


อานตอปกหลังดานใน 

 ถาม : ทานอาจารยเปนนายกสมาคม ฯ คนท่ีเทาไหรครับ และมีความรูสึกอยางไร ที่ไดรับความไววางใจ 

  จากพ่ีนองอยางดีย่ิงแบบไมมีคูแขงขัน ในคร้ังน้ี 

 ตอบ : ผมเปนนายกสมาคม ฯ คนที่ ๑๙ รูสึกดีใจอยางย่ิงที่พ่ีนองใหความไววางใจ ในครั้งน้ี และจะ 

  พยายามทำหนาท่ีใหดีที่สุด ใน ๒ ป ที่พ่ีนองชาว มจรใหโอกาสผม การไดรับความไววางใจแบบ 

  ไมมีคูแขงขันเชนน้ี ย่ิงทำใหผมตองใชความพยายามมากข้ึนกวาเดิมครับ 

 ถาม : ทานมองใครไวบาง ทีจ่ะเชิญมาเปนอปุนายก นอกจากทาน ผศ.ดร.สรุพล  สยุะพรหม รองอธิการบดี  

  ฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาชวยงานในการบริหารกิจการของ 

  สมาคมศิษยเกา ฯ ขอสั้น ๆ ครับ 

 ตอบ : สั้น ๆ ก็คือ ผมมีทานรองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม เปนอุปนายก 

  ทานท่ี ๑ ตามที่ทานกลาวถึง ถือวาเปนคนภายในมหาวิทยาลัย ฯ ของเรา จึงตั้งใจมอบใหทานดูแล 

  ในการบริหารงานบุคคลและสำนักงานในภาพรวมท้ังหมด 

 - นอกจากทานสุรพลแลวยังมอีกีสองทานคือ ทาน ดร.อราม พลตร ีเปนอปุนายกทานท่ี ๒ ทานน้ี เปนนักธุรกิจ 

เปนเจาของเรือเดินสมุทร รับ - สงสินคา จึงขอใหทานดูแลเรื่องการหารายไดของสมาคมฯ ซึ่งผมจะไดแตงตั้งคณะ

กรรมการฝายหารายได ขึ้นคณะหน่ึง โดยเชิญพ่ีนองของเรา ที่อยูในแวดวงธุรกิจ และการส่ือสารมวลชน โดยให

ทานเหลาน้ันมาพูดคยุ ปรกึษาหารือกัน ซึง่ขณะน้ีผมไดทาบทาม คณุยนต  กำลังวัน จาก หนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกจิ 

ใหเขามารวมงานดวยแลว 

 - อีกทานหน่ึง คือ ทาน ดร.ศักดิ์  ประสานดี ซึ่งเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีตาง ๆ จะไดมอบใหทานดูแลดาน

การติดตอประสานงานกับพ่ีนองเราผานระบบการส่ือสารที่ทันสมัยปจจุบัน ซึ่งจะชวยใหทะเบียนสมาชิกมีความ

ทันสมัยย่ิงข้ึน ผมมั่นใจวา ทานดร.ศักด์ิ  ประสานดี ซึ่งผมไดเห็นนามสกุลของทานแลว ก็เกิดเช่ือมั่นไดไปกวา 

ครึ่งหน่ึงแลวครับ 

บทสัมภาษณ� 
พันเอก (พิเศษ)
ไชยนาจ ญาติฉิมพลี
ตุลาการศาลทหารกลาง

นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ คนท่ี ๑๙

โดย ผศ.ดร.กิตติทัศน  ผกาทอง
สาราณียกรวารสาร สมาคมศิษยเกา มจร
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 ถาม : ขอทราบแผนงานในระยะส้ันและระยะยาว ตอบสั้น ๆ ไดครับ 

 ตอบ : แผนงานระยะสัน้ ประการแรก คือ จัดทำสำนักงานของสมาคมฯ  

  ใหเปนรูปราง เมื่อพ่ีนองเราไป - มา สามารถแวะเย่ียม ดื่มน้ำชา -  

  กาแฟกันได ซึ่งผมก็ไดมอบใหทาน ดร.พิเชฐ ท่ังโต บริหาร 

  จดัการแลว คาดวาจะไปไดด ีเพราะทาน ผศ.ดร.สมศกัด์ิ บญุปู ได 

  ประสานงานขอความอนเุคราะห พระคุณทาน พระครูปทุมวรกิจ  

  เจาอาวาสวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี ชวยอุปถัมภ 

  ปรับปรุงหองสำนักงานใหเปนสัดสวนแลว 

 - ประการที ่๒ กำหนดวัน เวลา ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหมคีวามแนนอน หากนายกฯ ไมอยู 

สามารถมอบใหทานอุปนายกทานใดทานหน่ึงดำเนินการประชุมแทนได ซึ่งในเร่ืองน้ี ผมมอบความไววางใจให 

ทาน ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช คนหนุมโสด ไฟแรง พรอมทีมงานของทานแลว 

 - ประการที่ ๓ คือ จะจัดงานวันบุรพาจารย รวมกับ มหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ของทุกป  

ใหสำเร็จตามคำแนะนำและเรียกรองจากทานประธานท่ีปรึกษา ศาสตราจารยพิเศษ จำนงค ทองประเสริฐ 

เสมอมา 

 - สำหรับแผนงานในระยะยาว จะไดผนึกกำลังพ่ีนองชาว มจรจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยา

