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คุยกับบรรณาธิการ ๑
บทความพิเศษ : ๒
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

สื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ : ๕
มจร.กับความก้าวหน้าของสมาคมศิษย์เก่า

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมาหรือนับ

ตัง้แต่ประเทศไทยมนีายกรฐัมนตรทีีเ่ป็นสภุาพสตรเีป็นครัง้แรก

เป็นต้นมา วารสารสมาคมศษิย์เก่ามจรก็เงยีบหายไปอย่างผดิ

ปกติ จนดูประหนึ่งว่า คณะผู้จัดท�าวารสารได้ถูกกระแสน�้าใน

ช่วงมหาอุทกภัยพัดพาไปจนไร้ร่องรอยหรืออย่างไร หรืออะไร

ประมาณนัน้ ซึง่จรงิ ๆ  แล้ว สาเหตทุีว่ารสารขาดหายไปจากสายตาของมวลสมาชกินัน้ สบืเน่ืองจากเหตผุล ๒ ประการ 

คือ ประการแรก บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ (อ.เชน นคร) ประสบกับมหาอุทกภัยอย่างรุนแรง บ้านช่องถูก

น�้าท่วมแช่ขังจนต้องอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นกัน ประการที่สอง  ภายหลังน�้าลดต้องฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านและ

ปรับสภาพจิตใจ เพราะต้องสูญเสียขวัญและก�าลังใจค่อนข้างมาก จึงเป็นข้ออ้างที่สามารถสรรหามาได้เพื่ออธิบาย

สาเหตุแห่งการหยุดชะงักด้วยประการฉะนี้

อย่างไรก็ดี ในฐานะบรรณาธิการซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมฯให้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับวารสาร

นั้น รู้สึกไม่สู้จะสบายใจเป็นอย่างย่ิงท่ีปล่อยปละละเลยงานค่อนข้างยาวนานจนเกินไป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับทีม

งานที่ผลิตวารสารของสมาคมฯที่ผ่านมาแบบไม่ล�าเอียง ทีมงานชุดที่ ๑๙ ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกฯคน

ปัจจุบัน (พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี) ก็ยังถือว่า พอไปวัดไปวาได้อย่างไม่อับอายใช่หรือไม่ใช่?

ท่านสมาชกิทีเ่คารพรกัทัง้หลาย โปรดอย่าลมืและอย่าพลาดนะครบั วันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ได้ก�าหนดจดังาน วันบรุพาจารย์ครัง้ท่ี ๑๒ ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน เพราะวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ นั้น ตรงกับวันพระใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ไม่สะดวก ที่จะมาร่วมงาน และในวัน

ดังกล่าวคือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามจร คนท่ี ๒๐ โดยก�าหนดจัดงาน

และเลือกคณะผู้บริหารชุดใหม่ ณ อาคารหอประชุมตึก มวก. ๔๘ พรรษา ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

จึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนศิษย์เก่าน้อย-ใหญ่ทุกท่านร่วมงานวันบุรพาจารย์โดยทั่วหน้ากันขอรับกระผม และรอพบ

กันใหม่ในคณะผูบ้รหิารชดุใหม่ ส�าหรบัทมีงานจดัท�าวารสารชดุนี ้ขอกราบลาท่านสมาชกิทุกท่านด้วยความเคารพย่ิง
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สังคมไทยและสังคมโลกมีโชคดีที่มีบุคคลซึ่ง

เป็น เอกบุรุษอย่ำงสิทธัตถะ เกิดขึ้นหรืออุบัติขึ้นใน

โลกเพรำะกำรอุบัติขึ้นของสิทธัตถะนั้นท�ำให้โลกที่

มืดบอดด้วยอวิชชำตัณหำและอุปทำน ปลำสนำกำร

หมดไปด้วยแสงสว่ำงคือกำรตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้ำ 

พระพุทธเจ้ำพระองค์ทรงมีพระนำมเดิมคือสิทธัตถะ 

เป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำสุทโธทนะและพระนำง

สิริมหำมำยำ ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนำงยโสธรำ 

เม่ือพระชนมำยุ ๑๖ ปี มพีระโอรสพระองค์หนึง่นำมว่ำ 

“ราหลุ” และเสดจ็ออกบรรพชำ (บวช) เมือ่พระชนมำยุ 

๒๙ ปี ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมำยุ ๓๕ 

ปี และปรินพิพำน(สิน้พระชนม์) เมือ่พระชนมำย ุ๘๐ ปี

เมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธะ

แล้วพระองค์ได้ทรงประกำศพระพุทธศำสนำเป็น

เวลำ ๔๕ ปี จึงทรงปลงอำยุสังขำรและเสด็จดับขันธ

ปรินิพพำนโดยล�ำดับ กำรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำนั้น 

สร้ำงควำมแตกตื่นและโกลำหลแก่ศำสดำและเจ้ำลัทธิ

ร่วมสมัยอย่ำงรุนแรง เพรำะเกิดควำมหวั่นไหวในหลัก

ค�ำสอนท่ีล้ำหลังของตน จงึคดิค้นหำวธิกีำรต่อต้ำนและ

ท�ำลำยล้ำงพระพุทธเจ้ำในทุกรูปแบบ แต่ก็ไม่เป็นผล

ส�ำเร็จ ด้วยเหตุน้ีชำวพุทธท่ัวโลกจึงได้ถวำยพระนำม

พระองค์ท่ำนว่ำ “พุทธชยันตี” แปลว่ำ ชัยชนะอัน

ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ำ

ในปีพุทธศักรำช ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นปีที่ลงท้ำยด้วย

