
ความประทับใจและประโยชน์ที่รับจากการไปทัศนศึกษา ณ ไร่เชิญตะวัน 

 นับว่าเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัดครั้งแรก  ของนิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓๒ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงวันที่ ๔-๕ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นฝนตกลงมาเล็กน้อยท าให้การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายที่

ก าลังมุ่งไปไร่เชิญตะวัน รู้สึกสดชื่น เย็นกายสบายใจ คณะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที  ถนนหนทาง

สะดวกมากกับการเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง เข้ามาถึง ณ ไร่เชิญตะวัน บรรยากาศแวดล้อมไปด้วย

แมกไม้นานาพันธุ์ สร้างความร่มรื่น เป็นสถานที่สัปปายะ เกื้อกูลส าหรับผู้รักความสงบ รักการอ่าน และเหมาะสม

กับการปฎิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง คณะเราเมื่อมาถึงที่พักใช้เวลาส่วนตัวเล็กน้อย เพ่ือเตรียมตัวและตื่นเต้นไปกับการ

เขา้พบ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อ านวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ในเวลาอันใกล้นี้                                                              

ครั้นเมื่อได้เวลานัดหมายประมาณทุ่มเศษๆทางคณะเราได้รับการ

ต้อนรับอย่างดีจากทีมงานของท่าน ว.วชิรเมธี น ารถกอล์ฟมารับไปยัง

สถานที่นัดหมายและได้ออกมาต้อนรับด้วยตัวท่านเองอย่างอบอุ่น 

คณะนิสิตน้อมกราบนมัสการท่าน ว.วชิรเมธี การสนทนาธรรมได้เริ่ม

ขึ้นท่ามกลางความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และความ

มุ่งมั่นของคณะนิสิต การเริ่มต้นของท่านเปิดด้วยแนวคิดที่เป็นหลักใน

การจัดการทั่วไปของไร่เชิญตะวันทั้งในการออกแบบก่อสร้าง และการ

จัดสวนสวยงาม นั่นก็คือ ๑.ง่าย ๒.งาม ๓.ธรรมดา 

๑.ง่าย ในความหมายของท่านคือ มีการจัดการและผ่านการเลือกสรร

เป็นอย่างดี 

๒.งาม เป็นผลงานตามมาจากง่าย ตามเหตุและปัจจัย 

๓.ธรรมดา ทุกสิ่งอย่างเป็นเครื่องมือสอนธรรม ธรรมะและธรรมดา

เป็นของคู่กัน 

   พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)              เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแนวคิดที่ดีๆเช่นนี้ไม่พลาดแน่ส าหรับการบันทึก 

      พร้อมกับการตั้งใจฟัง การคิดตามและเริ่มมีการตั้งค าถามในใจตามมา 



 การสนทนาธรรมเริ่มผ่านไปสักระยะหนึ่ง มีกระทู้หลากหลาย อาทิเช่นภาษาบาลีมิได้อยู่ไกลตัวและพวก

เราทุกคนรู้จักกันดี พร้อมยกตัวอย่างการเรียกขานชื่อของคณะนิสิตทุกคนพร้อมค าอธิบาย อย่างเข้าใจง่ายๆ มาถึง

กระทู้ส าคัญที่สะท้อนกับค าถามในใจของข้าพเจ้าที่มีอยู่เริ่มมีค าตอบ นั่นก็คือเรื่องการสื่อสาร  สื่ออย่างไรให้ง่าย 

เข้าใจตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากในการพูดคุย สื่อสาร ท่านได้กล่าวและอธิบายถึง “ภาษาคน ภาษาธรรม” ว่า

ภาษาเป็นอาวุธที่สื่อสาร ให้เรียนรู้วิธีใช้ ภาษาคนให้ใช้ค าง่ายๆในการสื่อสาร อย่าใช้ค ายากหรือเข้าใจเฉพาะกลุ่ม 

โดยเลือกพิจารณาการใช้ภาษาให้เหมาะสมและร่วมสมัย ส าหรับภาษาเขียน ก่อนเขียนต้องเป็นนักวิจัยเพ่ือที่จะได้

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ดีถูกต้อง เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์ เรียบเรียงผ่านการเขียน ครั้นเมื่อลงมือเขียนให้ใช้ภาษาที่