บริการตาง ๆ สรางกิจกรรมของสมาคมศิษยเกาใหกาวไปขางหนาอยางเหมาะสมท่ีสุดครับ 

 ถาม : เปนคำถามสุดทายครับ ทานมีอะไรจะฝากถึง พ่ีนองเรา ชาวมหาจุฬาฯ บางครับ 

 ตอบ : ฝากถึงทุกทานท่ีรวมคิดท่ีทำกิจกรรมของสมาคมศิษยเกาฯ ตามโอกาสอันควร สมัครสมาน 

  สามัคคี ดวยความจริงใจ สิ่งใดท่ีควรแนะนำอยาไดเกรงใจ สามารถบอกไดตลอดเวลา และเราจะ 

  มวีารสารติดตอถึงกัน ๒ เดือนตอหน่ึงฉบบั ซึง่ม ีทาน ผศ.ดร.กิตตทัิศน ผกาทอง และ ทานอาจารย 

  เชน นคร เปนผูรับผิดชอบ 

 - ผมขอยืนยันวาจะปฏิบัติหนาท่ีใหดีที่สุด และจะนำสิ่งดี ๆ ที่ทานอดีตนายกสมาคมฯ ทั้งสองทาน คือ ทาน 

ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม ไดริเร่ิมไวมาสานตอใหดีที่สุด ครับ 

 

 ผูสัมภาษณ กลาวขอบคุณ พันเอก (พิเศษ)ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี ตุลาการศาลทหารกลาง และนายกสมาคม

ศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ คนท่ี ๑๙ 

ñ. ¾ÃÐÃÒªÇÃÁØ¹Õ (¾Å ÍÒÀÒ¡âÃ) ¨Ó¹Ç¹ õ,ððð ºÒ· 
ò. âÃ§¾ÔÁ¾ �ÁËÒ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨Ó¹Ç¹ ó,ððð ºÒ· 
ó. ÁËÒ¨ØÌÒºÃÃ³Ò¤ÒÃ ¨Ó¹Ç¹ ó,ððð ºÒ· 

ô. ÍÒ¨ÒÃÂ �Í´ÔÈÑ¡ Ốì ·Í§ºØÞ ¨Ó¹Ç¹ ó,ððð ºÒ· 
õ. ¾.Í.(¾ÔàÈÉ)äªÂ¹Ò¨ ÞÒμÔ©ÔÁ¾ÅÕ ¨Ó¹Ç¹ ñ,ððð ºÒ· 

 

·‹Ò¹·ÕèμŒÍ§¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂ �à¡‹ÒÁ¨Ã á¨Œ§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ä´Œ·Õè 

¾.Í.(¾ÔàÈÉ)äªÂ¹Ò¨ ÞÒμÔ©ÔÁ¾ÅÕ â·Ã.ðø-ùùöù-õðõö  

¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÍØ»¶ÑÁÀ�¤‹Ò¾ÔÁ¾�ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂ�à¡‹ÒÁ¨ÃÏ 

บทสัมภาษณ�นายกฯ (ต�อ) 
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สมาคมศิษย์เก่า
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ก็คลอดออกมาได้ทันตามกำาหนด แม้จะกระท่อนกระแท่นไปบ้าง 

โดยท่ีท่านนายกสมาคมฯ เห็นสมควรให้กำาหนดเอาวันที่ 5 ธันวาคม 

เป็นวันคลอดของวารสารเล่มน้ี เพราะต้องการถวายพระพรพระบาท
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จะนำาพาสมาคมฯไปในทิศทางใดมวลสมาชิกทั้งเก่าและใหม่หาอ่านได้ในเล่มนี้ พร้อมนี้ ผศ.ดร.สุรพล  

สุยะพรหม อุปนายกสมาคมฯ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้กรุณาเสียสละเวลาเขียนบทความ 

มาเล่าสู่กันฟัง ไม่น้อยหน้ากัน พลุพุ่งฟ้าได้ออกเดินทางตระเวนหาข่าวพวกเราชาวสีชมพูเพ่ือหยิบมาหยอก 

บอกให้รู้ รับรอง ถ้าอ่านแล้วไม่ฮา โรคซึมเศร้าเล่นงานชัวร์ โปรดพลิกไปที่หน้า 11 โดยพลัน

อย่างไรก็ดผีมขอถือโอกาสนีรั้บข้อตำาหนติชิมจากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีทุกคนทุกรุน่ และพรอ้มกันน้ีก็ขอรบั

บริจาคปัจจัยสนับสนุนค่าพิมพ์วารสารสมาคมฯ มา ณ โอกาสน้ีเช่นกัน (น่าจะฮาไม่ออก) ขอขอบคุณ และ

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้กำาลังใจทีมงาน ท่านท่ีเสียสละทั้งกำาลังกายและกำาลังทรัพย์ ขอให้ท่านจงมีแต่

ความสุข อย่าเจ็บอย่าจน และร่ำารวยแล้วอย่าลืมสมาคมฯ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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นับจากวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน ท่ีสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับใบอนุญาตการจัดต้ังสมาคมมาเป็นเวลา ๔๐ ปี มีคณะกรรมการบริหารสมาคมมาแล้ว ๑๘ ชุด 

ปัจจุบันเป็นชุดที่ ๑๙ หากเป็นคนก็เรียกได้ว่า กำาลังอยู่ในวัยทำางาน

งานของสมาคมศษิย์เก่าฯท่ีผา่นมา มมีากมายนานปัประการ แตง่านหนึง่ซึง่ถือวา่เปน็งานหลัก คอื 

งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการประสาน

งานระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนับสนุน ค้ำาจุนให้มหาวิทยาลัยมีความวัฒนา

สถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป

การบริหารสมาคมศิษย์มหาจุฬาฯ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันมาเป็นผู้บริหาร มีวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ สมาคมศิษย์เก่าฯได้มีการเลือกตั้ง

นายกสมาคมคนใหม่ คนท่ีได้รับการเลือกต้ัง คือ พ.อ.(พิเศษ)ไชยนาจ ญาติฉิมพลี และนายกสมาคมฯ คนใหม่

ก็ได้เลือกอุปนายกสมาคมข้ึนมาเป็นทีมบริหารอีก ๓ คน คือ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดร.อร่าม พลตรี และ 

ดร.ศักดิ์ ประสานดี นอกจากน้ียังได้มีการจัดตั้งทีมงานขึ้นมาช่วยกันบริหารสมาคม โดยแบ่งความ

รับผิดชอบเป็นแผนกต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับพ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ ญาติฉิมพลี และ คณะกรรมการทุกท่าน พร้อมกันนี้ก็

ขอให้ทุกท่านจงอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ตั้งไว้ เพ่ือความเจริญ

ก้าวหน้าของสมาคมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขออำานาจคณุพระศรรีตันตรยั พระบรมสารรีกิธาต ุและหลวงพ่อพุทธโสธร โปรดอภิบาลประทานพร

ให้คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกคน จงประสบกับจตุรพิธพร

ชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดไป

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาร
อธ�การบดี
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ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญสมาคมศิษย์เก่า 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายคร้ังหลายครา

ท่ีผ่านมา หลายคนรู้สึกใจหายใจคว่ำาต่อองค์ประชุม 

เพราะกลัวว่าสมาชิกจะไม่ครบองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับ แต่เม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ท่ีผ่านมา นับว่า

ศิษย์เก่ามาประชุมกันจนเต็มห้องประชุม นับ 

ต้ังแต่รุ่นแรกอย่างท่านอาจารย์จำานงค์ ทองประเสริฐ   

อาจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ จนรุ่นหลานเหลน ซึ่ง

เป็นรุ่นที่ ๕๕

น่ีคอืความภาคภูมใิจของผม และหลายคน

ท่ีแอบลุ้นอยู่ในใจ แต่เมื่อมาคิดถึงจำานวนศิษย์

เก่า ที่เป็นฆราวาส จบ พธ.บ. แล้วออกไปรับใช้

อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

ผมว่าน่าจะมีมากกว่าพันคน น่ีแสดงว่ายังมีอีก

หลายคนที่ยังไม่ทราบข่าวและขาดการติดต่อไป

ผมมปีณิธานอย่างแนว่แน่ว่า จะทำาใหศ้ษิย์

เก่ามจรกลับมายังสถาบันแม่ให้มากท่ีสุด และ

อยากจะเรียกปณิธานน้ีว่า นกขมิ้นคืนรัง  พวก

เกริ่นนำา

พันเอก(พิเศษ) ไชยนาจ ญาติฉิมพลี
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เราเคยห่มผ้าเหลือง และคนวงการภายนอกมักจะ

เรียกพวกเราว่า เป็นยุทธจักรดงขม้ิน เม่ือพวกเรา

ออกจากรังแล้ว เราก็ควรนึกถึงอดีต คือรังของเรา 

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และความ

สามัคคี อีกทั้งยังเป็นการให้กำาลังใจรุ่นน้องๆ ที่

กำาลังศึกษากันอยู่ในสถาบันแม่แห่งนี้

ผมขอขอบคุณทกุท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ 

และผมขอสัญญาว่าจะทำาหน้าท่ีนายกสมาคมฯ 

ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันแม่และลูกๆ ท่ีจบการศึกษาไป 

พร้อมกันนี้ ก็ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นมาร่วมกัน

ทำางานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และก้าวเดินต่อไป

พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ของเรา
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 บรรณาธิการ : ตั้งใจในการรับตำาแหน่งเลขาธิการหรือถูกขอร้องให้รับครับ?

 เลขาธิการ : ขอเรยีนว่า...รบัดว้ยความเตม็ใจและตัง้ใจจรงิๆ ครบั เพราะตลอดระยะเวลา ๕ ปท่ีี

   ผ่านมากระผมได้มีโอกาสร่วมทำางานกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ๒ ชุด 

   ด้วยกัน ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาน้ันสมาคมของเรายังไม่สามารถไปถึงเป้าท่ีตั้งไว้ได้เท่าที่

   ควร อาจจะด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ มีอะไรหลายๆ อย่างท่ีเราอยากจะทำา แต่ก็ยัง

   ไม่มีโอกาสได้ทำา สมาคมเราอาจจะมีคนพูด คนคิดจำานวนมาก แต่ก็ยังขาดคนทำา 

   ขาดคนที่มีเวลาเพียงพอและพร้อมท่ีเสียสละเวลาเพ่ือความก้าวหน้าของสมาคม ขาด

   คนเดินงานและว่ิงงานให้กับสมาคม  ประกอบกับนายกสมาคมคนปัจจุบันซึ่งมีความ

   เคารพนับถือเป็นการส่วนตัว ได้ชักชวนให้มาช่วยกันทำางานให้สมาคมในคณะ

   กรรมการชุดนี้ ทุกอย่างจึงประจวบเหมาะพอดี จึงเข้ามารับตำาแหน่งน้ีด้วยความตั้งใจ

   และเต็มใจครับ 

 บรรณาธิการ :  ตำาแหน่งเลขาธิการเปรยีบดจุเสนาธิการเพราะมลีกัษณะเปน็ศนูย์บญัชาการรบ คดิว่า

