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โรงแรมดุสิตธานี ไดรับเกียรติใหจัดงานเลี้ยงตอนรับผูเขารวมการประชุมเวิลดแบงค ซึ่ง
ไดมีการจัดประชุมขึ้นที่ศูนยประชุมแหงชาติสิรกิ ิติ์ ระหวางวันที่ ๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีนาย
แบงคจากชาติตาง ๆ เขารวมประชุม ๑๑๕ ชาติ จํานวน ๕,๐๐๐ คน
ผมเปนผูจัดการฝายจัดเลี้ยงของโรงแรม ซึ่งจะตองรับผิดชอบในการจัดงานดังกลาว เมื่อ
ไปเห็นหอง ผมก็รูสกึ หนักใจเพราะหองใหญมาก ผมคิดไมออกวาจะใชอะไรมาจัดจึงจะดู
เหมาะสมกับหองที่ใหญขนาดนี้ เมื่อเสร็จจากการดูสถานที่แลว ผมจึงไดติดตอกับอาจารยธีรวัลย
วรรธโนทัย ซึ่งทานเคยทํางานอยูที่กรมศิลปากร และปจจุบันทานประจําอยูที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา วิทยาเขตอุเทนถวาย ผมปรึกษาทานวาใหทานชวยหาอะไรสักอยางมาแตงหอง
งานเลี้ยงนี้ และที่สําคัญที่สุดคือ จะตองเปนเอกลักษณแบบไทย ๆ เมื่อผมปรึกษาทาน ๆ เองก็
ยังคิดไมออก ในขณะนัน้ แตผมก็ยงั ใจเย็นวายังมีเวลาเหลืออีกเดือนหนึ่ง อาจารยธีรวัลยทานก็
รับปากกับผมวาทานจะชวยคิด แตตองขอเวลาสักหนอย เมื่อเวลาใกลเขามา ผมก็ไดโทรไปถาม
ทานอีกครั้ง วันนั้นเปนวันศุกรทา นก็บอกกับผมวาวันจันทรทานจะใหคําตอบ แตผมมาทราบใน
ภายหลังวา ทานตั้งใจทีจ่ ะปฏิเสธเพราะทานเองไมทราบวาจะทําอะไรดี
ในคืนวันอาทิตยนั้นเอง ทานอาจารยทานก็ฝน เพราะกอนนอน ทานไดจุดธูปบอกพระ
พิฆเนศวร ปรากฏวาทานไดฝนเห็น ชางตัวใหญอยูกลางหองประชุม ทานสะดุงตื่นขึ้นในตอน
ตี ๓ และรีบลุกขึ้นมารางภาพที่ฝน เห็นเก็บไวทนั ที เชาวันจันทรทานก็โทรมาหาผมทันที และ
บอกกับผมวาทานคิดออกแลว ทานจะทําเปนชางตัวใหญ ซึ่งทางผมเองก็เห็นดวยกับทาน
ผมไดนาํ ความคิดนี้ไปเสนอกับนายโดยตรงของผมคือ คุณชูพงษ บุนนาค ซึ่งทางคุณชู
พงษทา นก็บอกวาดี เพราะโรงแรมดุสิตทําอะไรมักจะตองเกี่ยวกับชางอยูเสมอ
ผมจึงทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณในการจัดสรางซึ่งเปนงบประมาณที่สงู มาก ซึ่งตอมา
เราก็ไดรับความรวมมือจากบริษัทโคกและบริษัทบุญรอดในการจัดสรางครั้งนี้ดวย ทําใหการ
จัดสรางไดเริ่มขึ้น
เมื่อเริ่มจัดทํา ก็เริ่มปรึกษากัน อีกวาจะใชชางแบบไหนดี เพราะลักษณะของชางนั้นมี
หลายแบบ ทานอาจารยธีรวัลยจึงไดไปถามโรงหลอ ไปพบกับคนที่เคยทําโรงหลอของทางกรม
ศิลปากร ชางหลอคนนี้คือ คุณ มานพ อมรวุฒโิ รจน เขาเคยเห็นแบบชางของพระนเรศวร ซึ่ง
ชางดอกไมในงานเวิลดแบ็งค
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ทานศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดปนไว ตอนที่ทานสรางอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เราไดเห็นแบบหนึง่ เปน ชางเอี้ยวตัว ชูงวง ยกขา
เล็กนอยคลาย ๆ เปนชางกําลังใจดี กําลังเลน ทักทายผูค น ซึ่งเห็นเปนทาทีเ่ หมาะสมเขา
กับงานที่เราจะตองใชตอนรับแขกพอดี เพราะเราตองการชางที่เปนตัวแทนของคนไทย เราจึง
ตกลงเลือกแบบนี้
เมื่อสรางเสร็จและนําไปตั้งแสดงอยูที่ศูนยประชุมแหงชาติสริ ิกิติ์ ผมไดตั้งชางนี้บนแทน
