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 สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ... เผลอแผล็บเดียว พ.ศ.ใหม่  

 ก็เข้ามาแทนท่ี พ.ศ.เก่าเสียแล้ว มองโลกในแง่ดีชีวิต 

 มีประสบการณ์มากย่ิงขึ้น หากมองโลกในแง่ร้ายก็อาจจะ 

 บอกว่า แก่เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงปี ไม่ว่าจะมองโลกในมิติไหน 

 ก็หนีไม่พ้นความจริงของชีวิต เพ่ือความผ่อนคลายและ

ทำาลายความเครียด วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๒ ท่านจะ 

พบกับบทสัมภาษณ์ในคอลัมน์ ศิษย์เก่าปริทัศน์ โดยแขกรับเชิญของเราคือ คุณกำาภู ภูริภูวดล พิธีกรชื่อดังจาก 

โมเดิร์นไนน์ทีวี มาสะท้อนมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าให้พวกเราได้รับรู้อย่างน่าสนใจยิ่ง

นอกจากน้ี ยังมีคอลัมน์ตลาดนัดศีลธรรมนำาเสนอบทความพิเศษ ชีวิตกับความรัก โดยผู้ใช้นามปากกาว่า  

“อุดมการณ์ ประสานชาติ” ได้สะบัดปลายปากการะบายศักดาความรักอย่างน่าสะพรึงกลัว ให้ท่านผู้อ่าน 

ได้แย้งอย่างเย้ยหยันอีกด้วย รวมทั้งโอวาทของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ท่ีเมตตาให้ข้อคิดและ 

พรอันประเสริฐแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร และเช่นเคยครับ “พลุพุ่งฟ้า” ได้แกว่งเท้าหาเสี้ยน 

ตามแบบฉบับอย่างไม่ลดละเช่นเคย เพียงแต่เที่ยวนี้ลดศัพท์แสงวัยรุ่นลงไปบ้างเท่านั้น

งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าครั้งท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ผ่านพ้นและจบลงด้วยดี นอกจาก 

มีหนุ่มใหญ่ไฟแรงกำากับเวที ชื่อพิเชฐ ท่ังโต (บ้านพ่ีอยู่สุโขทัย) แล้วโต้โผใหญ่ซึ่งเป็นแม่ข่ายของงานคือ ท่าน

อุปนายกคนที่ ๑ (ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) ได้แสดงฝีมือในฐานะประธานจัดงานได้อย่างยอดเย่ียม แต่มีเสียง

กระซิบผ่านสายลมแผ่วเบาว่า “รสชาติอาหารเข้มข้นน้อยไปหน่อย รวมทั้งราคาเพลงค่อนข้างแพงไปนิด” จริงเท็จ

อย่างไรฝากให้ผู้ที่รู้ตัวว่า เป็นประธานปีต่อไปโปรดทราบไว้ด้วย...

สุดท้าย ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าน้อย-ใหญ่ท่ีเสียสละเวลามาร่วมงานสานสัมพันธ์ฯ ครั้งท่ีผ่านมาทุกท่าน  

ซึ่งเรายังมีงานบุรพาจารย์รออยู่ข้างหน้าอีกงานหน่ึง ในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รวมท้ัง ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์

พิเศษเสฐียร พันธรังษี สุดท้ายของสุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีเมตตาบริจาคเงิน

สนับสนุนวารสารให้สามารถดำาเนินภารกิจได้อย่างไม่สะดุด จึงขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง และโปรดอย่าลืมส่ง

บทความท่ีดีๆ เพ่ือลงในคอลัมน์ตลาดนัดศีลธรรม ซ่ึงเป็นเวทีเชิงวิชาการด้วยนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ!
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ขออนุโมทนาบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีได้ตั้งใจเข้า

มาทำางานให้มหาวิทยาลัย โดยที่ท่านทั้งหลายมี

ภาระหน้าที่ของตนอยู่แล้ว แต่ว่ามีนำ้าใจผูกพันต่อ

สถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้ท่านทั้งหลาย

ในอดีต ท่านทั้งหลายประสงค์ท่ีจะมาตอบแทน

พระคุณของสถาบันประการหน่ึง และต้องการที่จะ

ทำากิจกรรมในนามของสมาคม ซึ่งเป็นการให้เกียรติ

ให้ความสำาคัญแก่มหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่ง 

ท่านทั้งหลายที่มาทำางานให้สมาคมนี้มีส่วนทำาให้

มหาวิทยาลัยโดดเด่นยิ่งขึ้น

ในฐานะที่เป็นอธิการบดีก็ได้ประสานงานกับ

ทุกฝ่ายเพ่ือที่จะได้มามีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยโดย

เฉพาะในช่วงท่ีเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีเราเข้ามาอยู่ใน

สำานักงานแห่งใหม่ ท่ีอำาเภอวังน้อย มีสิ่งท่ีเป็นเครื่อง

อำานวยความสะดวก เป็นสัปปายะในการทำางาน

มาก ทั้งอาคารสถานที่ ที่เราเรียกว่า Infrastruc-

ture มากมายจนเราใช้ไม่ทัน เมื่อเราใช้ไม่ทัน มัน

ก็มีค่าสึกหรอ ยกตัวอย่างเช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ถ้าเราไม่ได้ใช้มันมันก็ตกรุ่น ปล่อยไปเฉยๆไม่ได้ 

มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางท่ีจะให้มาช่วยกันใช้ให้ได้

ประโยชน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ใครถนัด

โอวาท
   อธ�การบดี

ตรงไหนก็ช่วยกันทำา  อย่างอาคารของเราก็ปล่อย

ไว้เฉยๆไม่ได้ มันมีค่าสึกหรอ เพราะฉะนั้นต้องมี

การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ตรงนี้แหละต้องเปิด

มหาวิทยาลัยเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ปัจจุบันเรามีจำานวนเจ้าหน้าที่ไม่มากพอ 

จึงต้องมีการบรรจุบุคลากรเพิ่มเติม

เพราะฉะน้ันเราก็ได้ใช้วิธีการท่ีเรียกว่า Out-

sourcing คือ การให้คนข้างนอกเข้ามาทำางานให้กับ

เรา คนเก่งๆที่มีอยู่ท่ัวไปเราติดต่อกับเขาไม่ถึง ก็ต้อง

อาศัยคนกลางอย่างสมาคมเป็นสะพานเชื่อมชักจูง

กันมา ท่ีเห็นได้ชัดอย่างเรื่องของฝ่ายคฤหัสถ์ เร่ือง

ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เรื่องลูกเสือและ

อื่นๆอีกมากมาย ให้ตรงตามพันธกิจ และปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และจัดการ

ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัย

ใหม่เพ่ือการพัฒนาด้านจิตใจและสังคม มันจะได้

บรรลุเป้าหมาย ซึ่งลำาพังพวกเราที่อยู่ตรงน้ี ทำางาน

กันเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้  ถ้าเราไม่ใช้วิธีดึงเอายอด

ฝีมือคนเก่งจากท่ีน่ันที่ น่ีโดยเฉพาะศิษย์เก่าท่ีมี

ประสบการณ์มากมาย บางท่านก็เกษียณแล้วกลับ

มาช่วยสถาบัน ถ้าไม่มีคนนอกเข้ามาช่วยงานก็
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จะยำ่าอยู่กับที่ ในรอบสิบปีย่ีสิบปีท่ีผ่านมา จะเห็น

ว่าที่เราทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเราเปิด

กว้างตรงนี้

มหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์อยู่เป็น

จำานวนมาก แต่ว่าไม่ Conservative คือเปิดกว้าง 

เมื่อเปิดกว้างก็รับเอาแนวคิดวิธีการต่างๆมาทำางาน 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากฝากสมาคม มี ๒ เรื่อง คือ

