พิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ้
ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ
นาวาเอก เกษม กิจกระจ่าง
ผูเ้ ขียนหมายถึงพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ ้ ณ จุดทีเ่ ชือ่ กันว่า
เป็น “สะดือทะเล สะดือแม่นำ�้ หรือสะดือโลก” ทีใ่ ดทีห่ นึง่
ตามศาสตร์ ข องชาวจี น ที่ เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น จุ ด ที่ ส ามารถ
เสริมพลังชีวิตตามธรรมชาติ กระชับความเข้าใจเข้ามา
อีกหน่อยก็คอื “พิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ้ ณ จุดทีเ่ ชือ่ กันว่า
เป็น “สะดือมังกร” บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” และ “ณ จุดทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็น
“หัวมังกร” บริเวณหาดม้าน�ำ้ เขาแหลมปูเ่ จ้า ฐานทัพเรือ
สัตหีบ” ต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึง่ ปัจจุบนั
ทัง้ ๒ แห่งเป็น “จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ”  ทมี่ คี น
นิยมไปกระท�ำพิธีแช่ตัว และอาบน�้ำกันเป็นจ�ำนวนมาก
มีทงั้ ไปเป็นคณะเล็กไม่เกิน ๑๐ คน คณะกลางไม่เกิน ๕๐ คน
และคณะใหญ่  ๕๐ คนขึน้ ไป เหตุนจี้ งึ ท�ำให้พธิ แี ช่ตวั และ
อาบน�้ำ ณ จุดเสริมพลังชีวิตตามธรรมชาติทั้ง ๒ แห่งนั้น
ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อทางสังคม (SOCIAL MEDIA)         
ในหลาย ๆ ช่องทาง  ประเด็นที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้อยู่
ทีว่ า่ พิธกี รรมดังกล่าวก่อให้เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์ เสริมพลัง
ชีวิตได้อย่างไร ผู้ที่ผ่านการกระท�ำพิธีนี้แล้ว มีโอกาส
ประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีป่ รารถนา หรือเสริมพลังชีวติ
ให้เข้มแข็ง เสริมฐานะให้มงั่ คัง่ เสริมครอบครัวให้มนั่ คง
เสริมเสน่หเ์ มตตา และเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด ประเด็นที่เป็น
ข้อสงสัยตามมา คือ คนทีม่ ากระท�ำพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ้
เสริมพลังชีวิต ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ มีฐานะ
นาวิกศาสตร์
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มีตำ� แหน่งหน้าทีก่ ารงาน มีชอื่ เสียงเกียรติยศ ซึง่ ทัง้ หมด
ล้วนเป็นเป้าหมายชีวติ ทีค่ นเราปรารถนาทัง้ สิน้ แต่ทำ� ไม
ท่านเหล่านัน้ ยังสมัครใจมาแช่ตวั และอาบน�ำ้ เสริมพลัง
ชีวิตไปเพื่ออะไร หรือว่ายังมีอะไรที่มีคุณค่ามากกว่า
สิ่งเหล่านี้ ที่คนเราต้องแสวงหามาเติมเต็มชีวิต และ
ประเด็นทีถ่ อื เป็นหัวใจ ก็คอื ผูเ้ ขียนปรารถนาให้บทความ
เรื่องนี้เป็นคู่มือการกระท�ำพิธีแช่ตัวและอาบน�้ำ ณ จุด
เสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติทใี่ ด ๆ ก็ตามในโลกนี้ ให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ที่สมเหตุสมผล มิใช่เป็นการลงทุนน้อย
แต่หวังผลมาก มิใช่เป็นการอ้อนวอนแล้วกลับไปนอนรอ
ผลที่ไม่มีหลักประกัน และมิใช่เป็นความงมงายอย่างที่
หลาย ๆ คนตั้งข้อสงสัย
หาดเตยงาม : จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร”
ผู้เขียนได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของการแช่ตัว
และอาบน�ำ ้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร”
เมื่อครั้งยังรับราชการอยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๓ ว่า นายธนาคารใหญ่
ของไทยท่านหนึง่ เดินทางมายังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และได้พบว่าบริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินมีภมู ลิ กั ษณะ
ตรงตามหลักฮวงจุ้ยของชาวจีน เพราะมีเขาล้อมรอบ
“หน้าติดน�ำ้ หลังพิงเขา”  อกี ทัง้ ด้านซ้าย และขวายังขนาบ
ด้วยเขาสูงเด่น ด้านซ้ายเป็น “เขาแหลมปูเ่ จ้า” ด้านขวา
เป็น “เขาสูง” ภูมิลักษณะตามหลักฮวงจุ้ย ข้อต่อมา คือ

มีปรากฏการณ์กระแสน�้ำทะเลไหลเวียนจากบริเวณ
หัวเขาแหลมปูเ่ จ้า  เคลือ่ นตัวไปยังอ่าวนาวิกโยธิน  กอ่ นทีจ่ ะ
ไหลไปรวมตัวเป็นวงคล้ายแอ่งกระทะบริเวณหาดเตยงาม
ซึ่งตรงตามศาสตร์ความเชื่อของชาวจีนที่เรียกลักษณะ
เช่นนีว้ า่ “สะดือทะเล” ประกอบกับบริเวณทีเ่ ป็นเขาแหลม

บริเวณอ่าวนาวิกโยธินที่มีภูมิลักษณะคล้ายมังกรนอนแนบอ่าว

ปูเ่ จ้า ซึง่ เป็นเทือกเขากัน้ กลาง ระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบ
กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มสี ว่ นแหลมใหญ่ยน่ื ออกไป
ในทะเลที่พิเศษกว่าแหลมโดยทั่วไป เพราะมีความสูง
โดดเด่นเห็นได้ชัดแต่ที่ไกล สามารถมองเห็นท้องทะเล
เกาะแก่งแห่งทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในอ่าวสัตหีบ และอ่าวนาวิกโยธิน
ได้โดยรอบ  จงึ เป็นเหตุให้กองทัพเรือใช้เป็นทีต่ งั้   “กระโจมไฟ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ๑ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
พระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
“องค์บดิ าของทหารเรือไทย”  แต่นายธนาคารใหญ่มองในมุม
ศาสตร์ความเชือ่ ของชาวจีน เห็นเขาแหลมปูเ่ จ้าเป็นเหมือน
“หัวมังกร” โดยมีเทือกเขาที่อยู่ทางด้านขวาของอ่าว
นาวิกโยธินที่มีชื่อว่า “เขาสูง” เป็นส่วน “หางมังกร”
เมื่อมีภูมิลักษณะตรงตามหลักฮวงจุ้ยคล้ายมังกรนอน
แนบอ่าวเช่นนี้ บริเวณหาดเตยงามจึงได้รบั การเรียกขานว่า

