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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 0-8130-0255-8

	 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

โทร. 0-2314-5253 0-8906-2573-8 และ  ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 0-2564-0776 หรือ 0-8162-5931-3 

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 0-8148-9550-1  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 0-2258-4002-3  โทร. 0-8602-4111-6

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ		ผศ.	เลิศ		ชูนาค		33/12 

ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลำดพร้ำว  เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2259-1474, 0-8142-0673-7		คุณกฤษณา	สุนันทเกษม		

โทร. 0-8175-5982-3

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 0-2258-4002-3 โทรสำร 0-2260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 0-2277-8542 หรือ 0-8944-5369-1 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 0-2510-9692 

	 เรื่องทั่วไป	คุณกานดา		ไทรฟัก	และคุณอรุณี		สินสันธิเทศ	งำน

สำรบรรณ  กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5610, 5659 

โทรสำร 0-2258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

 ๏ ศ. ดร. เกษม  สวุรรณกลุ นายกสภา มศว และ ผศ. นพ. เฉลมิชยั 

บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว มอบโล่รางวัลเกียรติยศแสดงความยินดี

แก่นักเรียน และนิสิต มศว ที่ประสบความส�าเร็จระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ ดังนี้ 1) นายนิปุณ  ปิติมานะอารี อายุ 19 ปี นักเรียน

โรงเรยีนสาธิตปทุม เจ้าของรางวลัโอลิมปิกวิชาการระดบัประเทศ 4 ปีซ้อน 

เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับโลก ประจ�าปี 2556 

ณ ประเทศโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2556 ชนะเลิศ

เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันครั้งนี้ 

และได้คะแนนติดอันดับ 2 ของโลกใน Hall of Fame ที่ได้มีการบันทึก

การแข่งขันมาแต่ต้น 2) กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านศิลปะ

ศาสตร์ ชนะเลศิการประกวดสปอตโทรทศัน์ เพือ่สร้างจติส�านกึและค่านยิม

ของสงัคมไทยให้ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติและถกูต้องชอบธรรม จ�านวน 

3 คน ได้แก่ นายจิตติพัฒน์  กังใจ นายจุลดิฐ  เดชสุภา และนายธนกร 

เรืองวรเวช นับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของ มศว ที่สามารถ

สร้างนักเรียนและนิสิตที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมทั้งทางด้านศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences) สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัย 

พหุศาสตร์ (Comprehensive University) จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า มศว 

นั้นสมเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งระดับประเทศและ

ระดับโลก ได้อย่างสมความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 ๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เปิดเผย 

ว่า ปี พ.ศ. 2557 มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี จ�านวน 5,000 คน 

คัดเลือกแบบระบบแอดมิชชั่นครึ่งหนึ่ง คือ 2,500 คน อีก 2,500 คน 
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จะเป็นการสอบตรง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 23 

กรกฎาคม 2556 หลังการรับสมัครส้ินสุดลงปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 

จ�านวน 93,000 คน ในจ�านวนดังกล่าวเป็นนักเรียนที่มาจากทั่วประเทศ 

การสอบตรงนั้น มศว ใช้ข้อสอบของส�านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยาของ มศว เอง เพราะ มศว มีความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบ

เพื่อคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ และ

เหตผุลทีน่กัเรยีนสมคัรสอบมากน้ัน เพราะข้อสอบคดัเลอืกไม่เหมือนสถาบนั

อืน่ คอื ใช้ข้อสอบในวชิาเอกทีเ่ดก็เลือกเรยีน และข้อสอบความถนดัทางการ

เรียน (SAT) ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดเชาวน์ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า ด้วยการเน้นการคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้ภาษา และมิติสัมพันธ์ ข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สมัครถึง

สาเหตุที่มาสมัครสอบตรงที่ มศว นั้น คือ มศว เปิดกว้างโดยให้โอกาสผู้

มาสอบหลากหลาย และแต่ละคณะก�าหนดคะแนนเฉลีย่สะสมทีไ่ม่เท่ากนั 

บางคณะก็ไม่ก�าหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม  แต่ค�าตอบท่ีระบุมากที่สุด คือ 

ต้องการมาดูข้อสอบ เพราะทราบว่า มศว สอบเชาวน์ปัญญาเยอะมาก 

และทีส่�าคัญท่ีสดุ “มศว เป็นมหาวทิยาลัยทีม่ชีือ่เสยีงและมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม”