เลขห้ำถึงสำมตัวคือ ๕๕๕ ชำวพุทธทั่วโลกจึงพร้อมใจ

กันน�ำตัวเลข ๔๕ ซึ่งเป็นระยะเวลำของกำรประกำศ

พระศำสนำของพระพุทธองค์มำผนวกรวมกับพุทธ

ศักรำช ๒๕๕๕ จึงได้ผลลัพธ์เป็น ๒๖๐๐ พอดี กำรมี

เลขหลักหน่วยและหลักสิบเป็นตัวกลมหรือ ๐ ถึงสอง

ตัวเกี่ยวกับพุทธศักรำชนั้น นำนๆ ทีจึงจะเกิดมีข้ึนจึง

นับเป็นควำมอัศจรรย์ประกำรหนึ่ง และเมื่อเป็นเช่น

นี้ ชำวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีเฉลิมฉลองกันอย่ำง

ยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีด้วยประกำรฉะนี้

พุ ท ธ ช ยั น ตี 

๒,๖๐๐ ป� 
แห�งการตรัสรู �
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า

บทความพิเศษ
ผศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง
รองคณบดีฝายบริหารคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ความเป็นมาและความส�าคญัของวนัวสิาขบชูา :  
ค�ำว่ำ วิสำขบชูำ แปลว่ำ กำรบชูำในวนัเพญ็เดอืน ๖ คอื
วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ซึ่งอยู่ในรำวเดือนพฤษภำคม
ของสุริยคติ หำกปีใดเป็นอธิกมำส คือเพิ่มเป็น ๑๓ 
เดือนของจันทรคติ หรือ ๘ สองหน วิสำขบูชำจะอยู่
ในรำวเดือนมิถุนำยน ดังกรณีในปีนี้ วิสำขบูชำตรงกับ
วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๕

พระพทุธเจ้ำพระองค์เป็นอจัฉรยิบรุษุ จึงประสูติ 
ตรัสรู้ และปรินิพพำนตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ เป็น
เดือนที่พระจันทร์เสวยวิสำขฤกษ์และตำมคตินิยมของ
พรำหมณ์ถือว่ำบุคคลที่เกิดในฤกษ์ดังกล่ำวจะเป็น
ศาสดาเอกของโลก ซึ่งกำรณ์ก็เป็นเช่นั้น กล่ำวคือ 
พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันเพ็ญ
เดอืน ๖ ทัง้ ๓ เหตกุำรณ์ ต่ำงกนัเพียงระยะเวลำเท่ำนัน้ 
และที่ส�ำคัญเมื่อประสูติจำกพระครรภ์ทรงสำมำรถ
ด�ำเนินได้โดยพระองค์เองถึง ๗ ก้ำว ซึ่งแตกต่ำงจำก
มนษุย์โดยทัว่ไป กำรอบัุตขิึน้ของพระพทุธเจ้ำจงึเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชำวโลกอย่ำงแท้จรงิและด้วยเหตน้ีุ
องค์กำรสหประชำชำตหิรอื UN (United Nations) จงึได้
พิจำรณำเห็นชอบให้วันวิสำขบูชำ เป็นวันส�ำคัญสำกล
โลก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๔๒ ทั้งนี้เนื่องเพรำะ
ค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำล้วนแต่มุง่ส่งเสรมิให้มนษุย์อยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? กำรเฉลิมฉลองใน
วโรกำสกำรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำครบ ๒๖๐๐ ปี ซึ่ง
เรียกว่ำ พุทธชยันตี นั้นหำกไม่ระมัดระวังให้ถ่องแท้ 
อำจจะกลำยเป็นเทศกำลงำนบุญโดยทั่วไปซึ่งเมื่อสิ้น
สุดเทศกำลแล้ว สังคมก็มิได้รับอำนิสงส์แต่อย่ำงใด 
สงัคมทีเ่คยมคีวำมทุกข์ ควำมโศกเศร้ำจำกปัญหำต่ำงๆ 
ก็ยังคงมีเหมือนเดิม เรียกว่ำ วันวิสาขบูชา มำแล้วก็
ผ่ำนไป ดังนั้นเพื่อให้สังคมไทยได้รับอำนิสงส์จำกวัน
ส�ำคัญดังกล่ำว จึงขอน�ำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้
มำแสดงไว้ ณ ที่นี้คือ

พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้อริยสัจ ๔ หรือควำมจริง
อันประเสริฐ ๔ ประกำร ประกอบด้วย ๑) ทุกข์ ๒) 
ทุกขสมุทัย ๓) ทุกขนิโรธ ๔) ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ 
ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่ำ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

