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ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔  

มีเหตุการณ์มากมายเกิดข้ึน นับตั้งแต่อากาศแปรปรวน  

เดีย๋วร้อนเดีย๋วหนาวแล้ว ยังมเีหตกุารณ์ภยัธรรมชาตทิีร่นุแรง 
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การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ท่ีประสบภัยพิบัติยังมิทันจะจางคลาย หายโศกเศร้าเสียใจ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบตาม

แนวชายแดนภาคอีสานขึ้นซ�้าอีก สรุปแล้วประเทศไทยทั้งภาคใต้ และภาคอีสาน ล้วนแต่ประสบกับภัยพิบัติทั้งสิ้น
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๒๕๕๔ มีหน้าปกเป็นรูปของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีกับพระธรรมาจารย์ (ติช นัท ฮันห์) ปรมาจารย ์

ชาวเวียดนาม แต่ไปโด่งดังที่ฝรั่งเศส เพ่ือส่ือความถึงภารกิจอันส�าคัญของ มจร ท่ีปัจจุบันได้พัฒนาก้าวไกล

สู่ระดับนานาชาติ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ท่านสมาชิกท้ังหลายต้องเตรียมกายเตรียมใจต้อนรับงานส�าคัญ  
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พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระจากศูนย์

ปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศ

ฝรั่งเศสและคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัมจากนานาประเทศ 

จ�านวนประมาณ ๑๐๐ รปูจะเดนิทางมาเยือนประเทศไทย  

เพื่อน�ากิจกรรมภาวนา โดยการนิมนต์ของ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี ๒๕-๓๑ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ กองบรรณาธิการวารสารสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เหน็

ว่าเป็นโอกาสอันดใีนช่วงวันวสิาขบชูา ท่ีเราจะได้รูจ้กัท่าน 

ติช นัทฮันห์พระเวียตนาม แม้ต่างนิกาย แต่ธรรมะของ

ท่านเราสามารถน�ามาใช้ในยุคสมยัทีก่�าลงัสบัสนวุ่นวาย

ได้เป็นอย่างด ีโดยทีท่่านสอนให้เราใช้สตใินชวิีตประจ�าวัน 

ผลงานของท่านท่ีรูจ้กักันเป็นอย่างด ีคอื หนังสอืปาฏิหารย์ิ

แห่งการตื่น ในท่ีน้ี ใคร่ขอน�าเกียรติประวัติของท่านมา

เผยแพร่ โดยได้คัดมาจากสารนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเรื่อง  

“ติช นทั ฮนัห์ : ว่าด้วยพหนิุยมทางศาสนา” มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

“ติ ช นัท ฮันห์” ก�าเนิดในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่จังหวัด 

กวงสี ในตอนกลางของประเทศเวียดนาม ท่านมีชื่อเดิม

ว่า เหงียน ซวน เบ๋า (Nguyen Xuan Bao) “ติช นัท ฮันห์”  

เป็นฉายา เมื่อท่านได้รับการอุปสมบทแล้ว ค�าว่า “ติช”  

ในเวียดนามใช้เรียกพระ มีความหมายว่า เป็นผู้สืบทอด

พุทธศาสนา ส่วน “นัท ฮันห์” เป็นนามทางธรรมของ

ท่าน มีความหมายว่า “การกระท�าเพียงหนึ่ง” (One  

Action) หมู่ศิษย์ในทางตะวันตก เรียกท่านว่า “Thay” 

(ไถ่) ซ่ึงในภาษาเวยีดนามมคีวามหมายว่า “ท่านอาจารย์”

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เมือ่อายุได้ ๑๖ ปี ท่านได้บรรพชา 

เป็นสามเณรท่ีวัดตือ่ฮิว้ (Tu Hieu) วิถีชวิีตในวัดเซนแห่งนี้ 

เป็นรากฐานอันส�าคัญ ต่อชีวิตนกับวชของท่าน สามเณร

ต้องเรยีนรู ้การมชีวิีตอยู่ในปัจจบุนัขณะ ในทุกการกระท�า 

อาจารย์ไดม้อบหนงัสอื เลม่เล็กๆ ก�าชบัให้ศึกษาหนงัสอื

นั้น จนกว่าจะเข้าใจ “การน�าสารัตถะแห่งพระวินัย มา

ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ�าวัน” เป็นตอนแรกของคู่มือ

เล่มเล็กน้ัน กล่าวถึงอากัปกิริยาของพระฝึกหัด จะต้อง

เกิดข้ึนพร้อมไปกับสัมมาสติ หรอืการก�าหนดรู้ในปัจจบุนั 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ติช นัท ฮันห์ได้อุปสมบทเป็น

พระภกิษ ุเมือ่อายุ ๒๓ ท่านได้เดนิทางไปไซ่ง่อน เพ่ือช่วย

ฟ้ืนฟพุูทธศาสนา และเขยีนบทความ ซึง่ถูกต่อต้านอย่าง

มาก จากผู้น�าองค์กรชาวพุทธและจากรัฐบาล ในปี พ.ศ. 

๒๕๐๕ เมือ่ท่านได้รบัการเสนอทนุจากมหาวิทยาลยัพรนิซ์

ตนั เพ่ือศกึษาศาสนาเปรยีบเทยีบ จงึเดนิทางไปยัง ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จากน้ัน ๑ ปี ท่านได้รบัทนุจากมหาวทิยาลยั

 ติช นัท ฮันห์ 
     : ก้าวย่างเพื่อสันติ
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โคลัมเบีย แต่ท่านตัดสินใจเดินทางกลับเวียดนาม เพ่ือ

กลับมาท�างานด้านความร่วมมือระหว่างพุทธมหายาน 

และหินยานในประเทศ และต้ังรร.ยุวชนรับใช้สังคม 

เพ่ือรักษาสังคมท่ีเสียหายจากสงคราม สานต่อแนวคิด 

เร่ืองพุทธศาสนาทีผ่กูสมัพันธ์กับสงัคม และพัฒนาวงการ

สงฆ์ด้วยการสอนและเขียนในสถาบันพุทธศาสนาขั้นสูง 

เป็นการบ่งบอกถึงแนวคิดของท่านว่า การกระท�าและ

ปัญญา ต้องก้าวไปด้วยกัน (action and wisdom must 

go together) และจัดตั้งคณะเทียบหินในปี ๒๕๐๙

 ท่านตระหนักว่า ต้องมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

การต่อสู้เพ่ือสันติภาพ เพ่ือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ หยุด