 ๏ ผศ. นพ. เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว เป็น

ประธานโครงการปล่อยห่านและเป็ด ซึง่ได้รบับรจิาคจากคณะผูบ้รหิารของ 

มศว จ�านวน 69 ตวั มห่ีานสขีาว 28 ตวั เป็ดหวัเขยีว 24 ตัว เป็ดขาว 10 ตัว 

เป็ดเทศ 4 ตัว และลูกเป็ด อีก 3 ตัว ลงสู่ทะเลสาบ ที่ท่าน�้าเรือนไทย 

ธ ทูลกระหม่อม มศว องค์ครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างทัศนียภาพ

ให้สวยงามและเพิม่บรรยากาศทางธรรมชาตใิห้เกดิสนุทรยีภาพอย่างมชีวีติ



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2556 

http://seniorclub.swu.ac.th 3

ชีวา รวมถึงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่นิสิตอย่างลุ่มลึก ด้วย

ความรกั ความเมตตา อนัจะส่งผลให้เกดิความละเมียดละไมในดวงจติของ

ชาว มศว องครักษ์ และผู้พบเห็นสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ในกิจกรรมที่กระท�า

วันนี้นั้น ท่านอธิการบดีได้แฝงไว้ด้วยเป้าหมายลึกๆ อีก คือ ต้องการสร้าง

นิสิตทุกคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติด้วยระบบ Soft Skills ซึ่งมีทั้งหมด 4 

ตวัประกอบ ได้แก่ 1) การมวีนัิยในตนเอง (self discipline) 2) การฟังอย่าง

ลุ่มลึก (deep listening) รู้จักจับใจความได้ดี ไม่คลาดเคลื่อน ฟังความ

เห็นต่างได้ดี ฟังสิ่งที่ผู้พูดพูดได้ไม่น่าสนใจส�าหรับเราจนจบ 3) การพูดจา

ให้ตรงความหมาย (verbal communication) ไม่ให้เข้าใจคลาดเคลื่อน 

วาจาทีส่ภุาพอ่อนหวาน พดูแล้วไม่ระคายหคูนอ่ืน สือ่เนือ้หาได้ด ี4) การมี

มารยาทถูกกาลเทศะอันควร (body language) ทั้ง 4 ประการที่กล่าวนี้ 

มีส่วนส�าคัญที่จะส่งผลให้ ผู้ประพฤติปฏิบัติประสบความส�าเร็จในชีวิตได้

เป็นอย่างดี

ข่าวชมรมฯ

  ผศ. ดร. มาเรีย  เหล่าสุนทร ฝากขอบคุณมายังชมรม

ข้าราชการบ�านาญ จงัหวดัชลบรุ ีทีไ่ด้น�าวงดนตรไีทยมาขบัร้องและบรรเลง

พร้อมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศให้อบอุ่นยิ่งขึ้น รวมถึง

ลูกศิษย์และผู้ที่เคารพรักที่เข้าร่วมฉลองวันเกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 

2556 และได้ร่วมบริจาคเงินเข้าทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร 

เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอร่วมอนุโมทนา มา ณ 

โอกาสนี้
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  ในการประชุมประจ�าเดือนกันยายน คณะกรรมการบริหาร 

ชมรมฯ ได้ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 17,510 บาท ให้แก่ส�านกัหอสมุดกลาง 

เพื่อจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

พระราชทาน ประจ�าพุทธศักราช 2556 ณ วัดศรีโสดา ต�าบลสุเทพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 

โดยการทอดผ้าป่าหนังสือให้กับโรงเรียนสมเด็จพุทธชินวงศ์ ซึ่งเป็น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ประเภทศึกษาสงเคราะห์ มีนักเรียนเป็น

สามเณรชาวเขา ที่บรรพชาและอยู่ประจ�า จ�านวน 487 รูป โรงเรียน

เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว

มีห้องสมุด 1 ห้อง แต่ยังขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ ส�าหรับ

ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยว

กับงานช่างและงานอาชีพ สมาชิกผู ้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ 