๑) ทุกข์ : หมำยถึงสภำพที่บีบคั้นกำยและใจให้

เกดิกำรต่อสู้และดนิรนอยูต่ลอดเวลำ ซึง่เรยีกว่ำ สภาพ

ปัญหา จดัเป็นปรญิญากจิ คอืกำรก�ำหนดรู ้หรือศกึษำ

ให้เข้ำใจตำมสภำพที่เป็นจริง

๒) ทกุขสมทุยั : หมำยถงึสำเหตทุีท่�ำให้เกิดทุกข์ 

หรือสำเหตขุองปัญหำ ซึง่ได้แก่ ตณัหา ๓ ประการ คอื 

กำมตณัหำ ภวตณัหำ และวภิวตณัหำ ทกุขสมทุยันี ้เป็น

สิ่งที่ต้องก�ำจัดหรือละให้หมดไป ด้วยกำรแก้ไขต้นตอ

ของปัญหำ เรียกว่ำ ปหานกิจ

๓) ทุกขนิโรธ : หมำยถึงควำมดับทุกข์ คือกำร

ดับสิ้นของตัณหำ ได้แก่ นิพพาน ซึ่งเป็นภำรกิจต้อง

กระท�ำให้แจ้งหรือบรรลุจุดหมำยท่ีต้องกำร เรียกว่ำ  

สัจฉิกิริยากิจ

๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา : ข้อปฏิบัติหรือ

แนวทำงน�ำไปสู่ควำมดับทุกข์ ซึ่งเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 

มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่ำ ทางสายกลาง เป็นกิจที่ต้อง

ฝึกฝนอบรมและลงมือปฏิบัติ เรียกว่ำ ภาวนากิจ

เมื่อกล่ำวโดยสรุป อริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรม

ที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้นั้น ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ข้อสุดท้ำย 

คือทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ ซึ่งเรียกว่ำ มรรคมีองค์ ๘ 

ประการ ประกอบด้วย สัมมำทิฏฐิ, สัมมำสังกัปปะ, 

สัมมำวำจำ, สัมมำกัมมันตะ, สัมมำอำชีวะ, สัมมำ

วำยำมะ, สัมมำสติ และสัมมำสมำธิ ซึ่งมรรคทั้ง ๘ 

ประกำรดังกล่ำว สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมำธิ 

และปัญญำ
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ประโยชน์ของวันวิสาขบูชา

แม้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้คืออริยสัจ 

๔ จะดูลึกซึ้งและยำกที่จะประพฤติปฏิบัติตำมได้ แต่

ตลอดระยะเวลำ ๔๕ ปี ที่รงประกำศพระศำสนำนั้น มี

หลกัธรรมทีห่ลำกหลำยมำกมำยซึง่ผูรู้ค้ะเนว่ำมมีำกถงึ 

๘๔,๐๐๐ หัวข้อหรือธรรมขันธ์ และใน ๘๔,๐๐๐ หัวข้อ

นั้น สำมำรถสรุปลงในไตรสิกขา คือข้อปฏิบัติส�ำหรับ

ฝึกหัดอบรมกำย วำจำ จิตใจ และปัญญำ ๓ ประกำร 

ได้แก่ ศีล สมำธิ ปัญญำ

๑) ศีล คือข้อปฏิบัติส�ำหรับฝึกอบรมเก่ียวกับ

ควำมประพฤต ิซึง่มหีลำกหลำยระดับ แต่ส�ำหรบัปถุชุน

ได้แก่ ศีล ๕ แค่ปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕ อย่ำงเคร่งครัด

สังคมก็บังเกิดควำมสงบ ควำมขัดแย้งและเบียดเบียน

กันในสังคมปัจจุบันเพรำะด่ำงพร้อยในเรื่องศีลเป็น

ส�ำคัญ

๒) สมาธิ คือข้อปฏิบัติส�ำหรับฝึกอบรมเกี่ยวกับ

จิต และ อำรมณ์เพื่อให้จิตมีคุณธรรมและมีอำรมณ์

เยอืกเย็น กำรประหัตประหำรและท�ำร้ำยซึง่กนัและกนั

ล้วนเกดิจำกภมูคิุม้กนัจติทีบ่กพร่องคอืขำดสมำธิทัง้สิน้

๓) ปัญญา คอืข้อปฏบิตัสิ�ำหรบัฝึกอบรมปัญญำ 

เพ่ือให้เกิดภูมิปัญญำที่สะอำดและบริสุทธิ์ เพ่ือเป็น

ประทีปส่องทำงให้ชีวิตประสบแต่ควำมสุขและร่มเย็น 

ควำมโลภ ควำมโกรธ และควำมลุ ่มหลง จัดเป็น

ควำมมืดในกำรด�ำรงชีวิต กำรด�ำรงชีวิตด้วยปัญญำจึง

ประเสริฐที่สุด ปัญญำจึงเป็นแสงสว่ำงในโลก

สรปุ : ขอให้เทศกำลวนัวิสำขบชูำ จงเป็นเทศกำล 

แห่งคุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่ำ 

และขออ�ำนำจพทุธบำรม ีจงดลบนัดำลให้ชำวพทุธไทย

คลี่คลำยจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน เพื่อน�ำประเทศ

สู่ควำมปรองดองและสมัครสมำนสำมัคคีโดยเร็ววัน

ด้วยเถิด

..................................
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
จัดงานใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ มี 
๒ งานด้วยกันคือ ช่วงวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม เป็นการ
จัดงานประสาทปริญญาประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดย 
ปีนี้มีนิสิตส�าเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรี-โท-เอก ทั้ง
สิ้นกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน มากกว่าปีที่แล้วหลายร้อยรูป  
ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคมที่เป็นวันรับปริญญา มีญาติโยม 
ของพระบัณฑิตเป็นเรือนหมื่นเข้าร่วมงานนี้ มีรถบัสเป็น
ร้อยคัน รถตู้หลายร้อนคัน รถเก๋งส่วนตัวเป็นพันคัน  
นับว่าเยอะมากไม่เคยปรากฏมาก่อน ท�าให้บริเวณพื้นที่ 
๓๐๐ กว่าไร่ของมจร วังน้อยคับแคบลงไปมาก