การสนับสนุนสงคราม และมุ่งเน้นสันติภาพ โดยปลุก

จิตส�านึกต่อคนทั่วโลก จนมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 

(Martin Luther King, Jr.) เสนอนาม ติช นัท ฮันห์ เพื่อ

รางวลัโนเบลเพ่ือสนัติภาพ การท�างานเช่นนี ้ท�าให้รฐับาล

เวียดนามใต้ปฏิเสธการกลับประเทศของท่าน จนแม้ รวม

ประเทศแล้วก็ตาม ท่านจงึลีภ้ยัอย่างเป็นทางการ ในประเทศ

ฝรั่งเศส โดยสอนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเวียดนาม ที่

มหาวิทยาลัย และสร้างอาศรมแห่งหนึ่ง นอกเมืองปารีส 

เพื่อเขียนหนังสือ และปลูกพืชผักสมุนไพร ซึ่งท่านติดต่อ

ลับๆ กับพระภิกษุท่ีถูกจ�าคุกในเวียดนาม เพราะไม่เห็น

ด้วยกับรฐับาลคอมมวินิสต์ ระหว่างน้ันท่านยังคงท�างาน 

เพื่อสันติภาพและผู้ลี้ภัย จากประสบการณ์ของท่านที่ได้

พบเหน็ชะตากรรมของผูล้ีภั้ยด้วยตนเองจนสามารถช่วย

เหลือผู้คนได้อีกมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อผู้มาปฏิบัติธรรมที่อาศรม

ของท่านทวีจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านจึงเริ่มก่อตั้ง

ชมุชนแห่งใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของฝร่ังเศส ให้ชือ่ว่า 

หมู่บ้านพลัม (Plum Village) ซึ่งถือเป็นบ้านของท่าน

จนทกุวันน้ี ในช่วงแรก หมูบ้่านพลมัเป็นแหล่งพักพิงของ

ผูล้ีภ้ยั ในช่วงการปรบัตวั ก่อนเข้าสูส่งัคมใหม่ในประเทศ

ใหม่ ปัจจบัุนหมูบ้่านพลมัได้ต้อนรบัผู้คนมากมายในการ

ปฏิบัติสมาธิภาวนา และได้เริม่มสีมาชกิเป็นนักบวชตัง้แต่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีสมาชิกนักบวชกว่า

ห้าร้อยคน มาจากย่ีสบิกว่าประเทศทัว่โลก ส่วนใหญ่อยู่ที่

หมู่บ้านพลัม ในฝรั่งเศส ที่ Green Mountain Dharma 

Center รัฐเวอร์มอนต์ และ Deer Park Monastery 

รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา และท่ีวัดบัทหงา เมือง

บ๋าวหลอบ และ วัดตื่อฮิ้ว เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อสถานการณ์ทางการเมือง

ของเวียดนามเข้าสู่ภาวะปกติ ติช นัท ฮันห์ ได้เดินทาง

กลับไปเยือนประเทศเวียดนาม บ้านเกิดของท่านอย่าง

เป็นทางการ หลังการจากมาเป็นเวลา ๓๙ ปี และได้

รับการต้อนรับจากประชาชนชาวเวียดนามอย่างอบอุ่น 

ปัจจุบันท่าน ติช นัท ฮันห์ ยังคงพ�านักอยู่ที่ หมู่บ้านพลัม 

ประเทศฝรัง่เศส และยังเดนิทางไปน�าการภาวนาในประเทศ

ต่างๆ ท่านเป็นชาวเวียตนาม ท่ีเป็นพระมหาเถระ ใน

พุทธศาสนา และมีอุดมการณ์แห่งพระโพธิสัตว์อันเป็น

พระที่เลื่อมใสแห่งสากลโลกเป็นอย่างยิ่ง

ติช นัท ฮันห 
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๔

ในแวดวงมหาจุฬา ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า ชื่อ 

จ�านงค์ ทองประเสริฐ เป็นบุคคลท่ีคู่กับกันมหา

จุฬามาเลยก็ว่าได้ เริ่มตั้งแต่เป็นนิสิต เป็นอาจารย์ เป็น

ผู้บริหาร เป็นศิษย์เก่า และเป็นอะไรต่อมิอะไรอีกหลาย

ต�าแหน่ง จาระไนกันไม่หมด

ผมมีโอกาสเข้าเรียนมหาจุฬา ไล่ล�าดับมาโดย

ตลอด ตั้งแต่โรงเรียนบาลีอบรมซึ่งต้องไปเรียนที่วัด

สระเกศ (เป็นทีเ่ลือ่งลอืกันในสมยันัน้ว่า พวกทีอ่ยู่วัดดาว

ดึงษ์จะไฮโซมาก เพราะนั่งรถแท็กซี่ไปเรียน ๕ รูป ต่อ 

๑ คัน แต่ไม่เห็นใครพูดถึงตอนขากลับมาวัด ซึ่งต้องเดิน

กลบัผ่านภเูขาทอง สะพานร้องให้ ผ่านข้างโรงเรยีนสตรวิีทย์ 

เข้าถนนข้าวสาร ทะลุออกมาวัดชนะสงคราม มาท่าพระ

อาทิตย์ นั่งเรือข้ามฝากมาวัดดาวดึงษ์) ไล่มาโรงเรียน

บาลีเตรียม ครั้นได้เรียนชั้นอุดมศึกษา ได้มีโอกาสเรียน

วิชาตรรกศาสตร์กับท่านอาจารย์ เสยีงลอืเสยีงเล่าอ้างว่า 

วิชาน้ีมเีน้ือหายากมาก แต่อาจารย์สอนสนุก พอได้ยินเช่น

น้ันก็รู้สึกหว่ันๆ อยู่พอสมควรตามประสาคนมีศักยภาพ

อันจ�ากัดเย่ียงผม เมื่อได้เรียนวิชาตรรกศาสตร์กับท่าน

อาจารย์จริงๆ ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ และด้วยศักยภาพอัน

จ�ากัดของผมก็ท�าให้ผ่านวิชาตรรกศาสตร์ไปอย่างเฉียด

ฉิว เรื่องสอบผ่านวิชาตรรกศาสตร์ของผมนั้น เป็นเรื่องที่

ต้องบอกว่าเป็นเรื่องฮาครับ แต่ไม่สามารถเขียนเป็นตัว

อกัษรในท่ีน้ีได้ ไม่ใช่อะไรหรอกครบั เกรงว่าจะมหีลกัฐาน

ปรากฏ และหนงัสอืท่ีท่านอาจารย์ใช้ประกอบการสอน จะ

มนีสิติไปบอกกับท่านว่า “อาจารย์ หนงัสอืตรรกศาสตร์ท่ี

อาจารย์เขียน ยากจัง” ท่านก็จะมีส�านวนตอบกลับตาม

สไตล์ของท่านแบบยิม้ๆ ว่า “หนังสอืผมเขยีนให้คนฉลาด

อ่าน” ตกลงผูท่ี้ถามต้องยุติค�าถามไว้เพียงเท่าน้ัน กลวัว่า

ถ้าถามต่อไปแล้วจะหนักไปยิ่งกว่านี้

แต่มสีิง่หนึง่ทีผ่มจ�าได้จากการเรยีนวิชาตรรกศาสตร์

กับท่านอาจารย์ คอื พวกนสิติจะพูดกันหลงัได้เรยีนวิชานีว่้า

“ผมเป�นมนุษย�
ท�านไม�ใช�ผม
เพราะฉะนั้น 
ท�านไม�ใช�มนุษย�”เมือ่พิจารณาตามตัวอกัษร ในความคิดของผมก็ถูก