ไม ซึ่งไดทํามอเตอรสําหรับใหชางหมุนตัวโชวรอบ ๆ งานและทานอาจารยธีรวัลยก็ได ใชดอก
กลวยไมมาติดทีช่ างทั้งตัว เต็มไปหมด ซึ่งมองดูแลวสวยงามมาก มอเตอรที่ใชจะหมุนชางโชว
นั้น เราไดทดลองกันแลวอยางเรียบรอย หากแตพอเริ่มงานจริง ๆ มอเตอรสําหรับหมุนแปนกลับ
ขาด ไมทาํ งาน
ผมเองไมไดคิดอะไร นอกจากโทษวาเปนความบกพรองของตัวเอง เพราะชางคงจะมี
น้ําหนักมากเกินไป ทางฝายเทคนิคไดพยายามแกไข แตทาํ อยางไรก็แกไมได หากในสวยของ
ผูรูเขาก็บอกวา เทพเบือ้ งบนลงประทับ เนื่องจากเปนของสูง ฉะนั้นฝรั่งตองเปนฝายเดินดูเอง
รอบ ๆ ไมใชใหชางหมุนโชว ผมเองก็ยังเฉย ๆ ในฐานะทีผ่ มเปนผูคุมงาน ผมจะไมฟงเรื่องเทพ
ผมควรจะแกไขในความบกพรองของงานมากกวา
เมื่องานเลิกและจะนําชางกลับมาที่โรงแรมดุสิตธานี เราใชพนักงานยกถึง ๕๐ คน เมื่อจะ
ยกชางลงจากแทน แตยกลงมากันไมไดเพราะรูส ึกวาชางหนักมาก ทีแรกผมไมเชื่อ แตก็นึกถึง
วาในตอนสรางชางนั้นมีการบวงสรวง เพราะทานอาจารยธีรวัลยกลัววาจะเสร็จไมทัน ซึ่งผมก็ไป
ไหวพระพิฆเนศวรดวย เพื่อความสบายใจของอาจารยธรี วัลยที่ตองการใหผมทํา แตเมื่อมาถึง
เวลานี้ ผมเริ่มคิดและเมื่อคิดแลวผมจึงนําธูปทีท่ านอาจารยธีรวัลยทิ้งไวใหไปจุดไหว แตผมไม
กลาใหพวกลูกนองเห็น เพราะกลัวพวกเขาจะคิดวาผมเปนอะไร ผมอายเขา แตในทีส่ ุดผมก็ตอง
ยอมรับกับตัวเอง เพราะเมื่อผมจุดธูป ๙ ดอกปกลงกลางแจงและบอกวา “ขอเชิญทานกลับดุสิต”
จะมีอะไรหรือไม ผมไมทราบ แตพอผมเชิญเสร็จ ปรากฏวายกขึ้นไดสบายเลย และเมื่อนํา
กลับมาที่ดุสติ ผมก็ไปไหวที่ศาลดุสติ วาขอฝากชางไวที่นี่ชั่วคราว เพราะยังไมรจู ะทําอยางไรกับ
ชางนี้ตอไป
ผมพยายามคิดวาจะนําชางนี้ไปไวทไี่ หน เพราะผมไมตองการที่จะทําลาย พอดีกับผม
เคยอานหนังสือที่เกี่ยวกับชาง พบชื่อหลวงพอ ทราบวาทานเปนลูกศิษยหลวงพอเดิม วัดหนอง
โพ และทานเรียนวิชาคชสาร ผมจึงคิดวาถาผมจะใหวัดก็ควรจะเปนวัดที่เขารูคุณคา ผมก็เลย
ชางดอกไมในงานเวิลดแบ็งค
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ลองดูวา จะเปนของทานหรือไม หรือจะตองไปอยูที่ใด ผมก็เลยมาที่วัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ทั้ง ๆ ที่
ไมรจู ัก ผมก็เขาไปหา นําชางหลอตัวเล็ก ๆ ที่ทําเปนที่ระลึกในงานประชุม ถวายหลวงพอ ๓
เชือก ผมกมลงกราบทาน ทานมองหนาผมแลวถามวาอะไร ผมก็บอกวาชางครับ หลวงพอทาน
แกะออกดู ผมจึงเรียนทานวา ผมจะนําชางตัวใหญมาถวายหลวงพอ ทานไมวาอะไร แตสั่งลุงปุน
เชยโฉม ซึ่งเปนมรรคทายกวัด พาไปดูสถานที่ ตอนแรกผมคิดวาจะตัง้ ไวหนาศาลา แตลุงปุนชี้
ใหอยูขางโบสถ ผมจึงกับไปเรียนหลวงพอทานวาไดที่แลว ทานก็วา ถามีที่ก็อยูก็จะรับไว ผมจึง
เรียนทานวาผมจะนําชางมาในวันอาทิตยหนาคือ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ เพราะจะตองใช
พนักงานชวยขน ทานก็รับทราบตามนั้น
เมื่อผมกลับมาที่โรงแรมสั่งเรื่องรถและพนักงานที่จะขนชางไปถวายทาน
ปรากฏวา
พนักงานไมวางในวันอาทิตย จะไปไดก็คือวันพฤหัสฯ ถาไมไปในวันพฤหัสฯ ก็จะตองเลื่อนไป
อีกหลายวัน ผมจึงตัดสินใจวาจะไปวันพฤหัสฯ ทั้ง ๆ ที่ในใจรูสึกกังวลวานัดกับหลวงพอทานวัน