“สะดือมังกร” อันเป็นจุดที่มีพลังพิเศษตามธรรมชาติ
หากใครได้แช่ตวั หรืออาบน�ำ้ ทะเล ณ จุดนี้ จะช่วยเสริมพลัง
ชีวติ และพลังลมปราณให้แข็งแรง แม้แต่นายธนาคารใหญ่
คนดังกล่าวก็ยังได้ใช้โอกาสช่วงนั้นแช่ตัว และอาบน�้ำ ณ
จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” เป็นคนแรก ๆ
อีกด้วย  ผูเ้ ขียนในฐานะอนุศาสนาจารย์หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธินก็ยงั ได้เคยน�ำกระท�ำพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ ้ ณ จุด
เสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” บริเวณหาด
เตยงามหลายครัง้    ต่อมาแม้จะย้ายจากหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธินไปแล้ว อนุศาสนาจารย์ทสี่ บั เปลีย่ นหมุนเวียน
มาท�ำหน้าที่ ทีห่ น่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ก็ยงั ได้รบั มอบหมาย
ให้น�ำกระท�ำพิธีแช่ตัว และอาบน�้ำ ณ จุดเสริมพลังชีวิต
ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” ให้แก่คณะบุคคลจาก
ภายนอกอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา ดังนัน้ จึงสามารถยืนยัน
ได้ว่า คติความเชื่อเรื่องการกระท�ำพิธีแช่ตัว และอาบน�้ำ 
ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” บริเวณ
หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับสิบปีแล้ว

“หาดม้าน�้ำ” เขาแหลมปู่เจ้า จุดเสริมพลังชีวิต “หัวมังกร”

หาดม้าน�ำ้ : จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “หัวมังกร”
         แม้จะมีความเชือ่ กันว่า บริเวณหาดม้าน�ำ้ ๒  เขาแหลมปูเ่ จ้า
ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นส่วน  “หัวมังกร”  แต่กเ็ พิง่ จะมีการกระท�ำ

๑

“กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ”์ ก่อสร้างในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๓ ท�ำพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๐๓ โดย
พลเรือเอก หลวงช�ำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อมา ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“ประภาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์” และเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย”
๒
ชือ่ เรียกใหม่ในปี ๒๕๔๖ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในพืน้ ทีฐ่ านทัพเรือสัตหีบ เดิมเป็นหาดขนาดเล็ก ตัง้ อยูร่ ะหว่างแหลมปูเ่ จ้ากับแหลม
ฉลาก เป็นหาดที่อยู่ใกล้เขาแหลมปู่เจ้ามากที่สุด  หาดทรายขาว  บรรยากาศเงียบสงบ เป็นธรรมชาติ
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พิธีแช่ตัว และอาบน�้ำตามคติความเชื่อ เมื่อประมาณ
ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ขณะนั้นเป็นผู้ถอดรหัสความศักดิ์สิทธิ์ของจุดเสริมพลัง
ชีวิตแห่งนี้ได้ว่า เขาแหลมปู่เจ้าที่เชื่อกันว่าเป็นส่วน
“หัวมังกร” นัน้ ถ้าพิจารณาภูมลิ กั ษณะทางธรรมชาติ
จะเห็นถึงความอัศจรรย์หลายอย่าง อาทิ ในเวลากลางคืน
หากยืนอยู่ที่หาดม้าน�้ำ หันหน้าไปทางเขาแหลมปู่เจ้า
จะมองเห็นภาพทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้จากจุดเสริมพลัง
ชีวติ ตามธรรมชาติทอี่ นื่ ๆ (UNSEEN) คือ กระโจมไฟ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทีก่ ำ� ลังส่องไฟไปโดยรอบ ๓๖๐ องศานัน้

เขาแหลมปู่เจ้ายามค�่ำคืนที่ดูคล้ายมังกรก�ำลังพ่นไฟไปโดยรอบ

ดูคล้ายกับมังกรตัวใหญ่ใจดีกำ� ลังพ่นไฟให้แสงบอกชาวเรือ
ให้ที่หมายเขาแหลมปู่เจ้า สอดคล้องกับที่ พลเรือตรี
กรีฑา พรรธนะแพทย์ ๓  ได้กล่าวเปรียบเทียบกระโจมไฟ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ  ์ ไว้วา่ “ดุจดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย”
และหากยืนอยู่ ณ จุดกระท�ำพิธที หี่ าดม้าน�ำ้ ก็จะสามารถ
๓

มองเห็นล�ำแสงสีทองทอดยาวจากเขาแหลมปู่เจ้า
ตกกระทบน�้ ำ ทะเลเป็ น ทางยาวมาจรดหาดม้ า น�้ ำ
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ
“หัวมังกร” แห่งนี้ ในช่วงคืนเพ็ญทีด่ วงจันทร์กำ� ลังลอยเด่น
โผล่พน้ ยอดเขาทางทิศตะวันออก ต�ำแหน่งทีก่ ระท�ำพิธจี ะอยู่
กึง่ กลางระหว่างดวงจันทร์กบั กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ส่งผลให้ผกู้ ระท�ำพิธมี โี อกาสซึมซับรับพลังทัง้ จากกระโจมไฟ
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และจากดวงจันทร์ได้อย่างเต็มที  ่ จงึ เป็น
ทีม่ าของการเรียกชือ่ พิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ 
้ ณ จุดเสริมพลัง
ชีวติ ตามธรรมชาติ “หัวมังกร” บริเวณหาดม้าน�ำ้ แห่งนี้
ในอีกชือ่ หนึง่ ว่า “พิธอี าบน�ำ้ แสงจันทร์คนื เพ็ญ ณ หาดม้าน�ำ้
เขาแหลมปูเ่ จ้า จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “หัวมังกร””
นอกจากนี้ บนเขาแหลมปูเ่ จ้ายังมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ป็น
ปูชนียสถานประดิษฐานพระรูปจ�ำลอง และบรรจุพระอัฐิ
ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บดิ าของ
ทหารเรือไทย” ๔ ตามทีท่ รงมีพระประสงค์ไว้ตงั้ แต่ครัง้ ยังทรง
พระชนม์อยู่ อันเป็นเหตุให้ พลเรือเอก ทวีวฒ
ุ ิ พงศ์พพิ ฒ
ั น์
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๓ เกิดแรงบันดาลใจประพันธ์คำ� ขวัญเทิดพระเกียรติ
ไว้ทซี่ มุ้ ทางขึน้ เขาแหลมปูเ่ จ้าฝัง่ ฐานทัพเรือสัตหีบว่า ปูเ่ จ้า
เสียดฟ้า ทีส่ ถิตองค์บดิ า ทหารเรือกล้า “อาภากร” สืบมา
จนถึงปัจจุบนั อีกด้วย ภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์อาศัยพลังธรรมชาติ
เสริมพลังชีวิต
พิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ ้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ
ทัง้ ๒ แห่ง นิยมกระท�ำกันในคืนทีจ่ นั ทร์เต็มดวงเปีย่ มพลัง
แสงสว่างอย่างสมบูรณ์  หากกระท�ำพิธตี รงกับวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา (เพ็ญเดือน ๓)
วิสาขบูชา (เพ็ญเดือน ๖) วันอาสาฬหบูชา (เพ็ญเดือน ๘)

พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ เขียนบทความเรือ่ ง กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย” ลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร
นาวิกศาสตร์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ ต่อมากองทัพเรือยกฐานะจาก “กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ”์ เป็น “ประภาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ”์
เมื่อ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
๔
เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ทรงเคยรับสั่งกับ นาวาตรี หลวงเจนจบสมุทร์ (เจือ สหนาวิน) ว่า “ถ้าแกเติบโตข้างหน้า จงช่วยจัดท�ำอนุสาวรีย์
ตัวฉันไว้บนแหลมปูเ่ ฒ่า...” และทรงมีพระประสงค์ ให้บรรจุพระอัฐขิ องพระองค์ทา่ นไว้ดว้ ย  เป็นเหตุให้มกี ารเรียก “เขาแหลมปูเ่ ฒ่า หรือเขาแหลมปูเ่ จ้า”
ในอีกชื่อหนึ่งว่า “เขากรมหลวงฯ” ในเวลาต่อมา
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เป็นต้น หรือตรงกับวันจันทร์ซ้อนจันทร์ (วันจันทร์
ขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ ซึง่ ใน ๑ ปี อาจจะมีเพียง ๑ วัน หรือไม่มเี ลย)
ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ พิ ธี เข้ ม ขลั ง ได้ รั บ พลั ง ความตั้ ง ใจ และ
พลังธรรมชาติอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์
ส� ำ คั ญ ในพระพุ ท ธศาสนาทุ ก ครั้ ง จะสั ม พั น ธ์ กั บ วั น ที่
จันทร์เต็มดวง ซึง่ เป็นทีม่ าของคติความเชือ่ ในการอาบน�ำ้ เพ็ญ
ต�ำรับสมเด็จพระสังฆราช แพ ติสสฺ เทว มหาเถร แห่งวัด
สุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึง่ ก�ำหนดกระท�ำพิธี
เพียงปีละครัง้ และกระท�ำพิธกี ลางแจ้ง โดยน�ำเอาธาตุนำ�้
มารับพลังแสงจันทร์ รอฤกษ์ให้ตำ� แหน่งดวงจันทร์ตรงกับ
ศีรษะ และเงาดวงจันทร์อยู่กลางขันน�้ำมนต์พอดิบพอดี
จะเป็นช่วงที่ธาตุน�้ำสามารถซึมซับรับเอาพลังแสงจันทร์
ไว้ได้อย่างเต็มที่ เพราะธาตุน�้ำสัมพันธ์กับดวงจันทร์ตาม
ธรรมชาติ จะเห็นได้จากในยามข้างขึ้นที่จันทร์เต็มดวง
จะท�ำให้เกิดปรากฏการณ์นำ้� ขึน้ – น�ำ้ ลง ส่งผลต่อการเกิดขึน้
และเปลีย่ นแปลงไปของสรรพสิง่ บนโลกอย่างน่าอัศจรรย์
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสามารถถอดรหัสความศักดิส์ ทิ ธิ์
ในเรือ่ งนีไ้ ด้ จึงทรงเป็นต้นต�ำรับประกอบพิธอี าบน�ำ้ มนต์
น�ำ้ เพ็ญทีป่ ระจุทงั้ พลังพระพุทธมนต์  พลังพระคาถาศักดิส์ ทิ ธิ์
ต่าง ๆ พลังแสงจันทร์ และพลังเมตตาจิตอธิษฐานของ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน
ขัน้ ตอนพิธอี าบน�ำ้ เพ็ญเดือน ๑๒ จะเริม่ จากพระสงฆ์
วัดสุทัศนเทพวรารามทั้งวัด จะลงมาพร้อมกันภายใน
พระอุโบสถเพื่อร่วมสังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์ สวด
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  สวดนพเคราะห์บชู าเทวดาประจ�ำ
วันเกิด เสริมดวงชะตา เสริมวาสนาบารมี โดยจะเจริญ
พระพุทธมนต์ประจ�ำแต่ละวัน สลับกับโหร หรือบัณฑิต
อ่านโองการบูชาเทวดานพเคราะห์ ต่อด้วยเจริญพระคาถา
พุทธาภิเษก เพือ่ สรรเสริญพระพุทธทีย่ งิ่ ใหญ่ดจุ ดวงอาทิตย์

พระธรรมทีส่ งบเยือกเย็นดุจพระจันทร์ พระสงฆ์ทเี่ ปรียบ
เหมือนดวงดาวทีเ่ รียงรายอยูเ่ ต็มท้องฟ้า เจริญคาถาบารมี
๑๐ ทัศ สรรเสริญพุทธลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ
๘๐ ประการ และบทแผ่เมตตาใหญ่ ต่อด้วยเจริญพระคาถา
ภาณวาร  เพือ่ ให้เกิดเป็นรัตนัตยานุภาพเสริมพลังใจ  พลังชีวติ
เสริมเสน่ห์เมตตาบารมี ขับไล่เสนียดจัญไร สิ่งอัปมงคล
ป้องกันภยันตรายโรคร้ายต่าง ๆ และเจริญอายุวัฒนะ
การกระท�ำพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ 
้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ
ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” และ “หัวมังกร” ถือเป็นจุดที่
สามารถซึมซับรับพลังจากขุมพลังศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากหลายทาง
เช่น  พลังจากดวงอาทิตย์ทสี่ ง่ ผ่านดวงจันทร์  พลังจากดวงจันทร์
ทีส่ ะท้อนพลังจากดวงอาทิตย์มายังโลก พลังจากพระกรุณา
บารมีของเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ทีส่ ง่ ผ่านมาทางกระโจม
ไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพลังจากน�้ำทะเลขณะแช่ตัว
และอาบน�ำ ้ ส่วนขัน้ ตอนพิธจี ะเริม่ จากประธานจุดธูปเทียน
บูชาสักการะเป็นปฐมฤกษ์ พิธกี รน�ำกล่าวบทมหานมัสการ  
เจริญคาถาบูชาเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อขอพระ
บารมีเป็นทีพ่ งึ่   เจริญคาถาบูชาอารักขเทวดาประจ�ำพืน้ ที่
เจริญคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเล เจริญคาถามงกุฎ
พระพุทธเจ้า และเจริญคาถาบารมี ๑๐ ทัศ เพื่ออ้างเอา
คุณงามความดีทเี่ พียรบ�ำเพ็ญมาเป็นบุญหนุนเสริม ก่อนจะ
ส�ำรวมกายหันหน้าเดินลงทะเลความลึกระดับอก  อธิษฐานจิต
ลอยกระทงบูชาเจ้าแม่นที ท้าวสีทันดร เจ้าแห่งทะเล
เพือ่ ขอขมาลอยทุกข์โศกโรคเคราะห์ไปกับสายน�ำ  
้ วกั น�ำ้ ทะเล
ลูบหน้า หรือด�ำน�ำ้ เพือ่ ช�ำระล้างสิง่ ทีเ่ ป็นอัปมงคล ก่อนจะ
หันหน้าไปทางกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อธิษฐานจิต
ขอพรเสริมพลังใจในการประกอบอาชีพ และปฏิบตั หิ น้าที่
การงานให้ประสบความส�ำเร็จ สมหวัง