   บัญชาการได้โดยไม่มีปัญหาใช่ไหม

 เลขาธิการ : ตำาแหน่งเลขาธิการเปรียบเสมือนแม่บ้านของสมาคม ต้องดูแลความเรียบร้อย 

   เอาใจใส่ ติดตามและประสานงานกับทุกฝ่ายกระผมจะใช้ความรู้ความสามารถและ

   ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีมีทำางานในตำาแหน่งนี้อย่างเต็มที่และกำาลังความสามารถครับ

   แต่การทำางานจะสำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีหรือไม่น้ันก็ด้วยความเมตตากรุณาและความ

   ร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน

Q

Q

A

A

ผศ.ดร.ธัชชนันท� อิศรเดช

จับเข�าคุย
     กับ เลขาธิการ



 บรรณาธิการ : สมาชิกบางท่านมองว่าเลขาธิการสมาคมชุดที่ ๑๙ ละอ่อนเกินไป จริงๆ แล้วมอง 

   ตนเองว่าอย่างไร

 เลขาธิการ : ก็อาจจะใช่ครับถ้าจะพิจารณาจากหน้าตาและอายุครับ แต่ถ้าจะพิจารณาจาก 

   ประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมาไม่ว่าจะในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

   ลงกรณราชวิทยาลัย หรือในฐานะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า (ผู้ช่วยเลขาธิการ  

   ๓ ปี  เหรัญญิก ๒ ปี) และรองประธานชมรมชาวขนอม กรุงเทพมหานคร ก็ไม่น่าจะ 

   ละอ่อนจนเกินไปจนทำาให้การทำางานในฐานะของเลขาธิการสมาคมไม่สามารถดำาเนิน 

   ไปด้วยดีครับ ก็ขอโอกาสพิสูจน์ตนเองในตำาแหน่งนี้ด้วยครับ

 บรรณาธิการ : แนวทางในการรบัใชส้มาคมและสมาชกิตลอดระยะเวลา 2 ปใีนตำาแหน่งเลขาธิการ 

   มีอะไรบ้าง

 เลขาธิการ : ในระยะเวลาเกือบ 2 ปขีา้งหนา้นี ้กระผมมคีวามตัง้ใจว่าเมือ่อาสามาทำางานตรงนี ้ 

   ตำาแหน่งนี้แล้ว เราต้องทำางานอย่างทุ่มเทและเต็มกำาลังความสามารถ โดยจะต้อง 

   ประสานงานในการทำางานกับทุกฝ่ายให้ได้ โดยยึดแนวทางการทำาให้สมาคมเข้มแข็ง 

   และ มั่นคง ธำารงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สานใจศิษย์เก่าและศิษย์ 

   ปัจจุบัน  ร่วมสร้างสรรค์งานใหม่ให้สมาคม ครับ

 บรรณาธิการ : สมาคมจะมบีา้นเปน็ของตนเองไดห้รอืไม ่เพราะเหตใุด เปน็ไปไดม้ากน้อยเพียงใด 

   ที่จะหาสถานที่ตั้งของสมาคมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแทนที่เดิม

 เลขาธิการ : ในขณะน้ีสมาคมเรามีสำานักงานถาวรต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   วังน้อย แต่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดนี้ ก็มีความตั้งใจท่ีจะมีศูนย์ประสานงาน 

   ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือความสะดวกในการทำางานและประสานงานกับสมาชิก 

   ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเล็งเอาท่ี มจร วัดศรีสุดาราม ซึ่งตอนน้ี 

   ก็อยู่ในข้ันตอนประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือขอใช้สถานท่ีอยู่ครับ มีความคืบหน้า 

   จะแจ้งให้ท่านทราบในวารสารฉบับต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
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Q

Q

Q
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A
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มหาวิทยาลัย
มหาจ�ฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กับ

สมาคมศิษยเก่า
มหาวิทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดย ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, 

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ไดร้บัการสถาปนาจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ เม่ือปี 

พ.ศ. ๒๔๓๙ นับเน่ืองมาถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลาร่วม 

๑๑๕ ปี มีพัฒนาการอย่างยาวนานและต่อเน่ืองมาตามลำาดับ นับเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยท่ีมีอายุยืนยาวนาน

กว่า ๑๑๕ ปี เช่นนี้

 การเจรญิเตบิโตของมหาวิทยาลยั จากการไดอ้าศยั

ใบบุญร่มโพธ์ิทองของวัดมหาธาตุฯ มายาวนาน กระท่ังแผ่

ก่ิงก้านสาขาไปท่ัวราชอาณาจักรกว่า ๒๐ จังหวัด จนกระท่ัง

ถึงปัจจุบันฯ

มีสำานักงานใหญ่อยู่ท่ี ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิแห่ง

เมืองหลวงเก่าของสยามประเทศ

 เมือ่ว่ากันโดยกายภาพอย่างน้ี มหาวิทยาลยั

สงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยแห่งนี้ จึงมีความเจริญรุ่งเรือง