๑.ประสานศิษย์เก่าท้ังหลาย ไม่ว่าจะอยู่

ท่ีไหนก็ตามให้กลับมาอยู่ในร่มโพธ์ิของสมาคมให้

มากท่ีสุด และทำากิจกรรมขยายไปตามวิทยาเขต 

ตามภูมิภาคต่างๆ จะได้เชื่อมโยงกัน ท้ังผู้ท่ีทำางาน

อยู่สถาบัน และท่ีออกไปอยู่ภายนอก ตรงน้ีเป็น

จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย เวลาเราถูกประเมินโดย 

สมศ.(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)) เราขาด

เรื่องหน่ึงคือ การติดตาม  จบไปแล้วผลผลิต 

เป็นอย่างไร คะแนนเราไม่ค่อยได้ ในท่ีสุดต้องเชื่อม

กับฝ่ายประกันคุณภาพ เพราะตอนน้ี ทางพระ

หมดปัญญาแล้ว ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนได้ ต้องให้

สมาคมศิษย์เก่ารับไป

๒.ประสานงานเพื่อมาช่วยมหาวิทยาลัย 

เอาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาช่วยมหาวิทยาลัย 

เพราะมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมาย อย่างช่วง

นี้เราต้องการทำาแผนมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี 

เราต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก มิ

ฉะนั้นจะคิดวนอยู่เฉพาะภายใน แม้กระทั่ง การ

ทำางานเชิงรุก อย่างการตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ง

ต้องเก่ียวข้องกับการเมือง เก่ียวข้องกทช. บางทีการ

ติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยตรงก็ติดขัดแต่ถ้ามา

ช่วยกันหลายๆฝ่ายก็ทำาให้รวดเร็วขึ้น

อีกเรื่องหน่ึง ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยโดยตรง ท่ีอยากให้สมาคมเข้ามาช่วย

ก็คือ เรื่องการจัดสวัสดิการของบุคลากร เป็นเรื่อง

ท่ีเราอยากจัดมานานแล้ว แต่ยังขาดความชำานาญ 

อย่างเรื่องร้านค้าสวัสดิการในมหาวิทยาลัย ถ้าเรา

เอาคนข้างนอกมาทำา พวกเขาก็ไม่มีความเข้าใจใน

เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร สุดท้ายก็จะมีปัญหาตามมา

ทีหลัง คนที่ทำาน่าจะเป็นพวกเราเอง ที่มีหัวทางธุรกิจ

เรื่องการผลิตบุคลากรก็เช่นกัน เราผลิตออก

มาไม่ทันในสายท่ีเราขาดแคลน บางทีเราต้องการ

อาสาสมัคร อย่างเรื่องกฎหมาย เราต้องการคนท่ีมี

ความชำานาญเรื่องกฎหมายมาให้คำาปรึกษา เพราะ

มีเร่ืองต้องพิจารณามากมายที่ยังค้างอยู่ ท้ังในส่วน

กลางและวิทยาเขต 

แค่น้ีพอเป็นการบ้านที่อยากให้ท่านนายก 

และผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยนำาไปพิจารณาหาทางช่วยกัน

แก้ไข และร่วมกันพัฒนาให้สถาบันแม่มีความเจริญ

รุ่งเรืองสืบต่อไป

สุดท้ายน้ีขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

พระบารมีขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชจงมาเป็น 

ตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย อำานวยพรให้คณะ 

กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย จงมีแต่ความสุขความเจริญ 

ย่ิงๆ ขึ้นไป ปรารถนาส่ิงใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม  

ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำาเร็จ จงผลัน 

สำาเร็จสมมโนรดมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ ตลอด

กาลนานเทอญ

(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คำาอวยพรวันปใหม่	๒
๕๕๔

กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา 

ว�ติปตนฺตีติ อภิฺหํ ปจฺจเวกฺข�ตพฺพํ

ขอให้พิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ เราทำาอะไรอยู่

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป� โก ชฺญา 

มรณํ สุเว
กิจหรือหน้าที่ จงทำาเสียแต่ในวันนี้ เพราะใครจะรู้เล่าว่า

ความตายจะมาในวันพรุ่ง

Ha� y New Yea�  2011

 เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ

บุญกุศลท่ีได้สั่งสมอบรมมาในพระบวรพุทธศาสนาจงประมวลเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็น

พลวปัจจัย อำานวยพรให้ท่านท่ีเคารพและนับถือทั้งมวลจงประสบซึ่งจตุรพิธพรชัย คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิภาณ คุณสารสมบัติ ธนสารสมบัติ และขอให้แคล้วคลาด

จากสรรพโรคาพาธ อุปสรรค อุปัทวันตรายท้ังมวล หากท่านประสงค์จำานงหมายในสิ่ง

หน่ึงประการใดท่ีชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอท่านจงประสบผลสัมฤทธ์ิในส่ิงท่ีมุ่งมาด

ปรารถนาทุกประการตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๔ และในปีต่อๆ ไปเทอญ

(ศ.พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ)

ราชบัณฑิต

พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นปฐมของ มจร
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บ่ายแก่ๆ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่

สนามฟุตบอลโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ทีม

งานสาราณียกรฯ นำาโดยผศ.ดร.กิตติทัศน์ มีนัด

กับศิษย์เก่าคนหน่ึง ท่ีหลายคนคงเคยเห็นหน้าใน

ฐานะเป็นผู้ประกาศข่าวทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เขาน่ัง

อยู่ทางซ้ายมือของคุณกนก และคนละมุมโตะกับ

คุณธีระ หลายครั้งที่มีข่าวท่ีเก่ียวกับพระ (ในทาง

ที่ไม่สู้ดี) เขาก็ทำาหน้าที่เสมือนทนายแก้ต่างให้กับ

พระ และเขาเป็นหน่ึงเดียวเท่าน้ันท่ีจบพุทธศาสตร

บัณฑิต (พธ.บ.) ปริญญาตรีเพียงใบเดียวที่มาน่ัง

ทำาหน้าที่สื่อสารมวลชน โดยทำาหน้าท่ีได้ดีไม่น้อย

หน้าคนที่จบจากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงเฉกเช่นจุฬาฯ 

หรือธรรมศาสตร์ ใช่แล้วครับ เขาจะเป็นใครไปไม่ได้

นอกจากคุณกำาภู ภูริภูวดล อดีตมหาเปรียญ ๗ 

ประโยคจากสำานักวัดระฆังโฆสิตารามและพุทธ

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จากคณะสังคม

ศาสตร์ มจร

 กําภู ภูริภูวดล

ศิษย�เก�า
     ปริทัศน�

สัมภาษณ�พิเศษ

คุณกำาภู  อยู่ในชุดกีฬากำาลังจะลงเล่นใน

ตำาแหน่งเซ็นเตอร์ ถามไถ่ได้ความว่าเป็นการเล่น

ระหว่างเพ่ือนๆ พธ.บ.ด้วยกัน บรรยากาศแบบเป็น

กันเอง ทีมงานสังเกตเห็นพวกเราหลายคนอย่าง

ผศ.สมควร นิยมวงษ์ที่เดินไปมา นอกน้ันกำาลังว่ิง

อยู่ในสนาม ก่อนหน้าน้ี มีผศ.ดร.สมบัติ ม่ังมีสุขศิริ 

กองหลังวัดดาวดึงษาราม เล่นอยู่ด้วย แต่ภายหลัง

ได้รับอุบัติเหตุเลยต้องหยุดเล่นเป็นปีขอให้หายเร็วๆ 

นะครับ และ ทีมงานขอขอบคุณอาจารย์สมบัติ ที่รับ

เป็นภาระช่วยประสานงานและติดต่อคุณกำาภู เพ่ือ

ขอสัมภาษณ์ในครั้งนี้

เมื่อได้พบตัวจริง แล้วก็ต้องยอมรับว่า ดูหล่อ

กว่าในจอเป็นไหนๆ แต่ทันทีที่คุณกำาภู เจออาจารย์

กิตติทัศน์ก็ตรงเข้ามายกมือไหว้ เหมือนคนรู้จักกัน

มาก่อน ถามไปถามมา คุณกำาภูบอกว่า ท่านเคยเป็น

อาจารย์สอนเขามาก่อนสมัยเป็นพระ เล่นเอาอาจารย์

ย้ิมแก้มปริไปเลย ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ

ก็เริ่มสู่ประเด็นของการสัมภาษณ์โดยมิชักช้า...