๕

  “พิธีเสกน�้ำอภิเษกรวมจาก ๗๖ จังหวัด ๘๖ คนโท” เพื่อจัดเตรียมไว้ถวาย “น�้ำอภิเษก” และ “น�้ำมุรธาภิเษก” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก็น�ำน�้ำทั้งหมดมาประกอบพิธีที่พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เช่นกัน
๖
“อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ”  คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า หรือ คาถาอิติปิโสเรือนเตี้ย
เป็นคาถาครอบจักรวาล  (ใช้ในทางกุศลได้ทุกเรื่อง) ที่พระภาวนาโกศลเถระ (หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร) เมื่อครั้งด�ำรงสมณศักดิ์ท่ีพระปลัดเอี่ยม
แห่งวัดโคนอน ได้ถวายรัชกาลที่ ๕ เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ ประพาสยุโรปในปี ๒๔๔๐ และ ทรงใช้บริกรรมภาวนาเสกหญ้าให้มา้ พยศกินท�ำให้คลายความดุรา้ ย
ยอมให้ประทับทรงได้โดยสงบ เป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก
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พลังชีวิต : พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อเกิดจากจิตใจ
ชีวิตประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ คือ ร่างกายกับจิตใจ  
ท�ำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนในลักษณะ
พึง่ พาอาศัย  และต่างตอบแทน เช่น  “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”
และ “จิตใจทีส่ ดใสย่อมอยูใ่ นร่างกายทีแ่ ข็งแรง” เป็นต้น
การบริหารจัดการชีวติ ทีช่ าญฉลาด จึงหาใช่เพียงให้ความ
ส�ำคัญเฉพาะร่างกาย หรือจิตใจเท่านัน้ ไม่  แต่จะต้องบริหาร
จัดการให้ครบทัง้ สองส่วนอย่างสมดุล จึงจะก่อให้เกิดผลดี
แก่ชีวิตอย่างแท้จริงตามค�ำกล่าวที่ว่า “หากใครดูแล
แต่ร่างกาย ละเลยจิตใจ คนนั้นถ้าไม่โง่ก็ปัญญาอ่อน
หากใครดูแลแต่จติ ใจ ละเลยร่างกาย คนนัน้ ถ้าไม่ขโี้ รค
ก็อายุสั้น หากใครดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจให้เป็นไป
อย่างสมดุล คนนัน้ ย่อมประสบความส�ำเร็จในชีวติ อย่าง
ยัง่ ยืน และยาวนาน” อย่างไรก็ตาม จิตใจจะท�ำหน้าทีเ่ จ้านาย
ทีเ่ ข้มแข็งได้ และร่างกายจะแข็งแรงดีจนสามารถเป็นฐาน
รองรับประคับประคองจิตใจให้สดใสเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนได้นนั้
จะต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน คือ “พลังชีวิต” ซึ่ง
กอปรไปด้วยพลังกายหรือพลังชีวิตภายนอก และพลังใจ
หรือพลังชีวิตภายใน ที่ต่างท�ำงานประสานส่งเสริมกัน
ตลอดเวลา โดยมีจิตใจเป็นจักรเฟืองใหญ่ก�ำกับการขยับ
ขับเคลือ่ นร่างกายให้เป็นไปในทางดี หรือชัว่ ดังนัน้ ชีวติ นี้
จึงมีจิตใจเป็นใหญ่ เป็นประธาน เป็นผู้บงการกาย วาจา
และรับผิดชอบผลจากความคิด การพูด และการกระท�ำ
นัน้ ๆ ดังมีพทุ ธศาสนสุภาษิตยืนยันไว้วา่ ...“ธรรมทัง้ หลาย
มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจถ้ามีใจชัว่
ก็จะท�ำให้พดู ชัว่ ท�ำชัว่ ตามไปด้วย เพราะการท�ำชัว่ นัน้
ทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค
ที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น” และ “ธรรมทั้งหลายมีใจ
เป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจ ถ้ามีใจดี
ก็จะท�ำให้พูดดี ท�ำดีตามไปด้วย เพราะการท�ำดีนั้น
สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนัน้ ”
พลังชีวิต : พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เสริมไม่ได้
หากน�ำทฤษฎีวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
ของ ALBERT  S. HUMPHREY มาบูรณาการในเชิงวิเคราะห์
นาวิกศาสตร์
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ชีวิต ก็ยิ่งจะท�ำให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ชีวติ ได้ดขี นึ้ เนือ่ งจากชีวติ กับองค์กรประกอบการทางธุรกิจ
มีความเหมือนกันอย่างหนึง่ คือ ต้องเข้าใจบริหารจัดการ
อย่างชาญฉลาด หรือใช้กลยุทธ์ด�ำเนินการ จึงจะประสบ
ความส�ำเร็จสูงสุด เพราะตามแนวทางของทฤษฎีวเิ คราะห์
องค์กรชีวิต “พลังชีวิต” จัดเป็นจุดแข็ง (STRENGTHS)  
ทีเ่ ป็นพลังต้นทุนภายในทีม่ อี ยูด่ ว้ ยกันทุกคน อาจจะมาก
หรือน้อยแตกต่างกันไป หากไม่ตระหนักรู้ ไม่เห็นคุณค่า
ไม่พยายามเสริมจุดแข็งต้นทุนทางร่างกาย และจิตใจเท่ากับ
ท�ำจุดแข็งของชีวิตให้กลายเป็นจุดอ่อน (WEAKNESSES)
โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์  เมือ่ ชีวติ เกิดจุดอ่อนเท่ากับท�ำให้สร้าง
ศักยภาพทีเ่ ป็นโอกาส (OPPORTUNITIES) ทีจ่ ะพึงได้พงึ มี
ได้นอ้ ยลง และเปิดช่องให้สงิ่ ทีเ่ ป็นอุบตั เิ หตุเภทภัยต่าง ๆ
(TREATS)  คกุ คามชีวติ ได้งา่ ยขึน้   ในมุมกลับ  ถา้ ใครตระหนักรู้
เห็นคุณค่า พยายามเสริมพลังต้นทุนภายในทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ (STRENGTHS)  ให้แข็งแรงและเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เท่ากับเป็นการสร้างโอกาสแก่ชีวิต (OPPORTUNITIES)  
ช่วยก�ำจัดสิง่ ทีเ่ ป็นจุดอ่อน (WEAKNESSES) และเป็นเสมือน
เกราะคุม้ ครองป้องกันอุบตั เิ หตุเภทภัยต่าง ๆ (TREATS)
ไม่ให้คกุ คามชีวติ ได้โดยอัตโนมัติ ดังนัน้ หากมีการเสริมพลัง
ต้นทุนทางร่างกายให้แข็งแรง เสริมต้นทุนทางจิตใจให้
เข้มแข็งอย่างสมดุลสอดคล้องกัน ก็มโี อกาสทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ
ประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก  