มาตามกาลเวลาท่ีผ่านไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อได้

มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสมัยรัฐบาลของ 

ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ก็ยิ่งเป็นการพัฒนาที่

ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เพราะจากเดิมมีจำานวน

นิสิตเพียงปีการศึกษาละไม่ก่ีร้อยรูป/คน แต่ปัจจุบัน

มีนิสิตรวมสองหมื่นรูป/คนแล้ว

 ในทางกลบักัน เมือ่หนัมามองสมาคมศษิย์

เก่าของมหาวิทยาลัยที่ ก่อตั้งมากว่า ๓๐ ปีแล้ว 

พัฒนาการทางกายภาพทั้งเรื่องของที่ทำาการสมาคม

ก็ดี จำานวนสมาชิกก็ดี หรือแม้แต่ทุนรอนท่ีเป็น

ปัจจุบันมาเก้ือหนุนกิจกรรมของสมาคม ก็คงพอ

มองเห็นตรงกันว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาให้เจริญ

ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้จะด้วยสาเหตุใดก็

แล้วแต่ แต่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ศิษย์เก่าทั้งหลาย

ต่างมองเห็นกันอยู่ทั้งนั้น

 อย่างไรก็ตาม เปน็ท่ีนา่ยินดีวา่ ในการบรหิาร

งานสมัย ท่ี ๔  ของพระเดชพระคุณพระธรรม

โกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต,ศาตราจารย์,ราช

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ) ได้มีแนวนโยบายที่ชัดเจนว่า ให้

มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม

ให้เจริญรุดหน้าต่อไป โดยสิ่ง ท่ีเป็นรูปธรรมได้

กำาหนดไว้ในภาระงานที่อธิการบดีมอบหมายให้รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไปเป็นผู้ดูแลและประสาน

งานกับสมาคมโดยตรง ทั้งเรื่องการเชื้อเชิญให้

สมาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย เช่น งานบุรพาจารย์ งานปิยมหาราช

รำาลึกฯลฯ รวมถึงการให้การสนับสนุนสมาคมใน 

รูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดสถานที่เหมาะสมให้เป็น

ที่ทำาการของสมาคม เป็นต้น

 เปน็ทีค่าดหวังว่า นบัจากนีไ้ปความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมคงจะได้มี

การจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่าง

เต็มท่ี และเรื่องที่สำาคัญที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้

สมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมใน

หลายกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือแม้แต่

สมาชิกของสมาคมก็ควรจะได้รับทราบข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยท่ีศิษย์เก่าท้ัง

หลายได้สำาเร็จการศึกษามาด้วยความภาคภูมิใจ 

และควรจะมีความปีติยินดีในความสำาเร็จของ

มหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ที่มหาวิทยาลัยในขณะนี้

 ความคาดหวังนีจ้ะเปน็จรงิหรือไม ่ประการใด

จึงใคร่ขอเชิญมวลสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า มจร 

ทุกท่านติดตามความเป็นจริงของเรื่องนี้ในตอน 

ต่อไป
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อาจารย์เสฐยีร พันธรงัษ ีเกิดเมือ่วันเสารท่ี์ ๓ 

มิ ถุนายน ๒๔๕๔ ที่บ้านตำาบลวัดยม (บ้านขอม) 

อำาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลูกคนท่ี 

๔ ของนายเล็ก นางจันทร์ พันธรังษี มีพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาเดียวกันท้ังหมด ๖ คน เข้าเรียนท่ีโรงเรียนวัด

ธรรมจักร (วัดไก่เตี้ย) ตำาบลวัดยม (บ้านขอม) อำาเภอ

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสำานักหลวงปู่

อ่อน พันธรังสี มีครูกอน ครูกี ครูธรรม และน้ารอด 

(เปรียญ-ผู้เป็นญาติ)เป็นครูสอน เรียนภาษาไทย เลข 

และภาษาขอม จนมีพื้นวิชาการเหล่านี้พอสมควร 

 เมือ่อายุได ้๑๑ ขวบ ผูใ้หญ่ไดฝ้ากฝงัให้เขา้มา

อยู่ในสำานัก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีท่านเจ้า

คุณพระอมรเมธาจารย์ (สาหร่าย จนฺทรำสี) เป็นอาจารย์

ผู้ปกครอง เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร และ

สอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีนั้น สอบได้เป็น “มหา” ตั้งแต่

เมื่อยังเป็นสามเณร เมื่อายุครบบวช ท่านอาจารย์ได้

อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 

โดยมี สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) เป็นพระ

อุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐาน- ทัตตมหาเถร) 

ไหวครู 
อาจารยเสฐ�ยร พันธรังษี
โดย เชน นคร

เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ 

กิตฺติสารมหาเถร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 ทา่นอาจารย์ไดศึ้กษาทางดา้นปรยัิตธิรรมจบ

เปรียญธรรม ๕ ประโยค และนักธรรมชั้นเอก

 หลงัจากลาสกิขาแลว้ ไปประกอบอาชพี และมี

ครอบครัวเป็นหลักฐาน มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยโอตานิ (Otani) ท่ีเมืองเกียวโต ประเทศ

ญ่ีปุ่น ในคณะ Liberal Art เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ และสอบ 

ได้ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) และปรัชญาฝ่าย

มหายาน พ.ศ. ๒๔๘๘

ชีวิตครอบครัว
 ทา่นอาจารย์เสฐยีร ไดส้มรสกับนางสาวจำารสั 

ภูสุศิลปะธร ครูโรงเรียนประจำาจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ มีบุตรธิดา ๔ คน คือ นายประมณฑ์ นาง