คนทั่วไปเข้าใจง่าย อ่านง่าย จดจ าง่ายและเป็นประโยชน์ได้ดีเมื่ออ่าน กระทู้นี้ข้าพเจ้าได้ค าตอบแล้วส าหรับค าถาม

ในใจที่มีมาโดยที่ไม่ได้ถาม  ทางคณะนิสิตเริ่มมีค าถามที่เตรียมมา เพ่ือหาค าตอบที่ต้องการทราบและในค าถามนั้น

มีความหลากหลายประเภท เช่น เรื่องประชาสัมพันธ์ เรื่องพระธรรมทูต เรื่องความงาม เป็นต้น ท่านสามารถตอบ

ค าถามที่คณะนิสิตถามได้อย่างดีทุกค าถาม ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งและประทับใจในความเป็นนักอ่านหนังสือและ

นักเขียนของท่าน ซึ่งท่านได้กล่าวว่าในปีหนึ่ง ได้เขียนหนังสือประมาณ ๓๖๕ เล่ม ก็คือเขียนวันละหนึ่งเล่ม บางวัน

เขียนจนแดดส่องหลัง เขียนตั้งแต่กลางดึกยันเช้าสว่างจนพระอาทิตย์ขึ้น ข้าพเจ้าเริ่มได้เรียนรู้ถึงความอุตสาหะ

พร้อมกับแนวคิดของท่าน ว.วชิรเมธี ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดกว้างไกลมาก ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่

ประชาคมโลก คิดถึงผู้อ่ืนและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ  นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่น่านับถือ

และเลื่อมใสยิ่งนัก เวลาส าหรับการสนทนาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งนักในค่ าคืนนี้ จวบจนประมาณสี่ทุ่ม ทาง

คณะนิสิตก็ได้กราบนมัสการลาท่าน ว.วชิรเมธี หลังจากที่ได้ความรู้ ความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ จุดประกายใน

ความคิดอันหลากหลายที่ได้รับ เป็นของขวัญกลับไปท่ีพักส าหรับราตรีสวัสดิ์ของค่ าคืนแรกนี ้

  

                     คณาจารย์และคณะนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร.รุ่น ๓๒ 



อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สดใส ลมพัดผ่านอ่อนๆอากาศ

เย็นสบายจากผลพวงที่ฝนตกยามเย็นเมื่อวานท าให้

บรรยากาศ บริเวณไร่เชิญตะวันโดยรอบเขียวขจีชุ่มชื่น

ไปกับละอองฝนและหยาดน้ าค้าง ตามทางเดินเข้าสู่

ร้านอาหารที่ชื่อว่า “พันแสงรุ้ง” ซึ่งเป็นสถานที่ที่

รับประทานอาหารเช้าส าหรับคณะนิสิต ออกแบบ

สวยงาม ดีมาก เหมาะสมกับหลักแนวคิดหลักของท่าน 

ว.วชิรเมธี  คือง่าย งาม ธรรมดา ท าให้ดูกลมกลืนเข้า

กับบรรยากาศรอบข้าง ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างอย่างง่ายๆ

แต่ถูกเลอืกสรรเข้ากับสถานที่ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่

ไม่สูง สังเกตจากอุปกรณ์ที่น ามาใช้ เช่นหญ้าแฝก ซาก

ต้นไม้ที่ตายแล้ว แต่ได้รับการจัดการที่ลงตัวจึงได้

ผลงานที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ ณ ที่แห่งนี้เรามี                     ทางเดินเข้าร้านอาหารพันแสงรุ้ง          นัด

กับท่าน ว.วชิรเมธี เวลาประมาณ ๙:๐๐ น.  

  

ระหว่างรับประทานอาหาร ได้มีการสนทนาภายใน

กลุ่มนิสิต ถึงค่ าคืนที่ผ่านมาซึ่งทุกรูป/คน กล่าวด้วย

น้ าเสียงที่สดใส มีความยิ้มแย้ม มีปีติ และมีความสุขที่

ได้มาเยือนกันทั่วหน้า “บรรยากาศดี  สถานที่

สวยงาม อาหารอร่อย” และเกิดกระแสความอยาก

เก็บภาพเป็นที่ระลึก ท าให้ช่างภาพต้องท างานหนัก

กับภารกิจการถ่ายภาพ ทั้งๆที่มีช่างภาพอยู่หลาย 

รูป/คน เนื่องจากมีนางแบบเกิดขึ้นระหว่างการ

เดินทางทัศนศึกษาอีกหลายคน    

   