กลยุทธ์ SWOT ที่ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์กรชีวิต

เพราะฉะนัน้ “ชีวติ ” จึงเป็นเรือ่ งทีค่ นเราต้องวิเคราะห์
ให้รวู้ า่ มีจดุ แข็ง (STRENGTHS) อะไรทีต่ อ้ งเสริม มีจดุ อ่อน
(WEAKNESSES) อะไรที่ต้องก�ำจัด มีโอกาสหรือโชคดี
(OPPORTUNITIES) อะไรทีต่ อ้ งสร้าง และมีภยั คุกคาม หรือ
อุปสรรคข้อขัดข้อง (TREATS) อะไรทีต่ อ้ งหาทางป้องกัน
ถ้าเข้าใจ และวิเคราะห์ชวี ติ ได้ตามนี้ ก็สามารถตอบประเด็น
ทีเ่ ป็นข้อสงสัยในบทน�ำทีว่ า่ คนทีม่ ากระท�ำพิธแี ช่ตวั และ
อาบน�้ำเสริมพลังชีวิต ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ
มีฐานะ มีต�ำแหน่งหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ
ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็นเป้าหมายชีวติ ทีค่ นเราปรารถนาทัง้ สิน้
แต่ทเี่ ขาเหล่านัน้ ยังต้องมาท�ำพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ้ ก็เพือ่ มา
เสริมพลังชีวติ คือ ขวัญก�ำลังใจให้เข้มแข็ง เพราะสิง่ เหล่านี้
ทรงคุณค่ามากกว่าทรัพย์สนิ เงินทอง หน้าทีก่ ารงาน และ
ชือ่ เสียงเกียรติยศ สอดคล้องกับค�ำกล่าวทีว่ า่ ... “ได้เงินทอง
เท่ากับได้ของสิง่ เดียว ได้ชอื่ เสียงเกียรติยศเท่ากับได้ของ
หลายสิง่ แต่ถา้ ได้ขวัญก�ำลังใจเท่ากับได้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง”
ในทางกลับกัน “เสียเงินทองเท่ากับเสียของสิ่งเดียว
เสียชื่อเสียงเกียรติยศเท่ากับเสียของหลายสิ่ง แต่ถ้า
เสียขวัญก�ำลังใจเท่ากับเสียทุกสิ่งทุกอย่าง”
จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ : จุดเสริมความ
แข็งแรงร่างกาย
“ชีวิต” แยกท�ำความเข้าใจได้เป็น ๒ องค์ประกอบ
คือ “ร่างกายและจิตใจ” “พลังชีวติ ” แยกท�ำความเข้าใจ
ได้เป็น ๒ ส่วน คือ “พลังกายและพลังใจ” ส่วน “จุดเสริมพลัง
ชีวิต” ที่เป็นประเด็นส�ำคัญในบทความเรื่องนี้ก็สามารถ
แยกท�ำความเข้าใจได้เป็น ๒ ประเภทเช่นกัน คือ “จุดเสริม
พลังชีวิตตามธรรมชาติ และจุดเสริมพลังชีวิตตาม
ภูมิปัญญามนุษย์” ความแตกต่างระหว่างจุดเสริมชีวิต
ทัง้ สองประเภทนีอ้ ยูท่ วี่ า่ “จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ”
มีหน้าทีเ่ สริมความศักดิส์ ทิ ธิท์ างด้านจิตใจ เสริมขวัญก�ำลังใจ
ให้เข้มแข็ง ส่วน “จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์”
มีหน้าทีเ่ สริมความศักดิส์ ทิ ธิท์ างด้านร่างกาย เสริมสุขภาพ
และภูมคิ มุ้ กันร่างกายให้แข็งแรง เป็นทีร่ กู้ นั ทัว่ ไปว่า ถ้าใคร
ต้องการเสริมพลังทางร่างกายให้แข็งแรง แข็งแกร่ง หุ่นดี

มีเสน่ห์ มีกล้ามท้องเป็นลอน มีสดั ส่วนร่างกายทีเ่ หมาะสม
มีภมู คิ มุ้ กันโรคภัยไข้เจ็บทีด่ ี รวมไปถึงท�ำให้ดอู อ่ นกว่าวัย
โดยไม่ตอ้ งพึง่ การศัลยกรรมทางการแพทย์  และเกิดประโยชน์
อีกมากมายมหาศาลเกินบรรยาย ก็จะเลือกไปเสริมพลัง
ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญั ญามนุษย์ เช่น สวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ สนามกีฬา โรงยิม สถานฟิตเนส เป็นต้น
ด้วยการออกก�ำลังกายเดิน วิ่ง ว่ายน�้ำ ปั่นจักรยาน เต้น
แอโรบิค ฯลฯ เล่นกีฬาตามทีต่ นถนัด “จุดเสริมพลังชีวติ
ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์” เหล่านี้ ตามหลักพระพุทธศาสนา
จัดเป็น “ปฏิรูปเทศ” หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ด  ี
สถานทีท่ เี่ หมาะสม เป็นประโยชน์เกือ้ กูล และเป็นสถานที่
ที่คนควรไปออกก�ำลังกายเสริมพลังชีวิตภายนอก และ