ต้องนะ แต่ตามหลักการหรือหลักวิชาแล้วจะไม่ถูกต้อง 

และที่ถูกต้องจะมีเหตุผลอย่างไรไม่ทราบ แต่ผมกลับไป

จ�าที่ไม่ถูกต้องได้ ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

ครั้นลาออกจากอาชีพนักบิณฑ์ มาสู่โลกอันตระ

การดุจราชรถ ท่ีคนเขลาหมกอยู่ (อยากจะต่อให้จบใจ

จะขาด) ผมก็ได้มีโอกาสได้ท�างานร่วมกับท่านอาจารย์

อีก คือ ท่านอาจารย์เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

ผมเป็นเจ้าหน้าทีต่วัเลก็ๆ คนหน่ึงของราชบณัฑิตยสถาน 

ท่านก็ให้ความเมตตาอนุเคราะห์กับผมหลายสิ่งหลาย

ประการ แต่จะว่าไปแล้วทุกคนท่ีท�างานกับท่าน ท่าน

ศาสตราจาย์พิเศษ

จํานงค์ ทองประเสริฐ 
ÃÒªºÑ³±Ôµ
ประธานที่ปร�กษานายกสมาคมศิษย�เก�า
มหาว�ทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชว�ทยาลัย

จํานงค์ ทองประเสริฐ

ไหว้ครู..
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อาจารย์ก็จะเมตตาทกุคน โดยเฉพาะเร่ืองวิชาการ ไม่ผดิ

หวัง เมื่อได้ไปแล้ว เอาไปอ้างอิงได้เลยว่า ท่านอาจารย์

จ�านงค์ว่าอย่างนี้ รับรองไม่มีใครค้าน หรือจะมี เขาก็คง

ไม่พูดให้ได้ยินก็อาจเป็นได้ ในเรื่องวิชาการ ผมก็ลักจ�า

ความรู้ของท่านมาหลายเรื่อง ใช้ชื่อท่านอ้างหากินมาก็

หลายเรื่อง ขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นได้ชัดข้ึนในเรื่องที่

ผมประสบพบเจอมากับตัวเอง

ครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ถามผมว่า มีสูทกับเขาหรือ

ยัง ผมก็ตอบว่า ไม่มคีรับ ท่านอาจารย์ก็บอกว่า เอาอย่าง

นี ้ไปตดัทีร้่านท่าพระจนัทร์ แล้วมาเอาเงินค่าตดัทีผ่ม ผม

ก็รับปากครับๆ แต่ก็ไม่ได้ไปตัด ด้วยความเกรงใจท่าน 

เพราะสูทชุดหนึ่งก็หลายเงินอยู่

อยู่ต่อมาวันหน่ึง ท่านอาจารย์เอาผ้ามาให้ แล้ว

บอกให้ไปตัดแล้วมาเอาค่าตัดชุดที่ท่าน ท่านบอกว่าไป

ชลบรีุมา แล้วผ่านร้านขายผ้า เลยซือ้มาฝาก ท่านเมตตา

ถึงขนาดนั้น ผมก็เลยจ�ายอม ทั้งๆ ที่เกรงใจท่านอยู่พอ

สมควร แต่ด้วยเหตุท่ีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดดาวดึงษ์ 

ซึ่งหลวงพ่อจะถือคติตลอดว่า “ถือนะโม โตเต็มโลก” คือ 

มีความนอบน้อมเป็นที่ตั้ง ในเมื่อท่านอาจารย์เมตตาถึง

ขนาดนี้แล้ว ครั้นจะเล่นตัวอยู่อีก ก็ดูกระไรอยู่ ทุกวันนี้

สูทชุดนั้นยังอยู่เลย แต่เหลือเพียงเสื้อ กางเกงไม่มีแล้ว 

(หากท่านอาจารย์อ่านพบเข้าจะเมตตาอนุเคราะห์อีก 

ผมก็ยังรับความเมตตาอยู่นะครับ)

เรื่องเอาชื่อท่านไปอ้าง คือ จะตั้งใจเอาชื่อท่านไป

อ้างตรงๆ ก็ไม่ใช่ แต่มันมีเหตุท่ีต้องอาศัยท่านอาจารย์

ช่วย เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหน่ึง ผมได้รับค�าส่ังให้ไป

ติดต่องานสกัท่ีหน่ึง ก็ขอรถของราชการไป โดยมพีนักงาน

ขับรถฝีมือดีขับไป ผมก็น่ังข้างหน้า เพราะมีไปกันเพียง 

๒ คนเท่าน้ัน ด้วยความที่เป็นคนเคารพกฎจราจรอย่าง

เคร่งครดั ผมก็คาดเขม็ขดันิรภยัเรยีบร้อย (ไม่ใช่กลวัตาย

หรือกลัวอุบัติเหตุนะครับ บอกแล้วว่าเป็นคนเคารพกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด)

ครัน้รถผ่านมาบรเิวณใต้สะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า 

ก็มเีจ้าหน้าต�ารวจเรยีกรถให้จอด แล้วก็บอกคนขบัว่า ไม่

คาดเข็มขัด ขอดูใบขับขี่หน่อย พี่คนขับแกก็กวักโน้นล้วง

นี ่สดุท้ายก็กวกับตัรของท่านอาจารย์มาให้ ตอนนัน้ ท่าน

อาจารย์เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ด้วย พ่ีคนขับย่ืนบัตรท่ีมี

ภาพท่านอาจารย์อยู่ด้วย เข้าใจว่าเป็นบัตรประจ�าตัวผู้

ติดตาม สว. หรือจะบัตรอะไรก็จ�าไม่ได้ แต่จ�าได้ว่า มี

ภาพอาจารย์จ�านงค์ติดอยู่ ต�ารวจท่านนั้นพอเห็นก็บอก

กับพ่ีคนขับว่า เป็นคนขับรถให้ผู้ใหญ่น้ันต้องเคารพกฎ

จราจรอย่างเคร่งครดัด้วย เข้าใจไหม ว่าแล้วก็ย่ืนบตัรคนื

มา เป็นอันว่ารอดตัวไป อาศัยภาพถ่ายของท่านอาจารย์ 

ท�าให้ไม่ต้องโดนไปส่ัง ขนาดภาพถ่ายยังขนาดน้ี แล้วถ้า

เป็นตัวจริงไม่ยิ่งไปกว่านี้หรอกหรือครับ

เมื่อผมท�างานอยู่ท่ีราชบัณฑิตยสถาน มักจะมี

ค�าถามด้านภาษาไทยมาเสมอ ผมก็ได้ท่านอาจารย์นี่

แหละเป็นที่พึ่ง เอาเรื่องที่จ�าได้แม่นมีอยู่ ๒ เรื่อง 

เรื่องแรก ระหว่าง “คนใดคนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่ง

คนใด” ค�าไหนถกูต้อง มเีหตผุลอะไรท่ีเป็นอย่างน้ัน ท่าน

อาจารย์จะบอกเลยว่าต้อง “คนใดคนหนึ่ง” เพราะใน

ภาษาบาลี ประโยค ย (อ่านว่า ยะ) ซึ่งแปลว่า “ใด” ต้อง

มาก่อนประโยค ต (อ่านว่า ตะ) ซึ่งแปลว่า “นั้น” ตลอด 

“ใด” ต้องมาก่อน “นั้น” ผมก็เลยจ�าเป็นสรณะมาจนทุก

วันนี้ว่า “คนใดคนหน่ึง” ไม่ใช่ “คนหนึ่งคนใด” (ส่วน

ท่านอื่นจะเห็นเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ได้ข่าว 

แว่วๆ ว่า ปัจจุบันมีผู้อธิบายว่า “คนใดคนหน่ึง” กับ  

“คนหน่ึงคนใด” น้ัน มีความหมายแตกต่างกัน เรื่องนี้

นักวรรณศิลป์ของราชบัณฑิตยสถานอธิบายความต่าง 

ให้ชัดเจนก็จะเป็นพระคุณกับคนนอกวงการนะครับ)