กาญจนา นางสาวมานะศรี และนายธีรพงศ์ และมี

ลูกชายที่เกิดกับมารดาชาวญ่ีปุ่น นางอิชิฮารา ยาเอโกะ 

๑ คน คือ นายชีวิต พันธรังษี

ไหวครู
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ชีวิตการทำางาน
 งานของทา่นอาจารย์ สว่นใหญ่เปน็งานดา้นการ

สื่อสารมวลชน โดยเริ่มจาก การเป็นผู้ประกาศข่าว 

ของสถานีวิทยุ เอน.เอช.เคกรุงโต-เกียว (ระหว่าง

สงครามโลกครั้งท่ี ๒) บรรณาธิการนิตยสารทางศาสนา 

ศาสนาประทีป บรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมือง 

ไทย-ไท บรรณา- ธิการต่างประเทศหนังสือพิมพ์ชาวไทย 

และนายกสมาคมนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย 

(พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒) 

 นอกจากนี ้ท่านอาจารย์ยังกรรมการสถาบนัทาง

สังคมอีกมากมาย เช่น กรรมการวิจัยศาสนาและสังคม 

กรรมการร่าง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๑๒ สมาชิก

สภาจังหวัดกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๑๔ กรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดี

เด็กและเยาวชนกลาง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๑ ฯลฯ

 ทา่นอาจารย์เสฐยีร พันธรงัษ ีนอกจากจะได้

ทุ่มเทกับงานด้านการสื่อสารมวลชนแล้ว ท่านยังได้

แบ่งเวลาที่มีให้กับการสอนหนังสือจนมีลูกศิษย์ลูกหา

มากมาย สถาบันที่สอนนั้น คือ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น โรงเรียนการ

ประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี โรงเรียนนายอำาเภอ 

กระทรวงมหาดไทย

งานด้านวรรณกรรม
 ผลงานทีห่ลายคนทีเ่กิดไมทั่น หากศกึษาผลงาน

ด้านการเขียนของท่านอาจารย์ ก็นับเนื่องได้ว่าเป็น

ศิษย์เช่นกัน เพราะท่านได้ความรู้จากอาจารย์โดย 

ผ่านทางตัวอักษร ท่านอาจารย์เสฐียรนับว่ามีผลงาน

มากมาย โดยเฉพาะเรื่องศาสนาและปรัชญา เช่น  

ชินกาลมาลี  พุทธประวัติและคัมภีร์ พุทธศาสนา  

พุทธศาสนาคืออะไร พุทธศาสนามหายาน, ศาสนา

เปรียบเทียบ ละครในศาสนา พุทธประวัติฉบับค้นพบ

ใหม่ พุทธประวัติและปรัชญามหายาน ฝ่ายจีน-ญ่ีปุ่น 

พุทธทำานาย พุทธสถานในชมพูทวีป พจนานุกรมบาลี-

สันสกฤต ไทย-อังกฤษ ศาสนาโบราณ (ตำาราในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงฆ์)

 ด้านประวัติศาสตร์ : พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้า

เพชรรัตน์ ราชบัลลังก์พม่า ราชบัลลังก์รัสเซีย(สมัยซาร์

นิโคลาส) ราชบัลลังก์อียิปต์(สมัยฟารุค) นางพญาเม่งจู 

จาณักยะ(แปล) จลาจลจีน-มลายู(แปล) ไมตรสยาม

กับรัสเซีย (แปล) ชีวิตรักของนาริมาน (แปล)และฟ้า

หญิงอานาสตาเซีย

 ด้านสารคดี : บูชิโด จิตตปรัชญา สันติบาล 

รัสเซีย(เก.เป.อู) อินเดียใหม่ นักพูด วินสตัน เชอร์ชิล 

ความพินาศของโตเกียว แผ่นดินซากุระ สามแผ่นดิน 

สามทวิป ยิวท่ีรัก ราชาภิเษกเอลิซาเบธ ท่ี ๒ ยิวพเนจร 

ธิ เบต  และแรงประพัน ธ์  ( เ ก่ียว กับศาสนาและ

ประวัติศาสตร์สงคราม รวม ๕ เล่ม)

เมือ่วันที ่๑๑ เมษายน ๒๕๓๔ ท่านอาจารย์ได้

รับเลือกให้เป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 

จากคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ  (สาขา

มนุษยศาสตร์) ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

หลังจากน้ันมาอีก ๑ เดือน ก็ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรค

มะเร็งในปอด

 ชวิีตท่านอาจารย์เสฐยีร พันธรงัษ ีเปน็ชวิีตทีม่ี

คุณค่า เป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์หลายคนดำาเนิน 

รอยตาม หากจะว่าไปแล้ว ศิษย์หลายคนรวมกัน ยังมี 

ผลงานไม่เท่าครึ่งหน่ึงของท่านอาจารย์เลยด้วยซ้ำา 

ท้ั ง น้ี ย่อมแสดงให้ เ ห็นถึงความมุ่ งมั่นในอันที่ จะ

สร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นคุณค่าสูงสุด ท่ีสะท้อนออกมาเป็น 

แรงประพันธ์ ส่งผลให้ท่านอาจารย์สร้างผลงานได้

มากมายขนาดน้ีศิษย์ขอดำาเนินรอยตามครู และขอบูชา

คุณครูด้วยการปฏิบัติตามคำาสอนของท่านตลอดไป
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ข่าวคน คนข่าว
สานสัมพันธ์กับสมาชิกโดยมิชักช้า วารสารฉบับปฐม

ฤกษ์ ต้อนรับงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 

จึงปรากฏบนมือของท่านโดยฉับพลันด้วยประการฉะน้ี 

(ฮา)  

  ทา่นสมาชกิผูท้รงเกียรตท่ีิเคารพครบั! 