สุขภาพดีไม่มขี าย อยากได้ตอ้ งออกก�ำลังเสริมจุดแข็งชีวติ ด้วยตัวเอง

ในมุมมองของทฤษฎีวเิ คราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
“จุดเสริมพลังชีวิตตามภูมิปัญญามนุษย์” คือโอกาส
หรือโชคดี (OPPORTUNITIES) ทีต่ อ้ งสร้างของผูท้ ตี่ อ้ งการ
เสริมพลังชีวติ ทางร่างกาย ด้วยการไปออกก�ำลังกาย หรือ
เล่นกีฬาตามที่ตนถนัด ถ้ามีโอกาส หรือโชคดีแล้วไม่ฉวย
ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเสียโอกาส ปล่อยความโชคดี
ให้หลุดลอยไป ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเสริมจุดแข็ง และ
ก�ำจัดจุดอ่อนชีวติ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นต้นทุนเดิมก็จะพลอยเสียไปด้วย
ในขณะเดียวกันก็อาจจะท�ำให้อบุ ตั เิ หตุเภทภัยต่าง ๆ โดย
เฉพาะโรคภัยไข้เจ็บคุกคามชีวิตได้ง่ายขึ้น
นาวิกศาสตร์
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แม้การออกก�ำลังกายจะมีมากมายหลายประเภท
หลายรูปแบบ แต่การเลือกออกก�ำลังกายที่ตนถนัด
อย่างสม�ำ่ เสมอ ย่อมก่อให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ และเสริมพลัง
ชีวติ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนัน้ การออกก�ำลังกายจึงได้รบั
การเปรียบเทียบว่า “เป็นหนึ่งในบรรดาแพทย์ที่ดีที่สุด
ของโลก” หากฉลาดเลือกจุดเสริมพลังชีวิตด้านร่างกาย
ทีเ่ หมาะสม สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ ก็จะท�ำให้
สามารถเสริมพลังชีวติ ด้านร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ตามไปด้วย ในทางการแพทย์จงึ ให้การรับรองว่า
การไปเสริมพลังชีวติ ด้วยการออกก�ำลังกาย ณ จุดเสริมพลัง
ชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ทเี่ ป็นปฏิรปู เทศอย่างสม�ำ่ เสมอ
พอเหมาะพอดี และถูกสุขลักษณะ จะก่อให้เกิดปาฏิหาริย์
แก่ชีวิตชนิดที่ทรัพย์สินเงินของมีค่าก็ซื้อหาไม่ได้
พลธรรม : กระบวนธรรมน�ำไปสู่พลังความศักดิ์สิทธิ์
ที่เป็นไปได้
ด�ำเนินมาถึงหัวข้อนี  ้ เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นคงได้เห็นความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของ “จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์” ชัดเจนขึน้
พอสมควร หรืออย่างน้อยก็นา่ จะแยกความแตกต่างได้วา่
“จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์” ช่วยเสริมพลังชีวติ
ภายนอก ท�ำให้สขุ ภาพกาย และบุคลิกลักษณะภายนอกดูดี
มีเสน่ห์ ร่างกายแข็งแรง สมส่วน สร้างภูมคิ มุ้ กัน และรักษา
โรคภัยไข้เจ็บที่น่าอัศจรรย์ เป็นพลังปาฏิหาริย์ของชีวิต
ทีค่ นเราท�ำให้เกิดขึน้ ได้ดว้ ยตัวเอง และนักกีฬาทัว่ โลกที่
ประสบความส�ำเร็จสูงสุดในชีวติ   ทกุ ชนิดกีฬา  ลว้ นต้องเคยผ่าน
การออกก�ำลังกายเสริมพลังจากจุดเสริมพลังชีวิตตาม
ภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์มาด้วยกันทัง้ สิน้ ในขณะที่ “จุดเสริมพลัง
ชีวติ ตามธรรมชาติ” ความศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยูท่ ชี่ ว่ ยเสริมพลังชีวติ
ภายใน ท�ำให้จติ ใจมัน่ คง เข้มแข็ง มีสมาธิ เกิดความเชือ่ มัน่
ทีส่ ำ� คัญ คือ ท�ำเกิดขวัญก�ำลังใจอันเป็นปฐมบทแห่งความ
ส�ำเร็จ และความยิง่ ใหญ่ในทุก ๆ เรือ่ ง แม้จะดูเหมือนท�ำหน้าที่
คนละอย่าง แต่ทงั้ สองจุดเสริมต่างก็มหี น้าทีเ่ กือ้ กูล และ
พึ่งพาอาศัยกัน
หากจะมีใครตัง้ ข้อสงสัยว่า การแช่ตวั และอาบน�ำ 
้ ณ
จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” และ “หัวมังกร”
นาวิกศาสตร์
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ง่าย ๆ เพียงชัว่ ครูช่ วั่ ยามแค่นนั้ ก่อให้เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์
เสริมพลังชีวติ ท�ำให้จติ ใจมีสมาธิ เกิดความเชือ่ มัน่ เกิดขวัญ
ก�ำลังใจเข้มแข็งไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคปัญหา และเป็นปฐมบท
แห่งความส�ำเร็จ และความยิ่งใหญ่ที่คนเราปรารถนาได้
อย่างไร หากแค่แช่ตัว และอาบน�้ำ  ณ จุดเสริมพลังชีวิต
ตามธรรมชาติ แล้วท�ำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริง บรรดา
กุ้ง หอย ปู ปลาที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น มิเป็นสัตว์อมตะ
มีฤทธิเ์ ดช ประสบความสุข ปลอดโรค ปลอดภัยกันไปทัง้ หมด
ละหรือ หรือมีอะไรที่เป็นหลักประกันความเชื่อในเรื่องนี้
ได้บ้าง                                 
           จุดเด่นของพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนา
อืน่ ๆ คือ มีหลักธรรมค�ำสอนเป็นระบบ มีระเบียบ ทันสมัย
มีเหตุผล  สอดรับกับหลักวิทยาศาสตร์  สามารถน�ำไปบูรณาการ
ในคติความเชือ่ หรือแนวคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์
ทัง้ ในอดีต และปัจจุบนั ได้ทกุ เรือ่ ง ในเรือ่ งการแช่ตวั และ
อาบน�ำ  
้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร”
และ “หัวมังกร” นี้ก็เช่นเดียวกัน สามารถน�ำพุทธธรรม
ค�ำสอนเรื่อง “พลธรรม หรือหลักธรรมอันเป็นพลังใจ
๕ ประการ” มาบูรณาการในการกระท�ำพิธีแช่ตัว และ
อาบน�ำ 
้ ณ จุดเสริมพลังชีวิตตามธรรมชาติให้ศักดิ์สิทธิ์
ได้เป็นเหตุเป็นผล ดังนี้
๑. ศรัทธาพละ - พลังความเชือ่ มัน่   เป็นคุณธรรมจุดแข็ง
ชีวติ ทีช่ ว่ ยควบคุมความลังเลสงสัย ให้เชือ่ ในสิง่ ทีค่ วรเชือ่
ปลุกความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ช่วยขับเคลือ่ นฉันทะ อันเป็น
คุณธรรมน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในทุกเรือ่ ง ให้เกิดขึน้ กระตุน้ พลัง
ความเพียรพยายามให้ด�ำเนินไปอย่างเป็นกระบวนการ
พลังจิตที่เชื่อมั่นย่อมก่อให้เกิด “พลังสมาธิ” ซึ่งน�ำไปสู่
สมรรถภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพได้ ศรัทธา
จึงเป็นหลักประกันความส�ำเร็จ ดังมีพุทธภาษิตยืนยันว่า
“สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ - ศรัทธาเป็นเพื่อนคู่ใจ
ของคนเรา”.
๒. วิริยพละ - พลังความเพียร เป็นคุณธรรมจุดแข็ง
ชีวติ ทีช่ ว่ ยควบคุมความเกียจคร้าน ความหวาดกลัว และ
ความหวัน่ เกรงอุปสรรคปัญหาทุกอย่าง  ขบั เคลือ่ นความแข็งใจ
อดทน สูง้ าน สูช้ วี ติ รวมถึงวีรกรรมความส�ำเร็จทุกอย่าง