อีกเรื่องหนึ่งมีคนสอบถามมาว่า ค�าว่า “ทายวุฒิ” 

นัน้หมายถึงอะไร พรรคพวกเหน็ค�าแปลกๆ ก็โยนโครมมา

ที่ผมก่อนเลย นึกว่ารู้บาลีแล้วจะเป็นยารักษาโรคภาษา

ไทยได้ทุกอย่าง ครั้นจะตอบไปว่าไม่ทราบก็ยังไงๆ อยู่ ก็

เลยต้องพ่ึงท่านอาจารย์จ�านงค์อกีแล้วครับท่าน  ครัง้แรกๆ 

ผมก็ลากเข้าหาบาลก่ีอนเลย “ทาย” แปลว่า รางวัล “วฒิุ” 

แปลว่า ความเจรญิ พอแปลรวมความแล้ว “ความเจรญิ

ที่ให้มา, ให้ความเจริญ” ก็ยังไม่รู้เรื่องอีก จนด้วยเกล้า

ครบัท่าน  เมือ่ไปถามท่านอาจารย์  ท่านบอกว่า  “ทายวฒิุ”  

เป็นศัพท์ที่บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว่า Gift โห  
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แบบนี้เข้าท�านอง ฝรั่งเข้าใจ ไทยเก็ต เลยครับ ไม่ต้อง

อธิบายต่ออีกเลย (ยังน่าเจ็บใจกับคนท่ีถามค�าว่า ทาย

วุฒิ อยู่ไม่หายจนทุกวันนี้ คุยกับเป็นตุเป็นตะ หลายรอบ

ด้วยไม่ใช่รอบเดียว แกก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครท่ีไหน 

อย่างไร เราก็คุยแบบยั้งๆ พอมารู้ทีหลัง อ๋อ ใช่คนอื่นคน

ไกลท่ีไหนอย่างไรไม่ ก็พวกเดียวกันอีก อาชีพนักบิณฑ์

เช่นกัน เป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ ผมยังไม่มี

โอกาสพบตัวหรือรู้จักอนุศาสน์ท่านน้ัน เพียงแต่รู้จักแต่

ชื่อ หากมีโอกาสเมื่อไหร่ รับรองเจอกัน)

อีกเรื่องหนึ่ง ผมคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องส�าคัญระดับ

ชาติเลยทีเดียวก็ว่าได้ เรื่องมีว่า ปัจจุบัน ในงานเผาศพ 

ก่อนเผา จะมกีารทอดผ้าบงัสกุุล บางงานก็น้อย บางงาน

ก็มาก สดุแท้แต่จะเป็นงานศพของใคร คนดังมชีือ่เสยีง ก็

ทอดผ้าบงัสกุุลหลายผนืหน่อย คนไม่มชีือ่เสยีง ก็จะทอด

ผ้าบังสุกุลน้อยหน่อย

แต่ท่านผู้อ่านท่ีเคารพครับ ท่านเคยสังเกตไหม

ว่า ตอนพิธีกรอ่านรายชื่อเชิญคนขึ้นไปทอดผ้า คนแรกๆ 

พิธีกรจะเรยีนเชญิไปทอดทอดผ้าบงัสกุุล แต่พอไปถึงผนื

สุดท้าย พิธีกรจะเรียนเชิญไปทอดผ้ามหาบังสุกุล

มคี�าถามว่า ท�าไมจงึเรยีกว่า มหาบงัสุกุล มเีหตผุล

อะไร มีหลักฐานปรากฏที่ไหนหรือไม่ อย่างไร

เรือ่งนีม้คีนเขยีนหนงัสอืถามมาทีร่าชบณัฑิตยสถาน 

ขณะน้ันท่านอาจารย์จ�านงค์ เป็นเลขาธิการราชบณัฑติยสถาน 

ท่านให้ผมเป็นคนร่างหนังสอืตอบ เอาละซคิรบั จะตอบยัง

ไงดลีะ ในต�าราก็ไม่มซีะด้วยว่า มคี�าเรยีกว่า มหาบงัสกุุล 

ผมก็ตอบไปด้วยความรูอ้นัค่อนข้างจ�ากัดของผม เสนอขึน้

ไปตามสายงาน ในใจก็คดิว่าอาจารย์ต้องเรยีกเข้าไปพบ

เป็นแน่แท้ การณ์ก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆ ครับ

อาจารย์จ�านงค์พอได้รับเรื่องก็เรียกให้ผมไปพบ 

แล้วก็บอกว่า คุณร่างตอบแบบนี้ยังไม่ชัดเจนนักนะ (ผม

เดาเอาว่า อาจารย์คงอยากจะบอกว่า ตอบแบบนี้ มันก็

แสดงความไม่ฉลาดให้ปรากฏชัดนะซิคุณ)