งานที่สองช่วงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน 

เป็นงานใหญ่ระดับโลก หรือระดับนานาชาติ กล่าวคือเป็น

งานวิสาขบูชาโลก ที่มจร รับเป็นเจ้าภาพ ปีนี้มีชาวพุทธ

ทั่วโลกกว่า ๘๕ ประเทศ มาร่วมงานส�าคัญระดับโลกเช่น

นี้ เข้าใจว่า ไม่น่าจะมีองค์กรใดจัดได้ยิ่งใหญ่เท่านี้อีกทั้งปี

นี้เป็นปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปแบบในการจัดงานคล้ายคลึงกับ

ปีก่อนๆ แต่ท่ีมผีลเป็นรูปธรรมออกมา นัน่กค็อื จะมีการจดั

ท�าพระไตรปิฎกสากล ท่ีใช้ได้ท้ังฝ่ายเถรวาท มหายาน และ

วัชรยาน ซึ่งคาดว่าประมาณ ๑๒ เดือนนับจากนี้อาจจะมี

พระไตรปิฎกฉบับสากลมาให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ผลโฉมกนั

มจร กับความก้าวหน้า
ของสมาคมศิษย์เก่า

โดย ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สื่อสาร เพื่อ
สานสัมพนัธ์
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เรือ่งทีน่่ายนิดยีิง่ทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างมหาวทิยาลยักบัสมาคมศษิย์เก่า 

นัน่กค็อื ในปีนีผู้ท้ีส่�าเรจ็การศกึษาในทกุระดบั จะต้องสมคัรเป็นสมาชกิสมาคม

ศษิย์เก่า โดยเท่าทีม่ข้ีอมลูเบือ้งต้นว่า ปีนีแ้ม้จะด�าเนนิการล่าช้าไปบ้าง แต่ก็มีผู้

ส�าเรจ็การศกึษาร่วมหนึง่พนัรปู/คน เข้ามาเป็นสมาชกิสมาคมฯ ก็นบัว่า จ�านวน

สมาชกิมมีากขึน้แบบก้าวกระโดด ซึง่คาดว่า ด้วยความร่วมมอืของมหาวทิยาลยั

ที่มีต่อสมาคมเช่นนี้ จะท�าให้สมาคมมีความเข้มแข็ง เป็นพลังซึ่งกันและกันได้

เรื่องสุดท้าย ที่ใคร่ขอสื่อสารไปยังพ่ีน้องชาวศิษย์เก่ามจร ทุกท่าน  

นั่นก็คือ งานวันบูรพาจารย์ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยปีนี้จัดงานวันที่ ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่ใช่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม เพราะวันที่ ๑๘ กรกฎาคม เป็น 

วันพระปาฏิโมกข์ มจร จึงเลื่อนมาจัดงานก่อนวันจริงหนึ่งวัน จึงเชิญชวนศิษย์

เก่า มจร ทุกท่านเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เช้าของวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ณ หอประชุม 

มวก มจร.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใน 

วันเดียวกันนี้ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปีอีกด้วย

ขออนญุาตรายงานความเคล่ือนไหวระหว่างมหาลยั

กับสมาคมศิษย์เก่า มจร ไว้โดยสังเขปเท่านี้ก่อนครับ และ

หวังว่าคงได้มีโอกาสพบปะครูบาอาจารย์ พี่ เพื่อน น้องพี่

ชาวมจรในวันบุรพาจารย์ ที่จะถึงนี้นะครับ

..................................
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๑.	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
	 ประสบอุทกภัย

ได้เกิดวิกฤติมหำอุทกภัย (น้�ำท่วม) ของประเทศไทย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจังหวัดในแถบภำคกลำงและกรุงเทพ

มหำนคร ในช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๕๔ 

ท่ีผ่ำนมำ และมหำอุทกภัยครัง้นีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย

แก่พ่ีน้องประชำชนชำวไทยนำนับประกำร รวมท้ังมหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยด้วย 

๒.	 อธิการบดี	มจร	ได้รบัพระบัญชาแต่งตัง้	
	 เป็น		มส.

สืบเนื่องจำก  พระพรหมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม 

ป.ธ. ๙, Ph.D.) เจ้ำอำวำสวัดพิชยญำติกำรำม กรรมกำร

มหำเถรสมำคม ได้รับกำรสถำปนำเป็นสมเด็จพระพุทธ

ชินวงศ์  เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔  ณ พระท่ีนั่งอมรินทร์

วินิจฉัย ในพระบรมมหำรำชวัง จึงท�ำให้ต�ำแหน่งกรรมกำร

มหำเถรสมำคมว่ำงลง ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ 

ประธำนคณะผู้มีปฏิบัติหน้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช จึงได้มี

พระบัญชำแต่งตั้งพระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 

ป.ธ. ๙, Ph.D.) เจ้ำคณะภำค ๒ เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำ

วำสวรวิหำร   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย  เป็นกรรมกำรมหำเถรสมำคมแทนต�ำแหน่ง

ที่ว่ำงลงตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๔ โดยมี นำย

แพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยก

รัฐมนตรี ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับ

สนองพระบัญชำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ ประธำนคณะ

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสมเด็จพระสังฆรำชจะเป็นประธำนมอบ