สัมภาษณ�
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	ทีมงาน	: ตอนนี้ คุณกำาภู ทำางานอยู่ที่ไหนครับ

	 กำาภู	 : อยู่ท่ีช่องเก้า อสมท. หรือปัจจุบันเรียกว่า โมเดิร์นไนน์ ทีวี ทำาสื่อทางด้านโทรทัศน์ สื่อ 

   วิทยุ รายการหลักๆ คือรายการคุยข่าวมหานคร ท่ี FM 95 ลูกทุ่งมหานคร ตอนตี ๕ ถึง  

   ๗ โมง เช้า แล้วก็รายการจับเงินชนทอง เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. โมเดิร์นไนน์ ทีวี หรือ 

   ช่อง ๙ รายการนี้เป็นรายการเก่ียวกับเศรษฐกิจธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุนและเป็น 

   เศรษฐกิจระดับรากหญ้า ที่คนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าติดตามด้วยความสนุกสนานได้ ไม่ใช่ 

   ข่าวสารเศรษฐกิจที่สูงและฟังยาก อีกรายการหน่ึงคือ รายการข่าวข้นคนข่าวเวลา  

   ๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ น.ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เป็นงานหลักๆ ที่ทำาอยู่ตอนนี้

ทีมงาน	:	 มีความเป็นมาอย่างไรจึงได้มาทำางานทางด้านสื่อสารที่โมเดิร์นไนน์ ทีวี

	 กำาภู	 : แรกเริ่มเดิมที หลังจากท่ีผมจบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์แล้ว ด้วยความท่ีในสมัยน้ันเป็นคนชอบเขียน 

   หนังสือ ก็อยากทำางานด้านสื่อมวลชนตั้งแต่เรียนหนังสือเลย พอจบปุ๊บก็มา 

   ทำาหนังสือเป็นนักคอลัมนิสต์ ทำาอะไรต่างๆท่ีหนังสือพิมพ์วัฎจักรรายวันทำาอยู่ 

   ประมาณสัก ๓-๔ ปี ถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ ประเทศไทยเกิดเศรษฐกิจ 

   ต้มยำากุ้ง ก็เลยคิดว่า งานหนังสือพิมพ์อิ่มตัวแล้ว ตอนนั้นหนังสือพิมพ์วัฏจักร 

   อาการไม่ค่อยดี เพราะว่าเขาไปกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุน ผมก็เลยคิดว่าน่าจะ 

   หางานด้านอื่น พอดีอสมท.เปิดรับสมัครผู้สื่อข่าว ก็เลยไปสมัครแล้วก็สอบได้

	ทีมงาน	:	 แต่คุณกำาภู จบมาทางรัฐศาสตร์ แต่มาเอาดีทางสื่อ

	 กำาภู	 : ครับ ควรเป็นนิเทศศาสตร์ใช่ไหมครับ แต่ความจริงงานทางด้านสื่อสารมวลชน 

   ก็ไม่ได้จำากัดเฉพาะคนที่จบนิเทศศาสตร์เท่าน้ัน เอาเข้าจริงวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ 

   ก็ดี เศรษฐศาสตร์ก็ดี วิชาจำาเพาะอื่นๆอย่างเช่นกฎหมาย มีความจำาเป็นนะครับ  

   สำาหรับการทำาข่าว คือนิเทศเหมือนกับสอนให้คนรู้หลักการสื่อสาร วิธีการสื่อ  

   กระบวนการผลิตสื่ออะไรต่างๆ อย่างพวกเราที่เรียนวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

   จิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่มันทำาให้เรารู้ลึก เวลาไปทำาข่าวทางด้านสื่อทำาให้เราเข้าใจ 

   เรื่องราวต่างๆ เขาก็ไม่ได้จำากัดคนที่ต้องจบทางด้านสื่ออย่างเดียว จบทางด้านอื่นก็ 

   ทำาได้ วิชาสื่อสารมวลชนเป็นเหมือนสหวิชา คือรวมทุกวิชา ไม่ได้แยกเฉพาะว่า 

   นิเทศเท่านั้นที่ต้องมาทำา

	ทีมงาน	: คุณกำาภู ได้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาการสื่อสารมวลชนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

	 กำาภู	 : เปล่าเลยครับ
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จบ...

	ทีมงาน	: แล้ว รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ท่ีเรียนมาสามารถนำาเอาไปใช้กับวิชาชีพ คือการสื่อสาร 

   ได้มากแค่ไหน

	 กำาภู	 : ได้ดีเลยทีเดียวครับ

	ทีมงาน	: นี่ก็นับว่าเป็นความสำาเร็จของศิษย์เก่าของเรา

	 กำาภู	 : มีอย่างหนึ่งครับ คือมหาจุฬาฯสอนให้เราเป็นนักอ่านหนังสือ สอนให้เราเป็นนัก 

   ค้นคว้านักวิจัย คืออ่านหนังสือพระไตรปิฎก ทำาให้เรารู้จักคิดรู้จักเทียบเคียง แล้ว 

   ลึกลงไปเร่ือยๆ แทนท่ีจะฟังจากครูอาจารย์อย่างเดียว มันเลยกลายเป็นนิสัยของเรา

	ทีมงาน	: คุณกำาภูจบพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๙ มีใครเป็นเพื่อร่วมรุ่นบ้าง

	 กำาภู	 : ท่ีคบหากันอยู่ตอนน้ี ก็มีคุณไพฑูรย์ ศรีโฮง เป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจท่ีสยามรัฐ  

   ที่ไปทำาธุรกิจด้านอื่นก็มี คุณธนิวัฒน์ เป็นผู้บริหารงานด้านการผลิตกุ้ง ให้กับบริษัท 

   ธุรกิจส่งออกกุ้งไปต่างประเทศอยู่แถวมหาชัย

	ทีมงาน	: เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นศิษย์เก่ามจร.ดีเด่นใช่ไหมครับ

	 กำาภู	 : ครับ ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับ ที่มหาวิทยาลัยนอกจากจะสอนให้ 

   เราเติบโตมาแล้ว ก็ยังคอยติดตามดูว่า ลูกศิษย์ลูกหาไปทำางานท่ีไหนอย่างไร แล้ว 

   ก็ตามไปให้รางวัลอีก แล้วถ้ามีโอกาสผมอยากกลับไปตอบแทนสถาบันในช่อง 

   ทางใดช่องทางหนึ่ง แต่ความจริง การตอบแทนสถาบันก็ไม่จำาเป็นว่าเราต้องกลับ 

   ไปนั่งทำางานให้กับสถาบัน การที่เราไปสร้างชื่อเสียงในที่ต่างๆหรือไปทำางาน 

   สาธารณะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนสถาบันได้ด้วย ตอนนี้ผมมีโครงการท่ีร่วมกับ 