อาทิตย ไมทราบวาจะแจงใหทานทราบไดอยางไรวาจะตองเลื่อนมาเปนวันพฤหัสฯ กลัววาทาน
จะตําหนิวา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แตก็ตองไปวันพฤหัสฯ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
บายวันพฤหัสฯ เมื่อรถที่บรรทุกชางแลนเขาเขตวัด ก็ปรากฏวาหลวงพอนั่งรถของวัด
กลับมาจากฉันเพลพอดี เมือ่ คณะเราเขาไปในวัดก็ไดเห็นวาทางวัดทําบายศรีไวตอนรับ
และคนในวัดตางก็คอยรับชางกันตามคําสัง่ ของหลวงพอที่บอกวาชางจะมาถึงวันนี้
ผมเองเมื่อไปถึง ผมก็บอกวาไมไดนัดไววาจะมาวันนี้ มันบังเอิญทุกคนก็บอกวาหลวงพอ
ทานสั่งใหทาํ บายศรีรับวันนี้ ทั้ง ๆ ที่คนในวัดก็คานกับแลววาผมนัดไววันอาทิตย แตหลวงพอ
ทานยืนยันวาวันนี้
เมื่อทานมาถึงก็ทําพิธีรบั ผมถามทานวาทานทราบไดอยางไรวาจะมาวันนี้ ทานก็หวั เราะ
เฉย ไมตอบวาอะไร ตอมาผมจึงทราบจากทานวา ทานอธิษฐาน เสี่ยงทายวา ถาเปนชางของ
สมเด็จพระนเรศวร ใหมาในวันพฤหัสบดี
ลุงปุนไดเลาใหผมฟงกอนที่ผมจะพบทานในครั้งแรก หลวงพอทานฝนวา ชางจะเขามาใน
วัด ผมเองตัดสินใจมาหาทานกะทันหัน ทําไมทานฝนไดและเมื่อแจงทานวาจะนํามาวันอาทิตย
และเลื่อนมาเปนวันพฤหัสฯ ทานก็สั่งทําบายศรีรอรับไวอีก ผมเองรูสึกประหลาดใจมาก ในวันที่
ผมนําชางมาถวายนั้นผมมากัน ๑๙ คน แตผมนับเองที่นับผิดวามา ๑๖ คน หลวงพอทานถาม
ผมวามากันกี่คน ผมตอบวา ๑๖ คน ทานทําหนายิ้มเหมือนไมเชื่อ แตกไ็ มคานวาอะไร ทานถาม
ย้ําวา ๑๖ คนแนหรือ แลวทานก็นาํ เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมาใหผม ๑๖ เหรียญ ใหแจกกัน
ชางดอกไมในงานเวิลดแบ็งค
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ทุกคนที่มา พอแจกเหรียญแลว ผมถึงไดรูวา ผมนับผิด ขาดไป ๓ เหรียญ และเมื่อผมมาวัดอีก
ครั้งในวันอาทิตย ลูกศิษยหลวงพอไดนาํ เหรียญมาใหผมอีก ๓ เหรียญ และบอกวา หลวงพอ
ทานสั่งไววา ถาผูจัดการมาใหเอาเหรียญนี้ให!
ไดมผี ูที่รับอาสาจะหลอชางนี้ใหกับทางวัด โดยที่จะขอหลอเปนสองเชือก โดยผูหลอเอง
จะเก็บไว ๑ เชือก และใหกับทางวัด ๑ เชือก ผมจึงไดมาถามหลวงพอวาตองการที่จะใหหลอ
หรือไม ผมรูวาถาจะหลอก็คือจะตองเอาชางตัวนี้เปนแบบ เทากับลมเขา แตหลวงพอทานไม
ตองการ ทานบอกวาไมสนใจวาชางตัวนี้จะทําจากอะไร ทานสนใจในสิ่งที่อยูขางในนั้นมากกวา
ทานพูดตั้งแตตอนแรกแลววาใครจะมาขอหลออยาใหหลอนะ ทานไมอนุญาต เพราะทานคิดวา
ของดีตองมีชิ้นเดียว เราจึงปรึกษากันวาจะตกแตงชางตัวเดิมนี้ใหสวยขึ้น โดยการเอาปูนมาพอก
และตกแตงเครื่องทรงใหสวย ซึ่งเราจะมาทํากันภายหลัง
ผมเองนึกดีใจที่ตัดสินใจถูก ในการนําชางนี้มาถวายแกหลวงพอทาน และอยากที่
จะใหทกุ คนคิดวา ชางนี้เปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะ
ชางนี้เปนชางคูบารมีกับพระองคทาน ที่ชวยกอบกูบานเมือง
ผูที่รักชาติ กูเอกราชของชาติไมใชแคคนนะ ชางก็มีความกตัญูมากเชนเดียวกัน
ในการนําชางมาถวายที่วัดนี้นั้น กระผมไดรับอนุญาตจาก คุณหญิงชนัตถ ปยะอุย
กรรมการผูจดั การโรงแรมดุสิตธานี ผมใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
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