พระบัญชำแต่งตั้ง พระธรรมโกศำจำรย์ เป็นกรรมกำรมหำ

เถรสมำคม ท่ีต�ำหนกัสมเดจ็ วัดสระเกศรำชวรมหำวหิำร ใน

วนัที ่๒๐ ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทัง้นี ้เวลำ ๑๕.๐๐ น. ในวนั

เดยีวกนั คณะสงฆว์ดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร ไดป้ระกอบ

พธิตีอ้นรบัพระบญัชำและถวำยมทุติำสกักำระแดพ่ระธรรม

โกศำจำรย์ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร 

๓.	 สมาคมศษิย์เก่า	มจร
	 จัดท�าโต�ะประชมุประจ�าส�านักงาน

สืบเน่ืองจำกท่ีสมำคมศิษย์เก่ำ มจร ได้ย้ำยส�ำนักงำน

ของสมำคมตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ อำคำรมหำจุฬำบรรณำคำร 

อ�ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ และคณะกรรมกำร

บรหิำรงำนของสมำคม ชดุที ่๑๙ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหจ้ดัท�ำ

สุรปกิจกรรมสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ�
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โต๊ะประชุมและเก้ำอี้ประจ�ำส�ำนักงำนสมำคม โดยคิดเป็น

จ�ำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐.๐๐ บำท (หกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) 

๔.	 การจัดงานวันขึ้นปีใหม่และสานสัมพันธ์
	 ศิษย์เก่า	มจร	ครั้งที่	๗

สมำคมศิษย์เก่ำ มจร ได้จัดงำนสำนสัมพันธ์ศิษย์
เก่ำและสังสรรค์ปีใหม่ ครั้งที่ ๗ เหมือนดังที่เคยจัดมำใน
ปีก่อนๆ โดยได้จัดงำนขึ้นในวันเสำร์ที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วัดศรีสุดำรำม กรุงเทพมหำนคร โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  
บุญปู่ เหรัญญิก เป็นประธำนกรรมกำรจัดงำน ซึ่งกำร 
จัดงำนดังกล่ำวได้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย ตำม

วัตถุประสงค์และนโยบำยของสมำคม 

๕.	 สมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลศพ
สมำคมศษิยเ์กำ่ ได้รว่มเปน็เจำ้ภำพสวดพระอภธิรรม

ศพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมำคม ประกอบด้วย 

๑) คุณพ่อเก็ง แก้วพิลำ บิดำของอำจำรย์อิทธิพล 
แก้วพิลำ กรรมกำรบริหำรสมำคม ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรค
ประจ�ำตัว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะเจ้ำ
ภำพได้ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลที่บ้ำนตำหยวก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อกำรนี้ สมำคมศิษย์เก่ำได้ร่วม เป็นเจ้ำภำพสวดพระ
อภธิรรมศพ ตอ่มำไดป้ระกอบพธิพีระรำชทำนเพลงิศพขึน้
ในวันที่ ๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เมรุวัดบ้ำนตำหยวก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๒)  อาจารย์แสวง อุดมศรี อดีตกรรมกำรบริหำร
สมำคมและอดีตศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวทิยำลยั ไดถ้งึแกก่รรมด้วยโรคประจ�ำตวัทีโ่รงพยำบำล
กลำง กรงุเทพมหำนคร เม่ือวนัที ่๓๐ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
โดยคณะเจำ้ภำพได้ต้ังศพบ�ำเพญ็กศุลทีว่ดัประยรุวงศำวำส 

วรวิหำร

เพือ่กำรนี ้สมำคมศษิยเ์กำ่ ไดร้ว่มกบั มหำวิทยำลยั

มหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยัและเปรยีญธรรมสมำคมแห่ง

ประเทศไทย เป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมศพ อำจำรย์

แสวง อุดมศรี ในคืนวันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๕ และ

เจ้ำภำพได้ประกอบพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ ในวันที่ ๑๒ 

มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓) คณุแม่สละ บุญปู ่มำรดำของ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ บญุ

ปู ่เหรญัญกิของสมำคม ไดถ้งึแกก่รรมดว้ยโรคชรำ เมือ่วนัที ่

๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บ้ำนเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๓ บ้ำน

ไดชมุแสง ต�ำบลบำ้นบุง่ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร โดยลกู

หลำนญำติมิตรได้ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลที่บ้ำนของผู้วำยชนม์ 

และได้ท�ำกำรฌำปนกิจศพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภำคม 

พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดวังกลม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อ

กำรนี้ คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ มจร จ�ำนวน

หลำยท่ำน เช่น พลตรีไชยนำจ ญำติฉิมพลี ผศ.ดร.สุรพล 

สุยะพรหม ดร.อร่ำม พลตรี ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 

อ.เกษม แสงนนท์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรี

วิชัย ผศ.ดร.ชญำนนท์ กุณฑลบุตร อ.เชน นคร นำยสรำ

ยทุธ อดุม อ.อทิธพิล แกว้พลิำ นำยสมชำย บญุสุน่ ไดเ้ปน็

ตัวแทนสมำคมศิษย์เก่ำ มจร. ไปร่วมในงำนดังกล่ำวด้วย

๖.	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	มจร	
	 ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลำ ๑๐.๕๐ 

น. พันเอก (พิเศษ) ไชยนำจ ญำติฉิมพลี นำยกสมำคม

ศิษย์เก่ำ มจร ได้ประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์ ขณะขับรถ