   แฟนคลับโครงการหนึ่ง คือโครงการห้องสมุดเพ่ือนน้องชนบท ผมจะเชิญชวน 

   แฟนคลับไปทำาห้องสมุดกับเด็กต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยมีหนังสืออ่านครับ

	ทีมงาน	: วันน้ีทีมงานสาราณียกรวารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

   วิทยาลัยต้องขอขอบคุณ คุณกำาภู เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสได้สัมภาษณ์ครั้งนี้

	 กำาภู	 : ไม่เป็นไรครับ ผมขอขอบคุณทีมงานเช่นกัน ที่ให้เกียรติผมครั้งนี้
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ชีวิตคืออะไร เป็นคำาถามท่ีทุกคนอาจมีคำา

ตอบท่ีไม่เหมือนกัน เพราะชีวิตขึ้นอยู่กับบริบทของ

สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ รวมถึงชาติกำาเนิดหรือ

ชาติพันธ์ุ ชีวิตของคนในสังคมเมืองจึงมีความแตก

ต่างจากชีวิตของคนในสังคมชนบท ขณะที่ชีวิตของ

คนไทยอาจจะมีข้อแตกต่างจากชีวิตของคนในชาติ

อ่ืน แต่เมื่อกล่าวโดยมวลรวมแล้ว คำาว่าชีวิต (Life) 

หมายถึงความเป็น (Being) คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือ

คนที่มีลมหายใจและสามารถเคลื่อนไหวได้ แม้การ

เคลื่อนไหวนั้นอาจจะแตกต่างกันโดยสรีระหรือ

องคาพยพ กล่าวคือบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบ

อาการ ๓๒ ประการ จะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีกว่า

บุคคลที่พิการหรือมีอวัยวะบกพร่อง

อิริยาบถของชีวิตที่สมบูรณ์ทางร่างกายและ

จิตใจจะสามารถเคลื่อนไหวได้ใน ๔ รูปแบบที่มั่นใจ

คือ การยืน การเดิน การน่ังและการนอน ยืน เดิน 

นั่ง และนอนเป็นอิริยาบถของมนุษย์โดยท่ัวไปที่

มีอวัยวะสมประกอบหรือสมบูรณ์ และบุคคลท่ีมี

อวัยวะท่ีสมบูรณ์หรือครบอาการ ๓๒ ประการ ก็ใช่

ว่าจะมีได้กับทุกคนเสมอไป เพราะชีวิตในปัจจุบัน

เป็นผลผลิตของวิบากกรรมในอดีต อดีตจึงเป็น

เครื่องกำาหนดปัจจุบัน และปัจจุบันเป็นเครื่อง

กำาหนดอนาคต

ชีวิต (Life)
ในหนังสือมรสุมชีวิตซึ่งเขียนโดย พล.ต.หลวง

วิจิตรวาทการได้กล่าวเป็นคำากลอนไว้ว่า “ชีวิต

เหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ ต้องต่อสู้ กับแรงลม

ผสมคลื่น ต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืน ต้องจำา

ฝืนสู้ภัยไปทุกวัน” โดยนัยนี้ ชีวิตคือการต่อสู้ กล่าว

คือทุกชีวิตท่ีเกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องต่อสู้กับสิ่ง

ต่างๆ นานา เพ่ือให้ชีวิตสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ 

เพราะชีวิตที่อยู่น่ิงเฉยก็จะกลายเป็นชีวิตที่ไร้ค่าและ

ลำาเค็ญ เป็นชีวิตที่แม้จะมีลมหายใจแต่เป็นลมหาย

ที่รอความตายเท่านั้น บุคคลที่ต่อสู้กับชีวิตจึงมัก

ประสบความสำาเร็จเสมอ

อย่างไรก็ดี  ชี วิตมนุษย์นั้น เมื่อกล่าวโดย

ประเภทจะมีลักษณะ ๓ มิติ หรือ ๓ รูปแบบคือ

• ชีวิตสีดำา (Black Life) หมายถึงชีวิตที่

ดิ้นรนแสวงหาในสิ่งท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรม เป็น

ชีวิตท่ีมีแต่ความครุ่นคิดในเรื่องของอบายมุขและ

ความโลภ ความโกรธ และความลุ่มหลง มีชีวิตเพื่อ

สร้างความทุกข์และความเดือดร้อนแก่ตนเองและ

สังคม

• ชีวิตสีเทา (Gray Life) หมายถึงชีวิตท่ีมี

ความชั่วพอๆ กับความดี แม้จะหมกมุ่นลุ่มหลงและ

ชีวิต กับ ความรัก Life and Love
โดย อุดมการณ์ ประสานชาติ

   ตลาดนัด
 ศีลธรรม
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จมปลักอยู่กับความโลภ ความโกรธ และความลุ่ม

หลงตามวิสัยของปุถุชน แต่ก็เพียรพยายามแหวก

ว่ายจากสิ่งดังกล่าวสู่สิ่งที่เรียกว่า “คุณงามความดี” 

อยู่บ้าง เช่นคนที่รำ่ารวยจากสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีล

ธรรม นำาความรำ่ารวยไปช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

• ชีวิตสีขาว (White Life) หมายถึงชีวิตที่

บริสุทธ์ิหรืออิสระจากความโลภ ความโกรธ และ

ความลุ่มหลง มุ่งม่ันในการสร้างสรรค์คุณงามความดี

โดยไม่ย่อท้อ เป็นชีวิตท่ีชาวโลกเรียกว่า “อริยวิถี” 

คือมุ่งสู่ความปรองดองมากกว่าความขัดแย้ง เห็น

ความทุกข์ยากของมนุษย์เป็นภารกิจท่ีต้องช่วย

เหลือและขจัดปัดเป่า เห็นความอาฆาตพยาบาท

ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องแผ่เมตตา และเห็นความ

อิจฉาริษยาของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการสร้าง

มุทิตาธรรม เป็นชีวิตท่ีควรแก่การแสวงหาและ

พอกพูนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ชี วิตทั้ ง  ๓ มิติ  ดั งกล่าว  เป็นชี วิตในเชิ ง

คุณลักษณะของมนุษย์ในสังคมโดยท่ัวไป ซึ่งตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะชีวิตใน

เชิงวิวัฒนาการ ๓ ประเภท คือ ชีวิตแบบปุถุชน ชีวิต

แบบกัลยาณปุถุชน และชีวิตแบบอริยชน

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันแห่งความรัก และ

วันมาฆบูชา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ ผู้เขียนมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้

ทุกชีวิตเป็นชีวิตสีขาวหรือชีวิตอิสระ แม้ชีวิตสีขาว

หรือชีวิตอิสระ จะเป็นชีวิตในเชิงอุดมการณ์ก็ตาม 

แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความรัก ความเมตตา และ

ความเอื้ออาทรต่อกัน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

สุข ความสุขของมนุษย์มิได้เกิดจากความมั่งคั่งหรือ

รำ่ารวยเสมอไป แต่เกิดจากความเข้าใจในศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ เพราะท้ายท่ีสุดทุกชีวิตก็ไป

แต่มือเปล่า ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข ท่ีทุกชีวิต

ปรารถนามิใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใด แต่จะกลาย

เป็นเรื่องเลวร้ายและทำาลายคุณค่าของชีวิต เมื่อ

มนุษย์เมาลาภ เมายศ เมาสรรเสริญ และเมาความ

สุขสำาราญ เพราะลองเมาเข้าแล้ว ก็เห็นกงจักรเป็น

ดอกบัว เห็นเพ่ือนมนุษย์เป็นคนท่ีน่ารังเกียจและ

เห็นน้องเมียเป็นเมียทุกครั้งไป (ใช่หรือไม่ใช่?) 