วารสารของเราจะมีสาระเข้มข้นหรือเจือจาง สมาชิกจะ

มีส่วนดลบันดาลท้ังทางตรงและทางอ้อม จึงขอความ

กรุณาจาก ท่านสมาชิ กช่ วย กันรับ เป็น เจ้ าภาพ

อนุเคราะห์-สงเคราะห์คุณหนูของเราให้มีโอกาสเจริญ

เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง   

 สำาหรับฉบับปฐมฤกษ์ คือฉบับที่ท่านกำาลังอ่านอยู่น้ี 

คณะผู้จัดทำาได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการคุณ

หลายท่าน ประกอบด้วย มหาจุฬาบรรณาคาร  

โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ ท่านศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักด์ิ 

ทองบุญ ดร.ยุทธนา ปราณีต รวมท้ังนายกสมาคม

ของเรา คือ พ.อ.(พิเศษ) ไชนาจ ญาติฉิมพลี เป็นต้น 

จึงขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

 ท่านอุปนายกคนท่ี ๑ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บอก

คณะผู้จัดทำาวารสารว่า สามารถออกสู่สายตาสมาชิก 

๒ เดือนต่อ ๑ ฉบับได้ก็นับว่าเป็นความสามารถอันเลอ

เลิศของทีมงานแล้ว      ท่านอุปนายกคนที่ ๒ นี่ไม่

ธรรมดา เคยลงสมัคร ส.ส.ขอนแก่นมาแล้ว แพ้คะแนน

แบบเฉียดฉิว ถ้าท่านเอานามสกุลมาเป็นชื่อ ก็น่าจะ

ชนะไปแล้ว เพราะท่านชื่อ อร่าม นามสกุล พลตรี 

สวสัดคีรบั... ก่อนอืน่ตอ้งขอกราบแสดงมทิุตา

สักการะ พระเถระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง-เลื่อน

สมณศักด์ิท้ัง ๓ รูป คือ พระราชปริยัตยาภรณ์ วัดเขียนเขต 

จังหวัดปทุมธานีเป็นพระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร) 

พระศรีวชิราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ จ.กำาแพงเพชร เป็น

พระราชวชิรเมธี และพระศรีสิทธิมุนี วัดสังเวชวิศยาราม 

กรุงเทพฯ เป็นพระราชวรมุนี    มิตรรักนักสู้ชาว

สีชมพูทุกท่าน! วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับปฐมฤกษ์ ขอต้อนรับ

มวลสมาชิกทุกท่านด้วยความผูกพันย่ิง    นานและ

นานมากทีเดียวท่ีมวลสมาชิกท้ังเก่าและใหม่ต่างหงุดหงิด 

จิตใจ เพราะไม่ได้อ่านวารสารของสมาคม ซึ่งเป็นเหตุ

ให้ไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนในแวดวง มจร

ของเรา อันท่ีจริงสมาคมของเรายังมีชีวิตอยู่ มิหนำาซ้ำา 

ผู้บริหารสมาคมก็มิได้ว่างเว้น ซึ่งจะด้วยเหตุผลกลใด 

มิทราบ ทราบแต่ว่า “ไม่มีคนทำางาน” (ชิมิ)    สำาหรับ

คณะผู้บริหารสมาคมชุดที่ ๑๙ ซึ่งเพ่ิงจะได้รับความไว้

วางใจจากเพ่ือนพ้องน้องพ่ีชาว มจร. เมื่อวันท่ี ๒๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น พวกเราพร้อมแล้วที่จะชิมิงาน

อย่างเต็มเหว่ียง และจะไม่มีการเซ็งเป็ดแต่อย่างใด 

ท้ังส้ิน นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร. คนท่ี ๑๙ มีนโยบาย

ทำางานเชิงรุก จึงไม่รีรอและรอฤกษ์ยามให้เมื่อยตุ้ม  

สั่งเคลื่อนกำาลังพลในส่วนที่มีหน้าที่ในการสื่อสาร เพ่ือ
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ท่านปวารณาตัวไว้ว่า ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็ขอให้บอก 