อาจารย์เล่าให้ฟังว่า ท่านได้ยินได้ฟังจากพระผูใ้หญ่

รุน่เก่าๆ ว่า สมยัก่อนท่ีบ้านเมอืงยังไม่เจรญิน้ัน ในการจดั

งานเผาศพ ยังเป็นแบบเชิงตะกอน เขาจะน�าศพไปวาง

บนไม้กระดาน แล้ววางผ้าบังสุกุลไว้ที่มือศพ ครั้นเวลา

พระจะชักผ้าบังสุกุล พระจะขึ้นไปเหยียบบนไม้กระดาน 

พอพระข้ึนไปเหยียบ ศพก็จะกระดกลุกข้ึน ประหน่ึงว่า

ลุกข้ึนมาประเคนผ้าบังสุกุล แล้วพระก็จะชักผ้าบังสุกุล 

แบบนีเ้ขาเรยีกว่า มหาบงัสกุุล วิธีการแบบน้ี ปัจจบุนัไม่มี

ปรากฏแล้ว เพราะอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์บ้านเมอืง

เจรญิข้ึน ผูค้นอาจจะมองดวู่า การท�าแบบนีด้จูะเป็นการ

ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง 

ผมมีทรรศนะว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องท่ี

เรียกว่า มหาบังสุกุล ไม่ใช่ท่ีเรียกกันดังเช่นปัจจุบันน้ีท่ี

เรียกผ้าบังสุกุลผืนสุดท้ายว่า มหาบังสุกุล

จากนั้น ท่านก็ร่างหนังสือตอบใหม่ แล้วให้ผมไป

พิมพ์ตอบคนท่ีสอบถามมาต่อไป รอดตวัไปอกีครัง้หน่ึงแล้ว

มีอีกเรื่องหน่ึง ผมเคยสังเกตว่า ท่านพบเห็นพระ

นิสิต ท่านจะพูดคุยเสมือนประหนึ่งว่า รู้จักคุ้นเคยกัน

มายาวนาน อดรนทนไม่ไหว ผมก็ถามท่านว่า อาจารย์

รู้จักชื่อพระรูปน้ันหรือ ท่านบอกว่า ไม่รู้จักหรอก แต่อยู่

มหาจฬุา ท่านรปูน้ันต้องรูจ้กัผมอยู่แล้ว รูจ้กัไม่รูจ้กักร็ูจ้กั

ขออีกเรื่องหนึ่ง สุดท้ายแล้วกัน ครั้งหนึ่งประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผมอยากจะเป็นนักเขียน พิมพ์หนังสืออก

ขายกับเขาบ้าง จึงคิดว่า จะพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการตั้ง

ชื่อออกขาย สาเหตุท่ีคิดแบบนี้ก็เพราะว่า คลุกคลีและ

ท�างานเก่ียวกับภาษามาพอสมควร และประการส�าคัญ 

ท�างานที่ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งชื่อนี้ขายได้ในด้านภาษา

ไทย จงึคิดจะพิมพ์หนงัสือออกขาย ช่วงนั้น ท่านอาจารย์

เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานอยู่ด้วย และหากว่าได้

ค�านิยมจากท่านคงจะดีไม่น้อย ค�านิยมโดยเลขาธิการ

ราชบัณฑิตยสถาน โก้ดีไม่น้อย แต่ท�าไปท�ามาก็ไม่มี

โอกาสขอค�านิยมจากท่าน เพราะต้องรีบพิมพ์หนังสือ 

ไม่สามารถรอค�านิยมจากท่านได้ คิดย้อนกลับไป หาก

ได้ค�านิยมจากท่านอาจารย์ในการพิมพ์หนังสือครั้งน้ัน 

หนังสือคงจะขายดีเป็นเทน�้าเทท่า มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก

อีกคนหนึ่งในบรรณพิภพ

แหม! คิดแล้ว มันเสียดายครับ

สำารวย  นักการเรียน
พธ.บ. รุ่น ๓๕
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สองฉบับที่ผ่านมา ของวารสารสมาคมศิษย์เก่า 

มจร ได้ออกสู่สายตาของมวลศิษย์เก่าอย่างตรงเวลา 

มีคนชมมาเยอะว่า ปกนอกสีสันสดสวยเตะตาเตะ

ใจดีมาก ต้องขอขอบคุณท่านท่านบรรณาธิการใหญ่

ท้ังสองท่าน ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง และอาจารย์

เชน นคร และกองบรรณาธิการ ท่ีได้ท�าให้ได้มีการ

สื่อสารร่วมกันของมวลศิษย์เก่า มจร ผ่านสื่อฉบับน้ี 

ก็หวังว่าคงไปตลอดรอดฝั่งของคณะกรรมการบริหารชุด

นี้นะครับ

ส�าหรับฉบับที่สามนี้ ท่านบรรณาธิการได้มอบ

หมายให้ผูเ้ขียนรายงานกิจกรรมบางเร่ืองท่ีมหาวทิยาลยั

ได้ด�าเนินการเสร็จ และอีกหลายเรื่องที่ก�าลังจะด�าเนิน

การในช่วงเดือนสองเดือนนี้

เร่ืองที่เห็นว่า มีความส�าคัญก็คือ ในขณะน้ี

มหาวิทยาลยัมแีนวนโยบายท่ีจะจัดการศกึษาทางไกล 

ควบคูไ่ปกับการศึกษาในภาคปรกต ิโดยการศกึษาทางไกล

จะจดัส�าหรบัระดบัปรญิญาโท-เอก เป็นเบือ้งต้น ทัง้น้ีท่าน

อธิการบดไีด้มอบหมายให้ผูเ้ขยีนและคณาจารย์ภาควิชา

รฐัศาสตร์ พร้อมผูอ้�านวยการส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

รวมจ�านวน ๑๒ ท่านไปศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความ

พร้อม ณ ส�านักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง

ต่อไปหากจัดการศึกษาระบบน้ีได้ จะท�าให้สะดวกแก่

ผู้เข้าศึกษา ท�าให้มีมาตรฐานในการศึกษาทัดเทียมกัน

ทั้งประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เรื่องถัดมา เข้าใจว่าศิษย์เก่า มจร อีกหลายท่าน

คงไม่ทราบว่าบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ของ มจร กับ มมร 

(มหามกุฏ) แข่งกีฬาประเพณีร่วมกันมหลายปีแล้ว ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีท่ี ๕ ท่ีจดักีฬาเชือ่มสมัพนัธไมตรกัีน 

โดยจัดในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนาม

กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 

นครปฐม ใกล้ๆ กับ มมร ที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่ง

ประเภทกีฬาที่จัดแข่งกันประกอบไปด้วยฟุตบอล เซปัค

ตะกร้อ เปตอง กรีฑา และกีฬาพ้ืนบ้านให้ได้เฮฮากันมี

ชักคะเย่อ เตะปืนไกล วิ่งกระสอบ ว่ิงเปี้ยว ว่ิงเขา ฯลฯ 

เสร็จจากการแข่งขันแล้ว ช่วงเย็นมีการเลี้ยงพบปะ

สังสรรค์กัน ท�าให้เกิดความสนิทสนม คุ้นเคย นับญาติ

กันเพ่ิมขึ้นอีก ศิษย์เก่าท่านใดสนใจงานประเภทนี้ ปีน้ี

เชิญเข้าร่วมงานได้ มจร เป็นเจ้าภาพครับ

เรือ่งที ่มจร จดัการศกึษาได้แพร่หลาย และกว้างไกล

มหาวิทยาลัย       เรา
โดย ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, 

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   สื่อสารเพื่อ

    สานสัมพันธ�

ของ



สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8

ทีส่ดุ ในขณะน้ีก็คอื การเปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ ป. บส. ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่ ๗ หรือรุ่นที่ ๗ ปีนี้มีผู้ส�าเร็จ

การศึกษาประมาณ ๑,๓๐๐ รูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระ

สังฆาธิการท่ัวประเทศ โดยขณะน้ีพระสังฆาธิการระดับ

รากหญ้าส่วนใหญ่จบหลักสูตรน้ีของ มจร แล้ว และ

ปี ๒๕๕๓ มจร อนุมัติให้เปิดสอนท่ัวประเทศ รวม ๔๓ 

จังหวัด เป็นนโยบายปูพรมทางการศึกษาท่ีท�าให้ มจร 

เข้าถึงคณะสงฆ์ไทยมากท่ีสุด และเป้าหมายมีอยู่ว่า  

อีกประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้าน้ี เจ้าอาวาสเมืองไทยส่วน