ความรัก (Love)
ชีวิตกับความรักเป็นคู่กัน เพราะความรัก

เป็นเสมือนวิตามินสำาหรับชีวิต ชีวิตที่มีความรักจึง

เป็นชีวิตท่ีมีพลังและอานุภาพค่อนข้างสูง วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันแห่งความรัก หรือ “วัน

วาเลนไทน์” จุดเริ่มต้นของวันวาเลนไทน์ มาจาก

นักบุญชื่อว่าวาเลนไทน์ ซึ่งสังกัดนิกายโรมันคาทอ

ลิค ของศาสนาคริสต์ สอนศาสนิกให้รักประชาชน 

เสียสละเพ่ือสังคม ซึ่งผิดจากศาสนาท่ีตนสังกัดสอน

ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและเสียสละภักดีต่อพระองค์ จึง

ถูกผู้นำาศาสนาโบยตีและเฆี่ยนจนตาย  แต่ก่อนตาย

ขอมอบความรักให้แก่ชาวโลกด้วยดอกกุหลาบสี

ขาว คือความรักที่บริสุทธิ์

เซ็นท์วาเลนไทน์ จึงเป็นนักต่อสู้เพ่ือประชาชน

ด้วยความรักและความเสียสละแม้กระทั่งชีวิต แต่

ปัจจุบันวันวาเลนไทน์ได้เพ้ียนไปจากเดิมจนไม่

เหลือเค้าให้สืบค้น เพราะเป็นความรักระหว่างหนุ่ม

สาวด้วยกุหลาบสีชมพูโดยท่ัวหน้า เมื่อเทศกาลวัน

วาเลนไทน์มาถึงจึงกลายเป็นวันเสียความบริสุทธ์ิ

ทางเพศสำาหรับวัยรุ่นอย่างทั่วถึง วันวาเลนไทน์ใน

ปัจจุบันจึงเหลือแต่เปลือกและกระพ้ีด้วยประการ

ฉะนี้
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ความรัก ๕ ประเภท
อย่างไรก็ดี ความรักนั้น หากจะจาระไนให้

ครบถ้วนแล้ว ย่อมมีอยู่ ๕ ประเภทหลัก คือ

•ความรักของบิดามารดาต่อบุตรธิดา

•ความรักของผู้ใหญ่ที่มีต่อผู้น้อย

•ความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อน

•ความรักของคนหนุ่มสาวที่มีต่อกัน และ

•ความรักที่ไร้พรมแดนขวางกั้น

ความรักประเภทที่ ๑ เป็นความรักท่ีมุ่งหวัง

ให้เจริญก้าวหน้าและมีอนาคต ความรักประเภทที่ 

๒ เป็นความรักที่มุ่งหวังให้เจริญเติบโตและมีชีวิต

ที่มั่นคง ความรักประเภทที่ ๓ เป็นความรักความ

ผูกพันในฐานะเป็นมิตรสหายคือร่วมสุขและร่วม

ทุกข์ต่อกัน ความรักประเภทที่ ๔ เป็นความรักที่เกิด

จากแรงขับทางเพศ เป็นความรักท่ีเสี่ยงต่อความผิด

พลาด หากขาดความรับผิดชอบต่อกัน ส่วนความ

รักประเภทท่ี ๕ เป็นความรักที่เสียสละ เป็นความ

รักชาติ รักแผ่นดิน เป็นความรักท่ีไร้พรมแดนอย่าง

แท้จริง เพราะสามารถเสียสละกระท่ังชีวิตเพ่ือบูชา

ความรัก

อย่างไรก็ดี ในทัศนะเชิงพุทธน้ัน ความรัก

ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดล้วนอันตรายท้ังสิ้น เพราะ

ความรักที่เกิดขึ้นในอารมณ์ของมนุษย์ปุถุชนมัก

ลงเอยด้วยความทุกข์ ด้วยภัย และด้วยความเศร้า

โศกเสียใจเสมอ ไม่เคยมีรักใดท่ีหวานชื่นและย่ังยืน

ในหัวใจแม้แต่รายเดียว ยกเว้นรักแท้ เมืองสุรินทร์ 

เท่าน้ัน รักนอกน้ันล้วนแท้แต่เป็นยาขม ตัวอย่างท่ี

เป็นรูปธรรมคือรัฐบาลกับพันธมิตร ฯ

ดังนั้น ชีวิตกับความรัก แม้จะมีความสัมพันธ์

ต่อกันอย่างแนบแน่นดุจนายกฯ อภิสิทธ์ิ กับฮุนเซน 

เอยกับคุณศิริโชค โสภา แต่ทว่าหากรักษาระดับไม่ดี

ก็จะกลายเป็นสงครามแห่งความรัก เฉกเช่นรัฐบาล

กับกลุ่มพันธมิตร ความรักของมนุษย์ปุถุชนจึงเสี่ยง

ต่อความเจ็บปวดหรือระทมขมขื่นต่างๆ นานา สุด

แท้แต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นเช่นน้ี 

“ชีวิตควรคู่กับอะไรดี” คำาตอบท่ีคิดได้ในขณะน้ี ก็

คือ “ชีวิตต้องคู่กับงาน” เพราะงานจะดลบันดาล

ให้ชี วิตมีความสุข และประสบความสำาเร็จ วัน

วาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรักท่ีเกิดจากความ

เสียสละของนักบุญชื่อ วาเลนไทน์ แต่วันมาฆบูชา 

เกิดจากมหากรุณาอันย่ิงใหญ่ของสิทธัตถะ เมื่อวัน

วาเลนไทน์ และวันมาฆบูชาเวียนมาถึง จึงควรรำาลึก

ถึงคุณูปการของท่านทั้งสองท่ีทำาให้ชาวโลกรู้จัก

ความรักที่แท้จริง และรู้จักชีวิตที่แท้จริง
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ขอต้อนรับเข้าสู่ฉบับท่ี ๒ ของวารสารฉบับน้ี 

ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ผู้เขียนเองได้ตกปากรับคำาที่จะ

ขอมีส่วนร่วม ในการเล่าขานสู่กันฟัง ถึงเรื่องราวของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ดำาเนิน

กิจการในรอบ ๒-๓ เดือนท่ีผ่านมา รวมถึงเรื่องท่ีจะได้

ดำาเนินการต่อไปในอนาคตระยะใกล้ๆ นี้

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

ท่ีผ่านมา ในวันท่ี ๓ ธันวาคม สมเด็จพระบรมโอรสา-

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนิน

พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  

พระวรชายาฯ เ พ่ือทรงเปิดมหาวิทยาลัยที่  มจร 

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ 

พร้ อม กับทรง เปิดหอประชุม  มวก  ๔๘ พรรษา

อีกด้ วย  ซึ่ งการจัดงานนับ ว่า  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยดีงาม ย่ิง  มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ล ะ ผู้ มี เ กี ย ร ติ  ท้ั ง ฝ่ า ย พ ร ะ ส ง ฆ์ แ ล ะ

คฤหัสถ์เข้าร่วมพิธี น้ี เป็นจำานวนกว่าหนึ่ งหมื่นรูป

/คน เข้าใจว่า บรรดาศิษย์เก่าและชาว มจร ท่ีติดตาม

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยคงได้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้ว