ล้วนมีวิริยะเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งสิ้น ตามสุภาษิตที่ว่า
“ท่านทัง้ หลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย (คุกคามชีวติ )
เห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย (โอกาสชีวติ )
และ วิรเิ ยน ทุกขมจฺเจติ - คนย่อมพ้นทุกข์ (ผ่านอุปสรรค
ปัญหา) ได้ด้วยใจที่ไม่เกรงกลัว”
๓. สติพละ - พลังความระลึกได้ ความรูต้ วั ทัว่ พร้อม
เป็นคุณธรรมจุดแข็งชีวิตที่ช่วยควบคุมความประมาท
เลินเล่อ พลัง้ เผลอ เหม่อลอย ขับเคลือ่ นสัมมาสติ ความตืน่ ตัว
ระมัดระวัง  รู้เท่าทันในทุกความคิด ทุกอิริยาบถ และทุก
อารมณ์ทมี่ ากระทบ เป็นเหมือนองครักษ์พทิ กั ษ์จติ ไม่เปิดช่อง
ให้กิเลสครอบง�ำจิตได้โดยง่าย ดังมีพุทธภาษิตยืนยันว่า
“สติ สพฺพตฺถ ปตฺถยิ า – สติจำ� เป็นต้องมีในทีท่ กุ สถาน
ในกาลทุกเมื่อ”
๔. สมาธิพละ - พลังความตัง้ ใจมัน่ เป็นคุณธรรมจุดแข็ง
ชีวติ ทีช่ ว่ ยควบคุมความประหม่า วอกแวก ไขว้เขว ฟุง้ ซ่าน
ท้อแท้ ขับเคลื่อนความมุ่งมั่น ทุ่มเท จริงจัง และตั้งใจ
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ไม่ลม้ เลิกความเพียรพยายามอย่างง่าย ๆ
พลังสมาธิ เป็นฐานจิตทีป่ ระเสริฐสุด เพราะจิตทีเ่ ป็นสมาธิ
ย่อมอยูเ่ ป็นสุข มีพลังอ�ำนาจ ก่อให้เกิดปัญญา หยัง่ รู้ ดังมี
พุทธพจน์ยนื ยันว่า “ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย จิตทีเ่ ป็นสมาธิ
ย่อมรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริง”
๕. ปัญญาพละ - พลังความเฉลียวฉลาดรอบรู  ้ เป็น
คุณธรรมจุดแข็งชีวิตที่ช่วยควบคุมอวิชชา ความหลงผิด
ความเห็นผิด ความงมงาย โง่เขลา ขับเคลือ่ นศรัทธาทีม่ พี ลัง
ปัญญาก�ำกับ พินจิ พิเคราะห์  ละเอียดรอบคอบ ก�ำกับพลธรรม
ข้ออื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ศรัทธา วิริยะ สติ  และ
สมาธิ แม้จะท�ำให้เกิดก�ำลัง หรือท�ำให้ชวี ติ เกิดพลังอ�ำนาจ
หากไม่มีพลังปัญญาก�ำกับ อาจกลายเป็นมิจฉาศรัทธา
มิจฉาวิรยิ ะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ และน�ำพลังอ�ำนาจ
ที่เกิดขึ้นไปใช้ในทางที่ผิดได้ พลังจิตที่รอบรู้จึงจัดว่าเป็น
ยอดแห่งพลังชีวิต เพราะเป็นเครื่องก�ำกับ ควบคุม และ
น�ำทางก�ำลังชีวติ อย่างอืน่ ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ถูกต้อง
ชอบธรรม
ดังนั้น การแช่ตัวและอาบน�้ำ ณ จุดเสริมพลังชีวิต
ตามธรรมชาติ “สะดือมังกร” และ “หัวมังกร” จึงเป็นเพียง

โต๊ะหมูบ่ ชู าสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำพืน้ ที่ เพือ่ ขอบารมีเป็นทีพ่ งึ่

