรู้ดา้นวชิาการ

และหารายได้เข้าสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ประมาณต้นปี2554 

รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในข่าวสารDentalkฉบับต่อไป

 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่า

ดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี2553 โดยสามารถดูรายละเอียดที่website

ของคณะฯ และส่งแบบเสนอชื่อทางe-mail:jaik9@hotmail.com ภายใน 

วันที่10สิงหาคม2553

โครงการรับน้องรถไฟ
สโมสรนักศึกษาจัดโครงการรับน้องรถไฟ ระหว่างวันที่22-23

พฤษภาคม2553ณบริเวณสถานีรถไฟรังสิต

02. 03.

04.

05.

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่4จำนวน96คนเข้าค่ายคุณธรรมณวัดดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่23-25เมษายน2553

กิจกรรมสมาคมฯ

กิจกรรมนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

  ขอเชิญบริจาคเงินสมทบทุนสมาคม

ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม 

ได้ที่บัญชีสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์

เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 

คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขบัญชี566

-4-872352 พร้อมแจ้งการโอนเงินได้ที่ 

แฟกซ์053-222844หรอืแจง้ทางe-mail:

jaik9@hotmail.com

ทันตแพทย์ทุกท่าน
สามารถส่งข่าวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์
ในDentalkของเราได้
กรุณาส่งมาที่e-mail:
jaik9@hotmail.com

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกับทันตแพทย์ในพื้นที่3 หน่วยงาน คือ ทพ.สุริยน จูรัตนากร สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร 

ทพ.กมล เศรษฐชัยยันต์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ สังกัดโรงพยาบาล 

วดัจนัทร์เฉลมิพระเกยีรติ80พรรษาอ.กลัยาณิวฒันาจ.เชยีงใหม่ในการจดัโครงการ“รปูแบบการศกึษา:กรณีตวัอยา่ง

ต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก 

3หนว่ยงานคอืแผนงานโรงเรยีนทนัตแพทย์สรา้งสขุคณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และสมาคมศษิย์เกา่ 

ทันตแพทย์เชียงใหม่ และได้มีการจัดประชุมร่วมกันเมื่อวันที่18 พฤษภาคม2553 ทั้งนี้จะมีการไปสำรวจพื้นที่ในการ

จัดโครงการที่จังหวัดพิจิตรในวันที่8-9กรกฎาคม2553เพื่อนำข้อมูลมาจัดโครงการฯในการนำนักศึกษาคณาจารย์

ศิษย์เก่า และบุคลากร ไปจัดกิจกรรมร่วมกันประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายนต่อไป ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ 

พี่ๆน้องๆ จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดพิจิตรมาร่วมโครงการเตรียมพบกับคณาจารย์น้องๆ นักศึกษาและพี่ๆศิษย์เก่า

ได้ในเร็วๆนี้

ปริญญาเอก

สการัตน์ประโมจนีย์

ปริญญาโท

•ทันตกรรมสำหรับเด็ก
กมลทิพย์บุญส่งสวัสดิ์
•ทันตกรรมประดิษฐ์
จุฑามาสทองดี
วรดนูภักดี
ศุภสิริพงษ์ศิริ
•ทันตกรรมบูรณะ
ปภาวีศรีสุวรรณวัฒนา
ไหมแพรนิภารักษ์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

•ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ขวัญชัยสินพาณี
นฤมลชารุนันทกร
ปุณณรัตน์คงขุนเทียน
ณัฐทริกาสุทธาธาร

นักศึกษาน้องใหม่ทันตแพทย์ รหัส53…จำนวน114 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 

มีทายาทของศิษย์เก่าจำนวน2ท่านคือนางสาวกนันตภรณ์กาญจนวสิต 

บตุรสาวผศ.ทพ.ภูสติกาญจนวสติ(2509054)และนางสาวเกษมศรขนัติวงศ์ 

บตุรสาวทพ.ธนาคมขนัติวงศ์(2509007)ขอรว่มแสดงความยนิดีกบัศษิย์เกา่ 

ทั้ง2ท่านด้วย

ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้นำน้องใหม่เข้าร่วมโครงการ “ลูกช้างปลอดอบายมุข 

เติมความสุขให้สังคม(ศาสนสถาน)” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2553 

ณวัดสวนดอก

ข่าวแสดงความยินดี
แสดงความยินดีกับ พ.อ.(พิเศษ)เสริมบัติ ร่มเย็น  

ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่12(2009049)

ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎ

ไทย(ป.ม.)เมื่อวันที่1พฤษภาคม2553

ยินดีต้อนรับสู่บ้านเก่าสำหรับศิษย์เก่า
ที่เข้ามาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

•ทันตกรรมประดิษฐ์
นิติยาวัลลภาชัย
พันธกานต์ห่านตระกูล
ภัทริกาอังกสิทธิ์
มนัสพงษ์มานะสิริกุล
วรพรตันติภาณุวิทย์
เพียงทองพจนดิลก
•ปริทันตวิทยา
สิตางศุ์เขมะภาตะพันธ์
•ทันตกรรมทั่วไป
จักรกลซิมสุชิน
ณัฐชานันท์ธนิตสิริวงศ์
ธัญชนิตศานติอาภา
อธิมนต์โชติชะวงศ์
ภาณุพงศ์บุญบำรุง
•ทันตกรรมบูรณะ
กรวิภาตริสกุล
บงกชอิงสุวรรณ
ปนัญม์พรเขียวษา

วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา

สุนิสานิมมลรัตน์

แสดงความยินดีกับ
นักศึกษาน้องใหม่
ทันตแพทย์