เรื่องท่ีผู้เขียนเอง ต้องขอขอบคุณเป็นกรณีพิเศษ 

น่ันก็คือ การจัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร คร้ังท่ี ๖ 

เมื่อวันเสาร์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงาน

สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย ถือว่าประสบผล

สำาเร็จด้วยดี เพราะเมื่อได้ฟังเสียงจากศิษย์เก่าและ

ผู้เข้าร่วมงาน ต่างก็พูดไปในทำานองเดียวกันว่า “ปีละครั้ง

ก็ยังดี ท่ีครอบครัวชาว มจร จะได้มาพบปะสังสรรค์

กันเช่นน้ี” และยังบอกให้ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร 

เดินหน้าจัดทุกปี ในฐานะปีนี้ผู้เขียนได้รับมอบหมาย

ให้เป็นประธานกรรมการจัดงาน ต้องขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องของ

การร่วมมือจัดงาน การเป็นเจ้าภาพโตะอาหาร เป็น

เจ้าภาพของที่ระลึกและรางวัลต่างๆ อย่างไรก็ตาม 

แม้งานจะผ่านพ้นไปด้วยดี แต่คณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ในการประชุมประจำาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ได้นำาเรื่องการจัดงานน้ีเข้าไปวิเคราะห์ถึงจุดเด่น

จุดด้อย และข้อควรปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่

ของผู้บริหารสมาคมฯ เห็นว่า กิจกรรมที่จะให้ผู้เข้า

ร่วมงานมีน้อยเกินไป และสถานท่ีจัดงานก็คับแคบ 

ซึ่งก็เป็นเร่ืองจะได้นำามาพิจารณาร่วมกันในการจัดงาน

ในปีต่อๆ ไปอีก

เดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีงานทำาบุญประจำาปี

ของมูลนิธิ มจร เม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ นับ

มหาวิทยาลัย
มหาจ�ฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กับ

สมาคมศิษยเก่า
มหาวิทยาลัยมหาจ�ฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดย ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, 
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   สื่อสารเพื่อ

    สานสัมพันธ�
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เป็นปีแรกในรอบหลายสิบปีท่ีย้ายการทำาบุญจากวัด

มหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ไปทำาบุญที่ มจร วังน้อย ปีน้ี

ทดลองดูว่า จะมีญาติโยมติดตามไปทำาบุญมากน้อย

แค่ไหน ปรากฏว่า มีคนไปทำาบุญจำานวนมากเกินคาด

หมาย เกือบเต็มครึ่งส่วนแรกของหอประชุม มวก ๔๘ 

พรรษา มองด้วยสายตาท่ีไม่คลาดเคลื่อนนัก เข้าใจว่า

มีจำานวนคนหย่อนพันคนไม่ก่ีคน และทราบว่า มีคน

ทำาบุญตั้งทุนและเพ่ิมทุนอีกไม่ใช่น้อย พร้อมท้ังในปีน้ี 

มีพระคุณเจ้านักเทศน์มหาชาติระดับประเทศ จำานวน 

๒ รูป มาเทศน์ให้ผู้มาทำาบุญฟัง อย่างได้สาระครบถ้วน  

กล่าวคือ ๑. พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพ 

วราราม และ ๒. พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส  

จึงใคร่ถือโอกาสนี้แจ้งศิษย์เก่าทุกท่านได้ทราบว่า  

นับแต่บัดน้ีเป็นต้นไป การทำาบุญประจำาปีของ

มูลนิธิ มจร จะดำาเนินการท่ี มจร วังน้อย ในทุกวัน

อาทิตย์แรกของเดือนมกราคม ของแต่ละปี

มีข่าวที่ใช้สื่อน้ี ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าและ 

ผู้สนใจทั้งหลายได้โปรดทราบว่า นับตั้งแต่ เดือน 

มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยได้ 

อนุมัติให้ประกาศใช้  และอนุ มั ติให้เปิดสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรพุทธศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และสาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เป็นต้นไป

สำาหรับหลักสูตร พธ.ด. สาขารัฐประศาสน- 

ศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มวิชาเลือกให้ศึกษาอีก ๓ กลุ่มวิชา 

ประกอบด้วย

๑. กลุ่มวิชา ภาวะผู้นำาเชิงพุทธ

๒. กลุ่มวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ

๓. กลุ่มวิชา การปกครองท้องถิ่น

ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความเพ่ิมเติมใน ๒ สาขานี้  

จะสมัครเรียนก็สามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

จนกระทั่งถึงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ รายละเอียด 

เพ่ิมเติมเปิดไปดูได้ท่ี  "http://www.polmcu.com" 

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด 

เกี่ยวกับหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องท่ีผู้เขียนเอง ขอประชาสัมพันธ์เพ่ือศิษย์

เก่า มจร และผู้สนใจให้ได้ทราบแต่เน่ินๆ น่ันก็คือ ช่วง 

๒๙-๓๐ เม.ย. ๕๔ เป็นการสัมมนาและซ้อมรับ

ปริญญาประจำาปี ๒๕๕๔ และวันท่ี ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๔ เป็นวันพิธีประสาทปริญญา โดยท่ีปีนี้จะมีพิธี

น้ีเร็วกว่าปีก่อนๆ ท้ังน้ี เน่ืองมาจากว่า เดือนพฤษภาคม

ของปีน้ีจะมีการจัดงานระดับโลกขึ้นท่ี มจร วังน้อย นั่น

ก็คือ งานวันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยศิษย์เก่าและผู้สนใจท่ีมีความ

ประสงค์จะเข้าร่วมงานนี้ โปรดแจ้งลงทะเบียนได้ที่ 

มจร วังน้อย เพราะมีที่นั่งจำากัดเฉพาะผู้ลงทะเบียน

เท่าน้ัน จึงจะได้รับการอำานวยความสะดวกให้เข้าร่วม

ประชุมท้ังท่ี มจร วังน้อย และสำานักงานของ ESCAP 

ตึก UN ที่ถนนราชดำาเนิน

ความจริง ผู้เขียนมีเรื่องสารพัดเรื่องท่ีอยากนำา

มาเล่าสู่กันให้ได้รับทราบในทุกเรื่องที่มหาวิทยาลัยของ

พวกเราได้ดำาเนินการมาแล้ว และในหลายเรื่องที่จะได้

ดำาเนินการต่อไป แต่เนื่องด้วยข้อจำากัดของพ้ืนท่ีของ

วารสารฉบับน้ีท่ีจะนำามาถ่ายทอดให้ได้หมดทุกเรื่องได้ 

จึงขอเป็นว่า หากท่านบรรณาธิการยังจะกรุณาต่อไป ก็

จะขอนำาเรื่องราวต่างๆ ของ มจร มาเล่าสู่ให้ศิษย์เก่า 

มจร และผู้สนใจได้ทราบอีก และหากมีข้อเสนอแนะ  

ติติงประการใดเกี่ยวกับ มจร แล้วผู้เขียนยินดีรับฟังและ

จะนำาไปเสนอผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาพัฒนา 

มจร ของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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ข่าวคน	คนข่าว

เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ คือ เดือนส่งท้ายปีเก่าน่ันแหละ 

ครับ มจร มีกิจกรรมท่ีสำาคัญ คือประกอบพิธีเปิดป้าย 

มหาวิทยาลัย ณ วังน้อย ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม  

๒๕๕๓ พร้อมกับเปิดป้ายห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  

อย่างย่ิงใหญ่อลังการ    การประกอบพิธีเปิดป้าย 

มหาวิทยาลัยในครั้งน้ี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  

พร้อมด้วยพระวรชายา เสด็จพระราชดำาเนินมาเป็น 

องค์ประธานในพิธี ซึ่งยังความปลาบปลื้มปีติเป็น

ล้นพ้นแก่ชาวมจร    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิธียก

ช่อฟ้าอุโบสถกลางนำ้าอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กำาหนดย้ายทุกส่วนงานจากวัดมหาธาตุฯ และวัด