  ร้านอาหารพันแสงรุ้ง 



หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ด้วยความอิ่มอร่อย ส าราญบานใจ ได้เวลาที่นัดหมายซึ่งในวันนี้ท่าน ว.วชิรเมธี ได้

ให้ความเมตตาต่อคณะนิสิตด้วยการเป็นมัคคุเทศน์พาชมไร่เชิญตะวันด้วยตัวท่านเอง นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อ

ชาวคณะนิสิตทุกรูป/คน ที่ได้รับโอกาสนี้ การบรรยายระหว่างชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณไร่เชิญตะวันของท่าน 

แฝงไปด้วยหลักธรรมแนวคิดเชิงตรรกมีเหตุ มีผล และมีที่มาที่ไปเสมอ ขอยกตัวอย่างพอเป็นสังเขปเช่น กระทู้เรื่อง

ร้านอาหารพันแสงรุ้ง กับหลักอิทัปปัจจยตา คือทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยซึ่งกันละกัน รุ้งเกิดจากการรวมตัวของหยดน้ า

หลายพันหยดมารวมตัวกัน และเกิดการหักเหของแสงในมุมที่เหมาะสมจึงเกิดแสงสีสะท้อนออกมากลายเป็นรุ้ง นั่น

คือเหตุและปัจจัย ต่อมาเรื่องการจัดการปัญหา ท่านกล่าวว่า “ที่นี่ไม่มีปัญหา มองปัญหาให้เป็นบทเรียน และหา

วิธีการจัดการให้ได้ด้วยสติและปัญญา” ตลอดจนการใช้ภาษาที่ร่วมสมัยในการสื่อสารเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

และท่ีถูกใจข้าพเจ้ามากที่สุด ในฐานะผู้บริหารคือ “การตั้งเป้าหมายในการท างานต้องให้ชัดเจนและสามารถวัดผล

ได้” พร้อมคติธรรมอ่ืนๆอีกมากมายตามเส้นทางที่ได้เดินผ่าน อ่านแล้วดีต่อใจและสามารถใช้ในการด าเนินชีวิตได้

เป็นอย่างดี 

ระหว่างวันที่ได้ชมทัศนียภาพโดยรอบ ได้เห็นนักท่องเที่ยว

ทยอยเดินทางเข้ามายังไร่เชิญตะวันเป็นหมู่คณะบ้าง เป็นกลุ่ม

ใหญ่บ้าง กลุ่มเล็กบ้าง เข้ามาไม่ขาดสาย ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ นับว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัด

เชียงราย เมื่อมาถึงต้องมายังสถานที่แห่งนี้ให้ได้ นั่นแปลว่า

ภารกิจการต้อนรับของท่าน ว.วชิรเมธี มีตลอดเวลา ถามว่าท่านเคยมีพักร้อนหรือพักผ่อนประจ าปีตอนไหน  ผู้

ใกล้ชิดท่านตอบว่า “ตอนนอนเท่านั้น” นอกเหนือจากนั้นคือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ทาง

ใดก็ทางหนึ่ง ต่อประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา ณ ไร่เชิญตะวันครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับหลักธรรมพร้อมหลักการแนวคิดเชิงระบบ 

การจัดการที่ดีและได้ถูกคิดค้นออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มแรกอย่างมีระเบียบตามแบบแผนที่ดี เป็นการจุดประกาย แรง

บันดาลใจที่หลับใหลอยู่ในตัวให้ฟ้ืนขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง พร้อมกับความสามัคคีของคณาจารย์และคณะนิสิต 

นับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามากในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มี

ส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการเดินทางครั้งนี้เกิดข้ึน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพบกันในครั้งต่อไป 

  “ง่าย งดงาม ตามธรรมดา  เพลิดเพลินตา พาสุขใจ ดังใฝ่ฝัน 
    ครั้นมาเยือน ณ ไร่เชิญตะวัน     แสนสร้างสรรค์ บันดาลให้ ไร้ทุกข์เอย” 
เรียบเรียงโดย ..... นายนวิัฒน ์พุฒวันเพ็ญ นิสิตปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. 