กุศโลบาย หรือขัน้ ตอนของพิธกี รรมทีจ่ ะท�ำให้ผกู้ ระท�ำพิธี
เชือ่ มศรัทธา (ความเชือ่ ) เข้ากับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คารพนับถือ
เพื่อให้ใจมีสิ่งยึดมั่น ก่อนจะใช้ศรัทธาเป็นคุณธรรมเชื่อม
ต่อไปถึงพลธรรมข้ออืน่ ๆ อย่างเป็นกระบวนธรรม น�ำไปสู่
ขวัญก�ำลังใจที่เข้มแข็ง อันเป็นจุดประสงค์สูงสุดของการ
กระท�ำพิธใี ห้ได้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ 
้ แม้จะ
มีคุณค่า แต่ก็นับเป็นคุณค่าเทียมของการเสริมพลังชีวิต
ส่วนคุณค่าแท้ของพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ้ อยูท่ กี่ ารน�ำพลธรรม
ทัง้ ๕ มาบูรณาการในการประกอบอาชีพการงานให้เกิดผล
ส�ำเร็จอย่างจริงจัง หาใช่อยูท่ ขี่ นั้ ตอนพิธกี รรมเพียงแค่แช่ตวั
และอาบน�ำ้ ทะเลง่าย ๆ อย่างทีห่ ลายคนเข้าใจแต่อย่างใดไม่
ซึ่งหากใครเข้าใจถูกต้องตามนี้  ก็จะสามารถถอดรหัสพิธี
แช่ตัว และอาบน�้ำ ณ จุดเสริมพลังชีวิตตาม พลธรรม ๕
นีแ่ หละ คือ คุณธรรมต้นทุนทีเ่ ป็นจุดแข็งของชีวติ ทีม่ อี ยู่
ด้วยกันทุกคน ซึง่ จะต้องเสริมให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ เมือ่ เสริมแล้ว
ต้องน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินชีวติ และปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ ารงาน ใครฉลาดเสริม ฉลาดใช้ ย่อมมีโอกาสประสบ
ความส�ำเร็จได้ไม่ยาก หากไม่เสริมไม่เข้าใจจะส่งผลเสีย
ให้พลธรรมจุดแข็งทีม่ อี ยูก่ ลายเป็นจุดอ่อนชีวติ เป็นช่องทาง
น�ำมาซึ่งภัยคุกคาม และท�ำให้ชีวิตล้มละลายได้
พลธรรม ๕ นีแ่ หละ คือ คุณธรรมก�ำกับการเสริมพลัง
ชีวติ ในพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ ้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ
ให้เป็นไปอย่างสุจริต สมเหตุสมผล ไม่ใช่เป็นการลงทุนน้อย
หวังผลมาก ไม่ใช่เป็นการแสวงหาก�ำไรเกินควร ไม่ใช่เป็นการ
อ้อนวอนแล้วนอนรอผล และไม่ใช่เรือ่ งงมงายอย่างทีบ่ างคน
ตั้งข้อสงสัย
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พลธรรม ๕ นีแ่ หละ คือ พลังศักดิส์ ทิ ธิท์ นี่ ายธนาคาร
ผูร้ เิ ริม่ พิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ ้ ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามธรรมชาติ
“สะดือมังกร” เป็นคนแรก ๆ ใช้เป็นแรงบันดาลใจบริหาร
กิจการงานในความรับผิดชอบจนท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
ตามที่ปรารถนา

เชิญกระทงลงลอยบูชา และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเลก่อน

พลธรรม ๕ นีแ่ หละ คือ ค�ำตอบประเด็นข้อสงสัยใน
บทน�ำที่ว่า “พิธีกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
และเสริมพลังชีวติ ได้อย่างไร ผูท้ ผี่ า่ นการกระท�ำพิธนี แี้ ล้ว
มีโอกาสประสบความส�ำเร็จกิจ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึง
ปรารถนา เช่น เสริมพลังชีวติ ให้เข้มแข็ง เสริมฐานะให้มงั่ คัง่
เสริมครอบครัวให้อบอุน่ เสริมเสน่ห์ เสริมเมตตา เสริมบารมี
ให้เพียบพร้อม และเสริมความเจริญก้าวหน้าให้หน้าที่
การงาน เป็นต้น ได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด”
สรุป
ใครก็ตามที่คิดว่าการกระท�ำพิธีแช่ตัว และอาบน�้ำ 
ณ จุดเสริมพลังชีวิตตามธรรมชาติ “เป็นเรื่องของคน
ขวัญก�ำลังใจอ่อน และเป็นการกระท�ำทีง่ มงาย” ถือว่า
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ก็เพราะขวัญก�ำลังใจ
อ่อนนีแ่ หละ เป็นผลให้ตอ้ งมาเสริมขวัญก�ำลังใจให้เข้มแข็ง
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก และน่าจะถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า
แต่ถา้ ใครก็ตามวิเคราะห์ชวี ติ จนรูว้ า่ เป็นคนขวัญก�ำลังใจ
อ่อนแล้ว แต่ไม่รวู้ ธิ ที จี่ ะท�ำให้ขวัญก�ำลังใจเข้มแข็ง ปล่อยให้
ขวัญก�ำลังใจตกต�ำ่ จนถึงจุดวิกฤติ ท�ำให้ชวี ติ ต้องแก้ปญ
ั หา
ผ่าทางตันด้วยวิถที างทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน่ แหละ น่าจะถือเป็น
นาวิกศาสตร์
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เรือ่ งเสีย่ งอันตราย และเป็นเรือ่ งแปลกมากกว่า ส่วนคนทีไ่ ป
กระท�ำพิธแี ช่ตวั และอาบน�ำ 
้ “ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตาม
ธรรมชาติ”  แล้วท�ำให้เกิดความศักดิส์ ทิ ธิเ์ สริมขวัญก�ำลังใจ
ให้กลับฟืน้ คืนความเข้มแข็ง สามารถด�ำเนินชีวติ และปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ ารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนประสบความส�ำเร็จ
ตามทีต่ อ้ งการ แต่กลับถูกมองว่า “เป็นการกระท�ำทีง่ มงาย”
หรือไม่นนั้ คงต้องยกตัวอย่าง กรณีคนทีม่ รี า่ งกายอ่อนแอ
และขีโ้ รค แต่พยายามแก้ปญ
ั หาโดยแข็งใจไปออกก�ำลังกาย
“ณ จุดเสริมพลังชีวติ ตามภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์” เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ ท�ำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ร่างกายกลับฟื้นคืน
ความแข็งแรง เกิดภูมคิ มุ้ กันต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้โดย
อัตโนมัติ โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ ป็นอยูป่ ระจ�ำ ก็คอ่ ย ๆ ทุเลาเบาลง
อย่างเห็นได้ชดั การกระท�ำเช่นนีส้ มควรถูกเรียกว่า “งมงาย”
ด้วยหรือไม่
-------------------------------เอกสารอ้างอิง
๑.กรีฑา พรรธนะแพทย์,พลเรือตรี. กระโจมไฟชุมพร
เขตอุ ด มศั ก ดิ์ “ดวงประที ป แห่ ง ท้ อ งทะเลไทย”
นิตยสารนาวิกศาสตร์ ฉบับ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และ
“พระอนุสาวรียก์ รมหลวงชุมพรฯ แห่งแรกของกองทัพเรือ”
นิตยสารนาวิกศาสตร์ ฉบับ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส�ำนักงาน
ราชนาวิกสภา กรุงเทพฯ
๒.คณะกรรมการกองต� ำ รา มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย  
“พุทธศาสนสุภาษิต” (หลักสูตรนักธรรมตรี -โท - เอก)
พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๓๖ มหามกุฏราชวิทยาลัยกรุงเทพฯ
๓.จิราภรณ์ เชื้อไทย “เรื่องเล่าขานฐานทัพเรือสัตหีบ”
เอกสารต้นฉบับส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำหนังสือที่ระลึก
ฐานทัพเรือสัตหีบ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พิมพ์
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ พธ.บ.)
“พจนานุกรมพุทธศาสตร์” พิมพ์ครัง้ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๐
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