ศรีสุดาราม ไปยังท่ีทำาการใหม่ ณ วังน้อย ในปีการ

ศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (ว่าอย่างน้ัน)  เมื่อวันที่ ๕ 

มกราคม ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบ

และถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ 

สวัสดีครับ..	มิตรรักนักอ่านทุกท่าน วารสาร

สมาคมศิษย์เก่า ฉบับท่ี ๒ ประจำาเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่พอดี รวมทั้ง

ปีใหม่ของพ่ีน้องชาวจีนซึ่งเรียกว่า ตรุษจีน นั่นแหละ

ครับ    พลุพุ่งฟ้า ขอกราบแทบเท้าอำานวยพรให้ 

ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน รวมทั้งสมาชิกศิษย์เก่าท้ังมวล  

จงประสบแต่ส่ิงดีๆ มีชีวิตที่สุขสงบและร่มเย็นตลอดไป 

(สาธุ)

 ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์เชิง 

ประวัติศาสตร์ท่ีสำาคัญ ๒ เรื่อง คือ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  

วันแห่งความรัก ส่วนวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ เป็นวัน 

มาฆบูชา    ปรัชญาแห่งความรักมีว่า “ความรัก 

คือขนมหวาน คือนำ้าตาล คือยาพิษ คือหยาดนำ้าอมฤต 

อันชุ่มชื่น คือเกสร คือดอกไม้ คือไฟรุม คือความกลุ้ม  

คือความฝัน นั่นแหละรัก” รักอะไรก็ไม่รู้  ดูพิสดาร 

เหลือเกิน (ฮา)  พลุพุ่งฟ้า รู้สึกขยาดกับความรัก 

จนขนลุก จึงขอฝากความรักแด่มวลสมาชิกช่วยแบกรับ 

ถัวเฉล่ียความรักกันโดยท่ัวหน้ากันนะครับ เผ่ือว่า บางที 

ความรักจะกลายเป็นพลังสำาหรับชีวิต    ในช่วง 
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อธิการบดี ณ ตึกสำานักงานอธิการบดี วังน้อย เพื่อขอรับ

คำาแนะนำาและแนวทางการบริหารสมาคมฯ พร้อมกับ

ขออนุญาตแนะนำาผู้บริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๑๙

 เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๔ สมาคมฯ 

ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าครั้งที่ ๖ ณ ลานหน้า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารวัด

ศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

ท่านอุปนายก คนที่ ๑ คือ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็น

ประธานจัดงาน โดยมีอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน

และให้โอวาท นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับสมาชิก

ที่มาร่วมงาน ประธานที่ปรึกษา คือ ศาสตราจารย์

พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ กล่าวสาราณียกถา รำาลึก 

บรรยากาศในอดีตและปัจจุบัน งานล่วงเลยถึงเวลา 

๒๓.๐๐ น. จึงเลิกลาจากกัน    งานสานสัมพันธ์

ศิษย์เก่าครั้ งนี้  มีคนตั้ งข้อสังเกต ๒ ประการ คือ 

ประการท่ี ๑ เร่ืองอาหาร รสชาติขาดอรรถรสไป

หน่อย เรื่องท่ี ๒ รายการบนเวทีท่ีขาดสุภาพสตรีมี

ส่วนร่วม มีแต่ประธาน นปก. (อดีต) โชว์ลีลาเป็นพิธีกร 

ส่วนพิธีกรตัวจริง คือ ดร.พิเชฐ ท่ังโต (บ้านพ่ีอยู่สุโขทัย 

เพราะบ้านถูกไฟไหม้จึงต้องลาไกลทิ้งถ่ิน...) น้ัน ไม่

สามารถกำากับเวทีอย่างเต็มฝีมือ ท้ังน้ี มิพักต้องพูดถึง

ความหลากหลายในเสียงเพลง เพราะตั้งสนนราคา

ค่อนข้างสูง ยึดระบบแขก คือขายแพง หากขายไม่หมด

และเน่าเสียโยนทิ้ง (ไม่ฮา)

 พลุพุ่งฟ้า ได้ตระเวนสอบถามความรู้สึก 

จากบรรดาศิษย์เก่าทั้งใหม่และดึกดำาบรรพ์ ส่วนใหญ่

ประทับใจ แต่เสียดายมีสมาชิกมาร่วมแจมน้อยไป

หน่อย และแนะนำาว่าหากเป็นไปได้ต้องยึดปรัชญา 

คุณกษิต ภิรมย์ คือ “อาหารดี ดนตรีไพเราะ” จะจูงใจ

สมาชิกให้มาร่วมงานได้มากข้ึน ซึ่งแว่วมาว่า งานสาน

สัมพันธ์ครั้งที่ ๗ ท่านนายกสมาคมฯ จะจัดให้ย่ิงใหญ่

และอลังการ (ว่าอย่างนั้น)

 พลุพุ้งฟ้า เห็นผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 

หัวหน้าฝ่ายสาราณียกร พาคณะญาติมาร่วมงาน รู้สึก

เป็นปลื้ม โดยเฉพาะญาติฝ่ายพระอารามหลวง ซึ่งแปล

ว่า สัมพันธภาพเข้าสู่ระดับมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว 

(ฮา)    เช่นกัน เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ คณะ

ญาติซึ่งมีเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานได้จัด

งานคล้ายวันเกิดให้กับผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง ครบ

รอบท่ีเท่าไรไม่ทราบ ทราบแต่ว่า ในงานได้รับเกียรติ

จากท่านนายกสมาคมฯ พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ ญาติ

ฉิมพลี ท่านอุปนายกสมาคมฯ ดร.ศักดิ์ ประสานดี และ

ท่านเลขาธิการ คือ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช มาร่วม

งานและรับประทานอาหาร รวมทั้งท่านพ.ท.เกรียงไกร 

เทพนิมิตและดร.ยุทธนา ปราณีตด้วย 

 เมื่อฉบับท่ีแล้วคือฉบับเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะผู้จัดทำาวารสาร ตกสำารวจชื่อ

ดร.ยุทธนา ปราณีต ซึ่งได้บริจาคสนับสนุนวารสารเป็น

จำานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ในนามพุทธคยาทัวร์ ซึ่งความ

จริงแล้ว ดร.ยุทธนา ปราณีต เป็นผู้ท่ีให้การอุปถัมภ์

กิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง จึงขออนุโมทนา

ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (อีกครั้ง) สาธุ สาธุ สาธุ 

 วารสารสมาคมฯ ฉบับนี้ ไม่มีคำาว่า ชิมิ, 

งุงิ, เซ็งเป็ด และเห็ดฟางแต่อย่างใด เพราะยินดีรับคำาติ

และชมจากผู้อาวุโสของสมาคมฯ ด้วยความเคารพ แม้

อาจารย์เชน นคร จะบอกว่าเป็นศัพท์ร่วมสมัย ทำาให้

วารสารมีสีสันก็ตาม แต่พลุพุ่งฟ้า ต้องรักษามาตรฐาน

ของสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมไว้ จนสุดความ

สามารถเพราะท่านเหล่านี้ล้วนเป็นปูชนียบุคคลและ

พร้อมท่ีจะบริจาคจตุปัจจัยสนับสนุนกิจการของสมาคม

อย่างเต็มที่ (ไม่ฮา)

 วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้บริหารมูลนิธิ 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดงานบำาเพ็ญกุศล 

อุทิศแก่เจ้าของทุนซึ่งล่วงลับไปแล้ว และเพ่ือระดมทุน 

จากผู้ท่ีมีจิตศรัทธา ในงานมีการเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา  