ใหญ่จบ ป.ตรี ของ มจร แล้ววัดวาอารามจะเปลีย่นแปลง

เป็นประการใด โปรดติดตามดู

งานท่ีส�าคัญในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้มี ๒  

งาน คือ งานแรกคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม สภาผูแ้ทนราษฎรได้กำาหนดจัดงานพธิมีอบ

รางวัลพุทธคุณูปการ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย 

โดยช่วงเช้ามีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การรวมพลัง

ชาวพุทธโลกเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระเดช

พระคุณพระธรรมโกศาจารย์ ท่านอธิการบดีเองได้รับ

การถวายรางวัลวัชรเกียรตคิณุอกีด้วย น�ามาซึง่ความปิติ 

ยินดีต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

อีกงานหนึ่งที่จัดในปลายเดือนเมษายน น่ันก็คือ 

งานพธิปีระสาทปรญิญาประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำาหนด

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๔ เป็นวันสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 

๓๐ เม.ย. เป็นวันซ้อมรับปริญญา และวันที่ ๑ พ.ค. 

เป็นวนัประสาทปรญิญา โดยปีน้ีมสีถิตผิูเ้ข้าปรญิญาตรี 

๒,๐๐๐ กว่ารปู/คน ปรญิญาโท-เอก ร่วม ๔๐๐ รปู/คน นับว่าม ี

ผูส้�าเรจ็การศึกษาเพ่ิมขึน้ทุกปี คาดว่าปีต่อไปจะมผีูส้�าเรจ็

การศึกษาแบบก้าวกระโดดแน่ๆ เพราะจะมีคฤหัสถ ์

ทะยอยจบมากยิ่งขึ้น และปีนี้เช่นกัน จัดฟรีที่หอประชุม

ใหญ่ มวก. มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส�าหรับเดือนพฤษภาคม มีงานใหญ่ ๒ งานรออยู่ 

คือ วันท่ี ๒ พฤษภาคม งานวนัจำานงค์ ทองประเสรฐิ ปีน้ี 

จดัท่ี มจร วงัน้อย เข้าใจว่าท่านบรรณาธิการคงมข่ีาวสาร

เรื่องน้ีเป็นการเฉพาะแล้ว แต่อีกงานเป็นงานระดับโลก 

ที่ มจร จัดทุกปี คือ งานวิสาขบูชาโลก ซึ่งรัฐบาลและ

มหาเถรสมาคมมอบหมายให้ มจร จัด โดยเน้นกิจกรรม

นานาชาติ เริ่มต้นวันที่ ๑๒ พ.ค. ภาคเช้ามีพิธีเปิดทาง

สงฆ์ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

เป็นประธานเปิด ภาคบ่ายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค ์

เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานทรง 

เปิดการประชุม ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนวันที่ ๑๓ พ.ค. 

เป็นการสัมมนาทางวิชาการ ท่ี มจร วังน้อย และม ี

กิจกรรมแสดงทางวัฒนธรรมท่ีหอประชุมใหญ่ด้วย  

ส�าหรับวันที่ ๑๕ พ.ค. ย้ายไปสรุปการประชุมท่ีอาคาร 

ยูเนสโก สหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก และเย็น

วันนั้นจะมีพิธีธรรมยาตราไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑล 

หน้าลานองค์พระ เหมอืนดงัทีเ่คยจดัมาในทุกปี ศษิย์เก่า

ท่านใดมคีวามประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวสิาขบชูาโลก 

โปรดแจ้งลงทะเบยีนล่วงหน้าได้ทีก่องวิชาการ ส�านักงาน

อธิการบดี หรอืหากไม่สะดวกประการใด แจ้งไปยังผูเ้ขียน

ก็ได้ยินดี ให้ความสะดวกเต็มที่

วันที่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร 

เข้าพบท่านอธิการบดน้ัีน จ�าได้ว่า ท่านอธิการบดีมคีวาม

ประสงค์ท่ีจะเชญิชวนให้ศษิย์เก่าได้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดังนั้น หากมีโอกาส

และเป็นไปได้ จึงขออาศัยสิ่งน้ีเชิญชวนทุกท่านได้เข้า

มามีส่วนร่วมกับการจัดงานทุกงานที่มหาวิทยาลัยจัดให ้

มีขึ้น เพราะ มจร น้ีเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้นเกล้ารัชกาล 

ที่ ๕ ได้พระราชทานให้เป็นสมบัติอันล�้าค่าแก่ปวงชน 

ชาวไทย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่ชาวเรา มจร ท้ังหลาย 

ครับ
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ข่าวคน คนข่าว

 โลกทุกวันนี้ดูจะมีความสงบหรือความปลอดภัย

ค่อนข้างยากเหลือเกิน หากไม่วุ่นวายเพราะฝีมือมนุษย์ 

ก็วุ่นวายเพราะฝีมือธรรมชาติ ถ้าไม่มีอะไรยึดเหน่ียว

จิตใจไว้บ้าง บางทีอาจจะกลายเป็นคนบ้า และขาดสติ  

เที่ยวฆ่าผู้คนบนท้องถนน หรือแก้ผ้าเดินหรือไม่ก็เผา 

บ้านเผาเมอืง สดุแท้แต่ความขาดสตจิะชกัพาไป อากาศ

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปีนี้ (๒๕๕๔) มีลักษณะ

แปรปรวนผนัผวนค่อนข้างมาก เดีย๋วหนาวเด๋ียวร้อนหรอื

สะบดัหนาว และสะบัดร้อน จนยากทีจ่ะปรบักายปรบัใจ

ตามทัน จึงมีความจ�าเป็นเหลือเกินที่ต้องน้อมน�าหลัก

พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต เพื่อเป็นเกราะ

ป้องกันมรสุมชีวิต มิใช่ต้องพัดพาไปสู่ความหายนะหรือ

ล่มจม ดังค�ากล่าวหรอืบทเพลงทีว่่า “เพราะทรพัย์สนิถูก

ไฟไหม้เหลือเพียงดวงใจมาฝากน้องนาง” น่ันแหละ

ครับ! หากชีวิตยังมีอยู่ โอกาสที่จะต่อสู้และบากบั่นเพื่อ

สร้างความหวงั และความส�าเรจ็ย่อมไมห่มดไป ขอเพยีง

ให้ทกุชวิีตมหีลกัยึดในเรือ่งละอายชัว่และกลวับาปเท่านัน้

เป็นพอ ชีวิตมนุษย์นั้นอาจจะหัวเราะและร้องไห้สลับกัน 

แต่ถ้าให้มัน่ใจและเป็นหลกัประกันว่าชวิีตนียั้งมคีวามหวัง  

ต้องย้ิมได้เมือ่ภยัมา ดังท่านพระมหาสมปองท่านบอกว่า 

“ย้ิมครัง้แรกถงึโลกจะแตกก็ยอม” อะไรประมาณน้ี (ฮา)