พลุพุ่งฟ้าขอเรียนว่า จะบอกท่านเฉพาะที่ขาด ส่วนท่ี

เหลือไม่ขอบอกครับ อิอิ    ส่วนท่านอุปนายกคนท่ี ๓ 

ดร.ศักด์ิ ประสานดี (ท่านปลัด) ของเราก็บอกว่า  

ฉบับแรกปฐมฤกษ์ มี เพียง ๔ หน้า หรือ ๘ หน้าก็

ประสบความสำาเร็จแล้ว ขอให้ผลิตออกมาได้ตาม

กำาหนดเวลาเป็นใช้ได้ (ว่าอย่างน้ัน) ซึ่งคณะผู้จัดทำาได้

แต่ยกมือ สาธุ !    ด้วยความท่ีหัวหน้าฝ่ายสาราณียกร  

คือ ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง เป็นคนโชคดี (อย่าง

ต่อเน่ือง) ได้เพ่ือนร่วมรุ่น เคยเล่นฝุ่นด้วยกันมาสมัยเรียน

หนังสือเขาคือ เชน นคร คนอะไรชื่อสั้นนามสกุลก็สั้น 

แต่โหงวเฮ้งดี เพราะมีห้าส้ัน  มีอะไรส้ันบ้างน้ัน พลุพุ่งฟ้า 

ไม่ขออรรถาธิบาย (ให้ไปสังเกตดูเอาเอง) ร่วมเป็นทีม

งาน วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับน้ี จึงสามารถออกสู่

สายตาของบรรดาสมาชิกได้ตามกรอบเวลาท่ีกำาหนด

คือ ราย ๒ เดือน ประเดิมฉบับแรกเดือน พฤศจิกายน-

ธันวาคม ๒๕๕๓ จนกว่าจะครบวาระสองปี  (ฮา)

 การเปน็นายกสมาคมศษิย์เก่า มจร.ชดุท่ี 

๑๙ ควบกับนายกเปรียญธรรมแห่งประเทศไทย เป็นส่ิง

ที่ท้าทายความสามารถของคนรูปเล็กแต่ใจใหญ่คือ 

พ.อ.(พิเศษ)ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง

เหน็ดเหน่ือยพอประมาณ แต่ความเหน็ดเหน่ือยจะถูก

ถัวเฉลี่ยจากหนักให้เป็นเบา เพราะท่านมีเลขาธิการท่ี

เป็นคนหนุ่มและโสด(แต่คงไม่สดมากนัก) ช่วยทำาธุระแทน   

 การเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (ศรีลังกา) 

ของท่านนายกสมาคมจึงไม่ต้องกังวลใจมากนัก เพราะ

มีแม่บ้านหน้าละอ่อน คือ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

สนองงานแทน แต่ต้องจับงานให้ถูกนะครับ เพราะ

ทราบว่าท่านเลขาธิการมีงานราษฎร์งานหลวงมากมาย

เหลือเกิน (งุงิงุงิ)    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

(แปลว่า ไปท่ัว) ได้นำาคณะนักกีฬาเดินทางไปคว้าเหรียญ

และถ้วยรางวัลท่ีจังหวัดนครราชสีมา นัยว่าเป็นมหาจุฬาฯ 

เกมส์คร้ังท่ี ๖ ซ่ึงวิทยาเขตนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีอดีต

รองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน จึงขอเอาใจช่วยนะครับ ขอให้ได้ถ้วย

รางวัลชนะเลิศประเภทฟุตบอลทีมกิตติมศักดิ์กลับมา 

นะครับกระผม!!    ทราบข่าวว่า ท่านเลขาธิการ

สมาคมฯ ก็เดินทางไปกับคณะนักกีฬาเพ่ือคว้าถ้วย

รางวัลประเภทกีฬาแบดมินตันด้วยเช่นกัน อย่างไรเสีย 

ก็อย่าไปแย่งท่านรองอธิการบดีก็แล้วกัน เพราะรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปก็เป็นมือแบดมินตันชั้น

เย่ียมด้วยเหมือนกันนะจะบอกให้!    ประเทศไทยปีน้ี 

โชคไม่ดีท่ีเกิดอุทกภัยกระจายไปท่ัวท้ังภาคเหนือ อีสาน

และใต้ รวมท้ังภาคกลางบางส่วน สำาหรับภาคเหนือ

และอีสานอาจจะมีโอกาสหาปลาได้ดีกว่าทุกปี แต่

สำาหรับภาคใต้น้ัน รู้สึกสงสารและเห็นใจท่ีมีท้ังโคลน  

หินและน้ำาผสมกัน ถ้าแข่งกีฬาท่ีนครราชสีมาเสร็จแล้ว 

ยกคณะไปช่วยน้ำาท่วมภูเขาถล่มทางภาคใต้ โดยเฉพาะ

ขนอมบ้างก็ดีนะครับ    เพลงน้ำาท่วมของ ศรคีรี  

ศรีประจวบ ซึ่งร้องไว้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ยังคงเป็น

สัจธรรมจวบจนปัจจุบัน เนื้อเพลงว่าดังนี้ครับ “น้ำาท่วม

น้องว่าดีกว่าฝนแล้ง  พี่ว่าน้ำาแห้งปล่อยให้ฝนแล้ง

เสียยังดีกว่า  น้ำาท่วมปีน้ีทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำาตา  

พ่ีหนีน้ำาข้ึนบนหลังคา  น้ำาตาไหลเคล้าสายชลฯลฯ” 

ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะน้ำาท่วมหรือฝนแล้ง ล้วนแต่ไม่ดี

ท้ังส้ิน อย่างเช่นปีน้ี ใครจะคิดว่านครราชสีมา-เขาใหญ่ 

น้ำาจะท่วมมันเหลือเชื่อจริงๆ (ไม่ฮา)

ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูพิล

อดุลเดชมหาราช จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๓ 

พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมพระราชทาน เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ 

พระเถรานุเถระ ท้ังฝ่ายธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย 

ทั่วราชอาณาจักร คณะผู้จัดทำาวารสารสมาคมศิษย์เก่า 

มจรขอน้อมถวายสักการะแด่พระมหาเถระและพระเถระ

ที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในโอกาสน้ี

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่ง

 “พลุพุ่งฟ้า”