๒ ธรรมาสน์ โดยพระราชธรรมวาทีและพระราช

วิจิตรปฏิภาณ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

และผู้ร่วมตั้งทุนมูลนิธิท้ังท่ีมีชีวิตอยู่และล่วงลับไป
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แล้วมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก  ผู้ ท่ีล่วงลับไปแล้ว 

คนท่ีมีนัยน์ตาธรรมดาอาจมองไม่เห็น แต่เลขานุการ

มูลนิ ธิมองเห็นเจ้าของทุนอย่างท่ัวถึงทุกคน (ฮา)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันนี้  

มีความสมบูรณ์และเจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งด้าน 

งบประมาณ บุคลากร อาคาสถานที่ และเวทีทางวิชาการ  

แต่สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยยังไม่มีก็คือ “ร้านค้าสวัสดิการ” 

ซ่ึงคนละส่วนกับมหาจุฬาบรรณาคาร สมาคมศิษย์เก่า

ควรจักได้ประสานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับ

เป็นธุระในการดำาเนินงานโดยมีรูปแบบการบริการใน

ลักษณะครบวงจร คือ มีทั้งของชำา และของคาว-ของ 

หวาน ที่เก่ียวกับการบริโภค-อุปโภค เพ่ือให้สมาคมฯ 

สามารถเล้ียงตนเองได้ หากสามารถทำาได้จะเป็น

ประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ และเป็นเกียรติแก่คณะ 

ผู้บริหารสมาคมฯ ชุดท่ี ๑๙ อย่างชนิดต้องจดจำาจารึก

ในดวงหทัยไปตราบนานเท่านาน (ไม่ฮา)

  ในวันเ ข้าพบอธิการบดี  เมื่อ วันที่  ๕  

มกราคม ๒๕๕๔ ท่านได้เมตตาช้ีแนะคณะผู้บริหาร 

เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

ทั่วไป ท่านก็ได้กรุณาช้ีแนะแล้ว คำาถามก็คือว่า  

สมาคมฯ จะ “Say yes หรือ Say No” ถ้า Say yes  

ต้องรีบดำาเนินการโดยมิชักช้า หากช้าแบบหาห้อง 

ทำางานเพื่อมีบ้านเป็นของตนเอง พลุพุ่งฟ้าเห็นว่า 

“หมดหวัง” (ฮา)

 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๔ ผศ.ดร.สุรพล  

สุยะพรหม อุปนายกคนที่  ๑ และผศ.ดร.ธัชนันท์ 

อิศรเดช, ดร.พิเชฐ ทั่งโต ไปร่วมงานครบรอบ ๗๒ ปี 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท ท่ีมหาชัยซีฟู้ด มีคนฝาก

มาถามว่า ท่านอาจารย์มียาอะไรดี  ถ้ามียาวิเศษ

อย่างไรช่วยกรุณาบอกน้องๆ ด้วยนะครับ   ตอน

นี้ใครที่บ่นว่า ติดต่อสมาคมยากส์ นั้น ขอได้โปรด

เลิกบ่นได้แล้ว เพราะเวลานี้มี น้องวิภา สิงห์คำาคา 

มาช่วยงานด้านธุรการ,ระบบทะเบียนออนไลน์, 

เวปไซต์เป็นต้นเรียบร้อยแล้ว และสำานักงานของ

สมาคม ตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔  

เชิญแวะมานั่งคุยกันได้ ท่านนายกฯ ยินดีต้อนรับ 

นำ้าร้อน, นำ้าเย็น และหรือนำ้าชา ส่วนกาแฟกรุณานำา

มาเอง (ฮา)    งานใหญ่ท่ีต้องรอคอยกันหน่อย  

คือการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หารายได้เข้าสมาคมฯ  

โดยสมาคมศิษย์เก่ามจรกับสมาคมมิตรภาพไทย- 

เวียดนาม ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ วันจันทร์ ท่ี ๒๓  

พฤษภาคม ๒๕๕๔ พ.อ.(พิเศษ)ไชยนาจ ญาติฉิมพลี  

นายกฯ ดร.อร่าม พลตรี อุปนายกคนที่ ๒ และอาจารย์ 

ฐิติพล กำาลังวรรณ เป็นโต้โผ รับรองไม่ผิดหวัง(สาธุ)   

 ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มจรร่วมกิจกรรม 

ประดับปีกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักด์ิ ท่ีหน่วยอากาศ 

โยธิน กองทัพอากาศ สมาชิกและศิษย์เก่า ๒,๐๐๐ บาท 

บุคคลท่ัวไป ๒,๕๐๐ บาท ติดต่อด่วนท่ี เลขาธิการ 

โทร.๐๘๙-๒๑๖-๙๒๔๖    งานขนอมสังสรรค์

คร้ังท่ี ๑๙ เป็นกิจกรรมพบปะกันของพ่ีน้องชาวอำาเภอ

ขนอมท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีหอประชุม

ประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ ในงานน้ี มีแขกรับเชิญประกอบด้วย 

พ.อ.(พิเศษ)ไชยนาจ ญาติฉิมพลี นายกสมาคมฯ  

ดร.อร่าม พลตรี อุปนายกคนที่ ๒ ผศ.ดร.ธัชนันท์  

อิศรเดช เลขาธิการ  ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง 

บรรณาธิการ ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร กรรมการ

บริหารไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งในงานดังกล่าวทราบว่า  

ท่านเลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน

ชมรมชาวขนอมและสมัยหน้าว่าที่ท่านประธาน

  สุดท้ายสำาหรับวารสารสมาคมศิษย์เก่า 

มจร. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พลุพุ่งฟ้า  

ขอส่งข่าวดีถึงศิษย์เก่าทุกท่านท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิก 

จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอได้โปรดสมัครเป็นสมาชิก 

นะครับ เพ่ือจะได้ช่วยกันผนึกกำาลังพัฒนาสมาคมฯ  

ให้มีศักยภาพและมีศักดิ์ศรีสมกับชื่อของสมาคมฯ หาก

ท่านอุดช่องน้อยแต่พอตัว เพราะไม่ต้องพ่ึงพาสมาคมฯ  

สมาคมฯ ของพวกเราก็นับวันแต่จะเหี่ยวเฉาไปด้วย 
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กาลเวลาโปรดจงมารวมพลังและร่วมแรงร่วมใจกันเถิดครับ... หากไม่สะดวกสมัครเป็นสมาชิก แต่สะดวกที่จะ

ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ พวกเราก็ยินดีเช่นกัน โปรดติดต่อขอบริจาคได้ท่ีท่านนายกสมาคมฯ 

โดยตรง โทร. ๐๘-๙๙๖๙-๕๐๕๖ จะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ

อน่ึงในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ (ปลายเดือน) และเดือนกุมภาพันธ์ (ต้นเดือน) วงการคณะสงฆ์ไทยได้

สูญเสียพระเถระผู้ใหญ่ ๒ รูป คือ พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และพระพรหมกวี 

(วรวิทย์) เจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ อายุ 70 ปี มรณภาพด้วย

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ในนามสมาคมศิษย์เก่า มจร ขอกราบคารวะดวงวิญญาณอันสะอาดและบริสุทธ์ิของพระเถระทั้ง ๒ รูป

ที่ถึงแก่มรณภาพในครั้งนี้ด้วย

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

๑. พระเทพรัตนสุธี ๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณสนธยา กล�อมเปลี่ยน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. มหาจุฬาบรรณาคาร ๓,๐๐๐ บาท

นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
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๔. บริษัทพุทธคยาทัวร� ๓,๐๐๐ บาท
๕. โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓,๐๐๐ บาท
๖. คุณสุชาติ เทพเรือง ๒,๐๐๐ บาท

รายนามผู�สนับสนุนการจัดพิมพ�วารสารสมาคม