เพื่อเดินทำงกลับบ้ำนที่จังหวัดลพบุรี โดยประสบอุบัติเหตุ

บริเวณถนนพหลโยธิน ประมำณ ๗ กม. ก่อนถึงอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี และได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่ 

โรงพยำบำลสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เป็นเวลำ ๔ วัน 

และบัดนี้ แพทย์ได้อนุญำตให้กลับไปพักรักษำตัวที่บ้ำน

เรียบร้อยแล้ว
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๘.	 การร่วมจัดงานวันจ�านงค์	ทองประเสริฐ	
	 ครั้งที่	๑๐

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มูลนิธิ

จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ และสมำคมศิษย์เก่ำ มจร ได้จัดงำน

วนัจ�ำนงค ์ทองประเสริฐ ครัง้ท่ี ๑๐ ในวนัพุธท่ี ๒ พฤษภำคม 

พ.ศ.๒๕๕๕ ณ อำคำร มวก. ๔๘ พรรษำ มหำวทิยำลยัมหำ

จฬุำลงกรณรำชวิทยำลัย วงันอ้ย ซึง่ตรงกับวนัคล้ำยวนัเกดิ

ของศำสตรำจำรย์พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ รำชบัณฑิต 

และปนีีท้ำ่นมอีำยคุรบ ๘๓ ป ีโดยมกีจิกรรมหลกัประกอบ

ด้วย ในภำคเช้ำ มีพิธีกรรมทำงศำสนำ มอบรำงวัล

จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ แก่ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงพระพุทธ

ศำสนำ ปรัชญำและภำษำไทย และกล่ำวสัมโมทนียกถำ

โดย ประธำนในพิธี (พระธรรมโกศำจำรย์) ส่วนภำคบ่ำย 

ปำฐกถำ เรื่อง บทบำทของมหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำ

แห่งโลกกับพุทธศำสตร์ศึกษำ โดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ  

นรนิติ เศรษฐบุตร และเสวนำเรื่อง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี 

แห่งกำรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ เป็นต้น

๙.	 การด�าเนินการเพือ่ข้ึนทะเบียนเป็นศษิย์เก่า
	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่

สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม

ศิษย์เก่ำ มจร ชุดที่ ๑๙ ครั้งที่๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคำรที่ 

๓ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินกำร

เสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์

เก่ำส�ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ทุกรูป/คน โดยก�ำหนดให้

นิสิตท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำทุกรูป/คน ลงทะเบียนเป็นสมำชิก

ของสมำคมศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีค่ำลง

ทะเบียนเป็นสมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำ รูป/คน ละ ๒๐๐.๐๐ 

บำท (สองร้อยบำทถ้วน) และกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

เป็นสมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำ เร่ืองนี้ได้รับกำรอนุมัติจำก

อธิกำรบดีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ด�ำเนินกำรแล้วโดย

ได้มีผู้จบกำรศึกษำใหม่ทุกรูป/คน ของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 

ลงทะเบยีนเปน็สมำชกิสมำคมศษิยเ์กำ่ในส่วนกลำง จ�ำนวน

ทั้งสิ้น ๓๐๐ รูป/คน ส่วนวิทยำเขตจะด�ำเนินกำรประสำน

งำนกับส่วนงำนที่รับผิดชอบต่อไป
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๑๐.	สมาคมศิษย์เก่าจัดงานแสดงความยินดี
กับพลตรี ไชยนาจ	ญาติฉิมพลี	 นายก
สมาคมศิษย์เก่า	มจร	ได้รับพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งและด�ารงยศ
เป็นนายทหารช้ันนายพล	และได้รับปรญิญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชารัฐศาสตร์	 จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงควำมยินดีกับพลตรีทองขำว พ่วงรอดพันธ์ ใน

โอกำสที่ได้รับปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สำขำวิชำธรรมนิเทศ และแสดงควำมยินดีกับ ผศ.ดร.ชล

วทิย ์เจยีรจติต ์ทีไ่ดด้�ำรงต�ำแหนง่คณบดคีณะสงัคมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันเสำร์ที่ ๒๓ มิถุนำยน 

พ.ศ.๒๕๕๕ ณ สวนอำหำรบำ้นดำวลอ้มเดอืน เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหำนคร

..................................
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...วันวิสำขบูชำโลกปีนี้ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ 

ลงกรณรำชวิทยำลัยได้จัดข้ึนอย่ำงอลังกำร... ท่ำน 

อธิกำรบดีคอื พระธรรมโกศำจำรย์ เคยพดูไว้ช่วงน�ำ้ท่วม 

ว่ำ “มหาจุฬาฯจมเพื่อจะลอย” ตอนนั้นพลุพุ่งฟ้ำ  

ไม่เข้ำใจ ว่ำมนัจะลอยอย่ำงไร เพรำะมหำอทุกภยัท่ีเกดิ 

กับมหำจุฬำฯมันรุนแรงมำก แต่บัดนี้ไม่สงสัยแล้ว  

เพรำะเห็นมหำวิทยำลัยลอยละลิ่วสู่ควำมงดงำมและ

ตระกำรตำเหลือเกิน(ฮำ) มหำวิทยำลัยของพวกเรำม ี

อธิกำรบดีที่เลอเลิศแล้ว เรำจะหำนำยกสมำคมฯที ่

เลอเลิศได้อย่ำงไรโปรดช่วยกันค้นหำโดยพลัน...