“สวัสดีครับ.. พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพรักทุก

ท่าน… ผมได้วีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด 

๑๐ จังหวัดภาคใต้ท่ีประสบอุทกภัยเพ่ือทราบความคืบ

หน้าของความเดอืดร้อนจากปัญหาอทุกภัย พร้อมลงพ้ืน

ที่ตรวจเยี่ยมราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี…” ตอนหนึ่ง

ของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ เมื่อ

วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สถานการณ์น�้าท่วมในพ้ืนที่

ภาคใต้ ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครศรีธรรมราช, 

พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, ชุมพร, สงขลา, กระบี่, พังงา, 

นราธิวาส และสตูล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๐๐ อ�าเภอ 

๖๕๐ ต�าบล และ ๕,๓๑๘ หมู่บ้าน ซึ่งมีครอบครัวที่ได้

รับผลกระทบจ�านวน ๖๐๑,๐๘๕ ครัวเรือน รวมท้ังสิ้น 

๒,๐๐๙,๑๓๘ คน โดยมีผู้เสียชีวิต ณ วันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๕๔ จ�านวน ๕๔ คน  แม้จะน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นที่

ประสบกับภาวะแผ่นดนิไหวและคลืน่สนึามถิล่ม แต่ความ

ท่ีญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คาดว่าจะสามารถฟื้น

ตัวได้ไม่ยาก  กล่าวส�าหรับประเทศไทยนั้น กว่าจะฟื้น

บรรยากาศ ความรู้สึกและอารมณ์แห่งความโศกเศร้า 

คงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียว!พลุพุ่งฟ้า ขอเอาใจช่วย

ให้พี่น้องชาวใต้ทีย่งัมชีวีติและลมหายใจอยู่ จงต่อสู้และ

ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปนะครับ!!
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 การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย

น้ัน สิ่งท่ีสำาคัญคือการรู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของคนอ่ืน ควบคู่กับการแสวงหาสิทธิและเสรีภาพ

สำาหรับตน หากประชาธิปไตยในสังคมใดมีแต่การ

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพื่อตน และพวกพ้องอย่าง

ไม่รู้จักจบสิ้นหรืออิ่มตัว ประชาธิปไตยในสังคมนั้น

จะมีแต่ความขดัแย้งตลอดไป    นางสงกรานต์ปีนี้  

มชีือ่ว่า กิรณีิเทวี มช้ีางเป็นพาหนะ มอืขวาถอืขอ และมอื

ซ้ายถือปืน ท�านายว่า จะมข้ีาวน�า้สมบรูณ์บรบิรูณ์ ประเทศ

จะมโีชคลาภ และท�ามาค้าขายเจรญิรุง่เรอืง ส่วนการเมอืงจะ

มัน่คง ความขดัแย้งจะหมดไป (ว่าอย่างนัน้) ท่ีส�าคัญปีน้ีวัน

ศกุร์ เป็นธงชยั และอธิบด ีส่วนวนัพฤหสับด ีเป็น อบุาทว์!! 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมพุทธ และศาสนาพุทธเป็นศาสนา

ประจ�าชาติ (หรอืใครจะเถียงก็เชญิ) แต่เทศกาลสงกรานต์ 

ทุกปีมักมีเร่ืองให้ต้องโศกเศร้าเสียใจไม่หยุดหย่อน จน 

กลายเป็นเทศกาลลดจ�านวนประชากรอย่างน่าใจหาย 

สาเหตุมิใช่อะไรอื่น ความประมาท นั่นแหละเป็นต้นเหตุ 

ความประมาทนั้นมีสาเหตุ ๑) ขาดสติสัมปชัญญะ ๒)  

ขาดการป้องกันและกวดขันระเบียบวินัยในการขับข่ี

ยานพาหนะ ๓) ขาดการประสานงานและการรณรงค์

อย่างจรงิจงัเก่ียวกับการใช้รถและใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

 พรรคการเมืองไหนมีชุดนโยบายปลอดภัยไว้ก่อน  

รณรงค์เวลาหาเสียงอย่างเป็นกิจลักษณะจะช่วยลด 

อุบัติเหตุ และความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินใน 

เทศกาลต่างๆ มิน้อยเลย  ชุดนโยบาย คือ ๑) จัดพระ  

๒) จัดหน่วยกู้ภัย ๓) จัดตำารวจ ๔) จัดพลเมืองดี  

๕) จัดวิถีชีวิตเชิงพุทธ ให้กลุ่มคนท้ัง ๔ ประเภท 

ประสานสมัพนัธ์ในการท�างานเชงิรกุ และมแีนวปฏบิตัทิี่

สอดคล้องกัน    ควันหลงการประชุมคณะผู้บริหาร

สมาคมศิษย์เก่า มจร ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างบางตา นัยว่า มติของที่ประชุม

นัดแรกภายหลัง ประกาศแต่งตัวคณะผู้บริหารนั้นบอก

ว่า เป็นวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ไม่ใช่เป็นเสาร์ที่ 

๒ ของเดอืน เท็จจรงิอย่างไร โปรดชีแ้จงแถลงไขให้ทราบ

ชัดๆ ด้วยนะครับ (ไม่ฮา)

 อย่างไรก็ดี พลุพุ่งฟ้า ขอตอบแทนเลขาธิการ

สมาคมฯ ก็ได้ว่า การประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน 

๒๕๕๔ นั้น เป็นการนัดประชุมพิเศษ ซึ่งปกติสมาคมฯ 

จะนัดประชุมคณะกรรมการทุก วันเสาร์สัปดาห์ที่ ๒ ของ

แต่ละเดือนครับกระผม (ฮา)    มติท่ีประชุมในวัน

เสาร์ที่ ๒ เมษายน นั้น ประกอบด้วย ๑) ให้เลขาธิการ

ท�าหนังสอืถึงผูม้อี�านาจในอาคารเรยีนวัดศรสีดุาราม เพ่ือ

ขอห้องท�างานส�าหรับประสานงานกับสมาชิก ๒) ให้ท�า

ป้ายชื่อของสมาคมฯ ให้ดูเป็นกิจลักษณะหรือเป็นเรื่อง

เป็นราว ๓) ร่วมงานประสาทปริญญากับมหาวิทยาลัย 

และงานวันจ�านงค์ ทองประเสริฐ ครั้งท่ี ๙ ระหว่าง 

วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส�าหรับงานวันจ�านงค์  

ทองประเสรฐิ น้ัน ให้ผู้บรหิารทุกท่านใส่เส้ือสชีมพูของสมาคมฯ  

นะครับ นอกจากน้ียังกิจกรรมการกุศล ประกอบด้วย  

ติดปีกกิตติมศักดิ์ และกอล์ฟ รวมทั้งกิจกรรมติดตาม 

ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าวันบุรพาจารย์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔   

 พลุพุ่งฟ้าขอถือโอกาสน้ีสื่อสารถึงบรรดาศิษย์เก่า 

ทัง้หลายทีก่ระจายกันอยู่ท่ัวราชอาณาจกัร หากอ่านวารสาร 

ฉบบันีแ้ล้ว ขอความกรณุาท่านบอก ชือ่…….. นามสกุล…… 

รุน่……..อายุ……หน้าทีก่ารงาน…..โทรศัพท์/โทรสาร……..  

มายังส�านักงานของสมาคมฯ หรือท่านอุปนายกคนที่  

๑ คือ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ด้วยนะครับ จักกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงย่ิง   ในการประชุม

คณะผู้บริหารสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒ เมษายน 

๒๕๕๔ มีเรื่องส�าคัญอีกเรื่องท่ีสมควรเน้นย�้าให้มวล

สมาชิกทราบโดยท่ัวกัน นั่นก็คือ เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น  

ประจำาปี ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้ผู้รับผิดชอบใน

การตามหาศษิย์เก่าดเีด่นคนืสูเ่หย้าทัง้ฝ่ายบรรพชติและ 

คฤหัสถ์ เพราะทีผ่่านมามเีฉพาะคฤหัสถ์เท่าน้ัน  ศิษย์เก่า 

ดีเด่น ซึ่งจะท�าพิธีมอบเกียรติบัตรในวันบุรพาจารย์ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงมีท้ังฝ่ายศิษย์เก่าท่ีเป็นพระภิกษุ 

และศิษย์เก่าที่เป็นฆราวาส ด้วยประการฉะน้ี (ฮา)   

 พลุพุ่งฟ้า ขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการ ศิษย์เก่า

ทั้งปวงที่เป็นพระภิกษุได้กรุณาแสดงความจ�านง สมัคร

เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ ตั้งแต่บัดเน้ีเป็นต้นไป  
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รายละเอียดและท่ีอยู่ของสมาคมฯ ปรากฏในวารสาร

เรียบร้อยแล้ว หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายเลขาธิการ 

โทร. ๐๘-๙๒๑๖-๙๒๔๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ 

ทางสมาคมฯ จะได้จัดส่งวารสารไปถวายได้ถูกต้อง

ครับผม!   มีสมาชิกระดับกรรมการบริหารของ

สมาคมฯ แซวฝากผ่านพลุพุ่งฟ้าว่า หมู่น้ีท่านนายก

สมาคมฯ หายหน้าหายตาไปไหนมิทราบ หากสบายดี

มีสุขภาพแข็งแรงหรืออย่างไร โปรดชี้แจงแถลงไขผ่าน

วารสาร โดยด่วนด้วย (ไม่ฮา)

 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ ผศ.ดร.

กิตติทัศน์ ผกาทอง บรรณาธิการ ที่คุณพ่อได้ถึง

แก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ และได้ประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๔ งานฌาปนกิจศพคุณพ่อเพือย ผกาทอง เมื่อ

วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยให้เกียรติไปร่วมงานพอประมาณ และในส่วน

ของสมาคมศิษย์เก่า มจร ท่านเลขาธิการ คือ ผศ.ดร.

ธชัชนันท์ อิศรเดช พร้อมด้วยคณะ ได้เป็นผูแ้ทนไปร่วม

งานฌาปนกิจศพในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน   เจ้าภาพซึ่ง

ประกอบด้วยลกูๆ หลาน ฝากพลพุุ่งฟ้ากราบขอบพระคุณ 

พระคุณเจ้า คณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ที่ได้เมตตาเดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อใน

ครั้งน้ี รวมท้ังได้ร่วมบริจาคผ้าไตรและเงินทองเป็น

จ�านวนมาก โดยเฉพาะท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

พระครปูรยิัตกิติตธิำารง ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ

ท่ัวไป คือ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และท่าน

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือพระครูปลัดเถรานุวัตร รวมทั้งหัวหน้าภาควิชา

ท้ัง ๓ ท่าน ในคณะสังคมศาสตร์ท่ีได้ช่วยอนุเคราะห์ 

และเป็นธุระให้เป็นอย่างดีย่ิง  ผศ.ดร.ชญานนท์ 

กุณฑลบุตร ได้ท�าหน้าท่ีเป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจ

ศพคุณพ่อเพือย ผกาทอง อย่างยอดเยี่ยม บรรณาธิการ

ฝากขอบคุณด้วย!

  วันจ�านงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งก�าหนดจัดเป็น

ประจ�าทุกวันที ่๒ ของเดอืนพฤษภาคมในทุกปีนัน้ ส�าหรบั

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ี เป็นปีท่ี ๙ แล้ว คณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมฯ ได้ก�าหนดจัดขึ้นที่ห้อง

ประชุมตึก มวก. ๔๘ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั (วังน้อย) จงึขอเชญิชวนศษิยานุศิษย์

ทกุท่านร่วมงานครัง้น้ีโดยท่ัวกัน   เมือ่งานวันจ�านงค์ 

ทองประเสริฐ ผ่านพ้นไปแล้วงาน ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์

พิเศษเสฐียร พันธรังษี ก็ตามมา รวมท้ังวันบุรพาจารย์ 

โดยเฉพาะวันบุรพาจารย์น้ันปีน้ีคณะกรรมการก�าหนด

จัดขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วงัน้อย ซึง่รายละเอยีดและก�าหนดการจะแจ้งให้สมาชกิ

ทราบในฉบับถัดไปนะครับ 
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สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมประดับปีกพลร่มเหินเวหา

กิตติมศักดิ์ กองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔

พลพุุ่งฟ้าขอแสดงความยินดกัีบทุกท่านทีร่บัเกยีรติ

อนัย่ิงใหญ่มา ณ โอกาสนี ้ ส�าหรบัฉบบันีข้อขอบพระคณุ

และขอบคณุทกุท่านที่มีเมตตาสนบัสนนุและสง่ก�าลังใจ

ให้ทีมงานด้วยดีเช่นเคย...สวัสดีครับ

“พลุพุงฟา”

ขอเชิญศิษยเก่าทุกรูปทุกคนร่วมเสนอรายชื่อ

ผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเก่าดีเด่น โดย

เสนอไดที ่พันเอก(พิเศษ)ไชยนาจ ญาตฉิิมพล ีนายก

สมาคมฯ หรือ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม อุปนายก

สมาคม คนท่ี ๑ หรือ ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 

เลขาธิการ ภายในวันท่ี ๑๕ มถุินายน ๒๕๕๔ นี้



ท�านที่ต�องการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนวารสารสมาคมศิษย�เก�ามจร แจ�งความจํานงได�ที่
พ.อ.(พิเศษ)ไชยนาจ ญาติฉิมพลี  โทร.๐๘-๙๙๖๙-๕๐๕๖

๑. พระครูวิสุทธิธีรญาณ วิ. (ไวพจน� กตปฺุโฺ) ๕,๐๐๐ บาท ๒. คุณสนธยา กล�อมเปลี่ยน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. มหาจุฬาบรรณาคาร ๓,๐๐๐ บาท  ๔. บริษัทพุทธคยาทัวร� ๓,๐๐๐ บาท

รายนามผู�สนับสนุนการจัดพิมพ�วารสารสมาคม
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