...นับตั้งแต่มีนำยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ

ประเทศไทยเป็นต้นมำ วำรสำรสมำคมศิษย์เก่ำมจรก็

หำยไปกับมหำอทุกภยัโดยพลนั หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย 

ให้สืบค้นอย่ำงสิ้นเชิง...แต่พลุพุ่งฟ้ำยังไม่หนีหำยไป

ไหนนะครับ! ยังอยู่เป็นก�ำลังใจให้กับคณะผู้บริหำร

สมำคมศษิย์เก่ำ มจร ชดุที ่๑๙ อย่ำงมัน่คงและแน่วแน่ 

มแิปรผนั... บรรณำธกิำรคนเก่งแต่ไม่หล่อนำมกติตทิศัน์  

พร้อมกับทีมงำนคงถูกน�้ำท่วมหรือจมหำยไปอย่ำงไร

หรือมิทรำบ วำรสำรสมำคมฯ จึงพลอยจมตำมไป

ด้วย... อ.เชน นคร คนเก่งและหล่อแต่ไม่ยำว (แปลว่ำ

สวัสดีท ่านสมาชิกผู ้ทรง เ กียรติทุกท ่าน... 
พลุพุ ่ งฟ ้า... ขอรายงานตัวต ่อท ่านสมาชิกและ 
ท่านผู ้อ ่านผ่านวารสารสมาคมศิษย์เก ่ามจรด้วย 
ความคารวะย่ิง... วารสารฉบับนี้ เป ็นฉบับสุดท้าย 
ส�าหรับผู ้บริหารสมาคมฯชุดที่  ๑๙ ซึ่งจะหมดวาระ
ลง ใน เดือนกรกฎาคมศกนี้ แล ้ ว... ท ่ านสมาชิก 
ทุ ก ท ่ า น ค รั บ โ ป ร ด อ ย ่ า ลื ม แ ล ะ อ ย ่ า พ ล า ด ง า น 
วันบุรพาจารย ์ครั้ งที่  ๑๒ วันที่  ๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๕๕ ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วันบุรพาจารย์นอกจากจะเป็น 
วันกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ
ให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์แล้ว ยังเป็นวันเลือกต้ังนายก
สมาคมศิษย์เก่ามจรอีกด้วย การเลือกต้ังนายกสมา
คมฯ มจร สอดคล้องกับบ้านเมืองที่ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพราะการเลือกต้ังย่อมดีกว่าการแต่งต้ัง
หรือการสรรหา อย่างแน่นอน ท่านสมาชิกครับ! ท่าน
ได้มองใครสักคนไว้ในความรู้สึกท่ีประทับใจบ้างแล้ว 
หรือยัง และใครคนนั้นเหมาะสมอย่างแท้จริงในต�าแหน่ง
นายกฯ...

ข่าวคน  
คนข่าว

ON   AIR
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สั้น) กระซิบผ่ำนสำยลมถึงพลุพุ่งฟ้ำว่ำ บรรณำธิกำร

ว่ำยถงึฝ่ังและรอดพ้นจำกน�ำ้ท่วมเรียบร้อยแล้ว มฉิะนัน้ 

วำรสำรฉบับนี้จะออกมำสู่สำยตำของมวลสมำชิกได้

อย่ำงไร... โปรดพลิกไปอ่ำน บทบรรณำธิกำร เพื่อฟัง

ค�ำแก้ตัวและแก้ต่ำง ณ บัดนี้โดยพลันครับ(ฮำ)...

...ท่ำนสมำชิกผูท้รงเกยีรตทิกุท่ำนครบั! วนัที ่๑๗ 

กรกฎำคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ก�ำหนด

จัดงำน วันบุรพำจำรย์ ก่อนล่วงหน้ำ ๑ วัน เพรำะวัน

ที ่๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕ เป็นวนัพระใหญ่ พระคณุเจ้ำ

ต้องปฏบิตัศิำสนกจิทีว่ดั ไม่สะดวกทีจ่ะร่วมงำน จงึต้อง

เลื่อนขึ้นหนึ่งวันครับกระผม (ไม่ฮำ) ...พลุพุ่งฟ้ำ ขอถือ

โอกำสน้ีแจ้งข่ำวถึงท่ำนสมำชิกน้อยใหญ่ ยำวและส้ัน

ทุกท่ำนได้ไปร่วมงำนวันบุรพำจำรย์ในครั้งน้ี โดยทั่ว

ถึงกัน...แฮะๆ ในงำนมีกิจกรรมส�ำคัญและพิเศษเสีย

ด้วย นั่นก็คือ กำรเลือกตั้งนำยกสมำคมศิษย์เก่ำคน

ที่ ๒๐ และคณะผู้บริหำรชุดท่ี ๒๐ โปรดอย่ำลืมและ

อย่ำพลำดโดยเด็ดขำด มิฉะนั้นจะต้องร้องเพลงรออีก 

๒ ปี จึงจะมีกำรเลือกตั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง สโลแกนกำร

เลือกตั้งมีวำ่ “เลือกคนแบบไหนจึงจะได้นำยกสมำคม

ที่ประทับใจ” เพรำะคนที่จะเป็นนำยกฯนั้น ต้องสง่ำ

งำมในสถำนกำรณ์ทั้งปวง รู้จักแบ่งปันควำมสุขให้กับ

สมำชิกและรู้จักแบ่งปันควำมทุกข์ของสมำชิกมำสู่ตน 

มิฉะนั้นก็จะมีลักษณะเป็นนำยกฯ ผู้รับเหมำก่อสร้ำง 

ด้วยประกำรฉะนี้ (สำธุ) มีผู้อำวุโสซึ่งเป็นศิษย์เก่ำได้

บอกพลุพุง่ฟ้ำว่ำ นำยกสมำคมศษิย์เก่ำมจร หำกได้คน

ที่มีคุณสมบัติ ๓ ประกำร คือ ๑) ก�ำลังทรัพย์ ๒) ก�ำลัง

สตปัิญญำ และ ๓) ก�ำลงับรวิำรหรอืบำรม ีจะยอดเย่ียม

และเยี่ยมยอดอย่ำงหำที่สุดมิได้ (ฮำ)

...ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ สมำชิกของ

สมำคมศิษย์เก่ำ มจร ระดับผู้บริหำร ได้สูญเสียบุพกำรี

ชนอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่ท่ำนบรรณาธิการสูญเสีย

คณุพ่อ ท่ำนอิทธพิล แก้วพลิา กรรมกำรกลำงสญูเสยี 

คุณพ่อ และล่ำสุดท่ำนเหรัญญิกคือ ผศ.ดร. สมศักดิ์  

บุญปู่ สูญเสียคุณแม่ กำรที่คุณพ่อและหรือคุณแม่ 

ของทั้ง ๓ ท่ำน ต้องจำกโลกนี้ไปสู่ปรโลกนั้น ส่วนใหญ่ 

เนื่องเพรำะอำยุขัยทั้งสิ้น จึงขอแสดงควำมเสียใจ 

กับท้ัง ๓ ท่ำน มำ ณ โอกำสนี้...สุดท้ำยของฉบับ 

ทิ้งทวนอันคมกริบ(ฮำ) ฉบับนี้ พลุพุ่งฟ้ำ ขอกรำบ 

ขอบพระคุณ ท่ำนสมำชิกทุกท่ำน เป็นอย่ำงสูงยิ่ง 

ที่ได้เมตตำให้ก�ำลังใจกับทีมงำนมำโดยตลอด รวมท้ัง 

ได้ช ่วยสนับสนุนด้วยกำรบริจำคเงินเป็นค่ำพิมพ ์

วำรสำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ท่ำนผู้จัดกำร 

มหำจุฬำบรรณำคำร ท่ำนผู้จัดกำรโรงพิมพ์มหำจุฬำ 

ลงกรณรำชวิทยำลัย และท่ำน ศ. พิเศษ อดิศักด์ิ  

ทองบญุ รำชบณัฑติ รวมทัง้พระคุณเจ้ำหลำยรูปตลอด

จนผู้มีอุปกำรคุณอื่นๆ ท่ีมิได้เอ่ยนำม และที่ส�ำคัญ

ท่ำนผู้บริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ มจร ทุกท่ำนที่ได้ให้

ก�ำลังใจแก่คณะผู้จัดท�ำอย่ำงอบอุ่นเสมอมำ...น�้ำใจ

อันใสสะอำดของท่ำนท้ังหลำยที่มีต่อทีมงำนคณะ 

ผู้จัดท�ำวำรสำรตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ กระผมใน

นำมคณะผู้จัดท�ำวำรสำรขอกรำบขอบพระคุณแทบ

เท้ำด้วยควำมซำบซึ้งอย่ำงหำที่สุดมิได้... ขอกรำบ

ขอบพระคุณทุกท่ำนและพบกันใหม่ในฉบับต่อไปและ

ชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ครับผม!

“พลุพุ่งฟ้า”

..................................
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เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา

รับกฐินภิญโญโมทนา	 ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

ออกจากวัดทัศนาดูอาวาส	 เมื่อตรุษสารทพระวสาได้อาศัย

แต่บัดนี้มาเป็นคลองเสียนี่กระไร	 จำาจากไกลเจ้าแล้วนะแก้วตา

ท่วมใหม่ใหม่ไหนใครว่าเอาอยู่		 ช่างอดสูน้อยใจเสียจริงหนา

ท่วมเอาจริงไม่เว้นแม้วัดวา	 มหาจุฬาฯพลอยลำาบากยุ่งยากใจ

เคยเป็นศูนย์อพยพให้คนอยู่		 วันนี้ดูจะไม่มีที่อาศัย

ปีผ่านมาอยู่ดีไม่มีภัย	 จำาจากไกลอารามเมื่อยามเย็น

	โอ้พระนครศรีอยุธยา		 บัดนี้จมธาราได้มาเห็น

ทั้งโสกเศร้าเหงาใจไม่เคยเป็น	 สุดลำาเค็ญจะโทษใครที่ไหนกัน

จึงเห็นควรตั้งตนไว้ไม่ประมาท	 เพราะหากพลาดอีกครั้งคงได้ขัน

ขอจบกลอนนิราศอย่างเร็วพลัน	 มีข่าวสั้นว่าน้ำามาขอลาเอย...

หมายเหตุ สามบรรทัดแรกคัดจาก กลอนนิราศภูเขาทอง ของ สุนทรภู่ 

ผู้ประพันธ์มิได้มีเจตนาล่วงเกินบรมครูสุนทรภู่ที่อันเชิญมาไว้เป็นปฐมบทก็ด้วยเห็นว่า สมสมัยทั้งฤดูกาลและอารมณ์กวี