ทอดผ้าป่าหนังสือที่ส�านักงานผู้อ�านวยการ ส�านักหอสมุดกลาง ชั้น 7 หรือ

ติดต่อคุณอัญชลี มุสิกมาศ โทร. 081-633-3531

  รศ. ดร. ประพนัธ์ศริ ิ สเุสารจั คณะบดคีณะศกึษาศาสตร์ ขอ

เชญิสมาชกิชมรมผูส้งูอายแุละผูเ้กษยีณอายรุาชการ เข้าใช้ห้องพฤฒาจารย์ 

เพื่อพบปะ นัดหมาย พักผ่อน ในระหว่างที่มาท�าภารกิจในมหาวิทยาลัย 

ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

  ชมรมผู้สูงอายุฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ใน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 งานรับน้องใหม่วัยเกษียณฯ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างเวลา 

09.00 - 13.30 น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิวัติชีวิต พิชิต

สุขภาพ” โดย นายแพทย์บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์ มีก�าหนดการดังนี้
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 08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุมชั้น 2)

 09.00 - 10.00 น.  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ โดย รศ. กาญจนา 

อินทรสุนานนท์

 10.00 - 12.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิวัติชีวิต 

พิชิตสุขภาพ”

 12.00 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ชั้น 1)

ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท (ยกเว้นน้องใหม่)

  คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ ก�าหนดการประชมุสรปุกจิกรรม

ประจ�าปี 2556 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ชมรมผูส้งูอายฯุ ขอเพิม่เตมิผูท้ีเ่กดิเดอืนกนัยายน คอื ผศ. สกุญัญา 

ติยะสุวรรณ 

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว

 1. รศ. ดร. ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี    1,000  บาท

 2. รศ. ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร    1,000 บาท

 3. รศ. บุษกร  เพชรวิวรรธน์    2,000  บาท

 4. รศ. ดร. บังอร  พานทอง    2,000 บาท

 5. ผศ. เกษร  เจริญรักษ์     1,000 บาท

 6. ผศ. อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์    1,000 บาท

 7. ผศ. ดร. สุชาดา  สุธรรมรักษ์   1,000 บาท

 8. ผศ. จ�าเนียร  ร่มโพธิ์      1,000 บาท

 9. อ. สังวาลย์  คล้ายกระแส    1,000 บาท
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รายชื่อสมาชิกใหม่ประเภทตลอดชีพ

1. อ. สังวาลย์  คล้ายกระแส  2. คุณนงนุช  เยือกเย็น

3. รศ. ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร์  4. คุณอัญชลี  นาตะโก

รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 

ที่เกิด เดือนตุลาคม

  อัญเชิญเทพ  โปรยมาลา  คราวันเกิด น�าพรเลิศ  ประเสริฐสม  ฤดีหมาย
ประสาทสรรค์  ให้ท่าน  สุขใจกาย   ทุกข์มลาย  หายซึมโศก  ไร้โรคภัย

  สุขภาพ  กล้าแกร่ง  แรงแข็งขัน  ฉวีวรรณ  พรรณผ่อง  มองสดใส
ให้โชคดี  มากมีมิตร  เนืองนิจไป   อายุขัย  ยืนยาวนาน  สราญเทอญ
                                               พรรณนิภา  สันติพงษ์   ประพันธ์

1. อ. สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย์  2. อ. ดร. วัลลภา  ไทยจินดา

3. ผศ. เตือนใจ  เฉลิมกิจ   4. ผศ. กอบรัตน์  เรืองผกา

5. รศ. อัจฉรา  สุขารมณ์   6. รศ. ภาณี  วัฒนโอฬาร

7. คุณมาลี  อิ่มสมบัติ    8. อ. งามจิตร  ถวัลยวิชชจิต

9. คุณอัจฉรา  พันธ์ศรีมังกร  10. ศ. ศรียา  นิยมธรรม

11. ผศ. ทิพาพร  เผ่านิ่มมงคล  12. ผศ. ยุพา  ไวรักษ์สัตว์

13. คุณพวง  อินสุข    14. อ. ลจิตร์  แผ้วสกุล

15. รศ. นิภา  นิธยายน   16. คุณอนันต์  ยศนาม

17. รศ. ประสงค์  เอมรัฐ   18. รศ. สมจิต  สมัตถพันธุ์
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19. รศ. วันเพ็ญ  พิศาลพงษ์  20. ผศ. ดร. ฉันทนา  ภาคบงกช  

21. ผศ. วนิดา  ตราชู    22. ผศ. จันทิมา  พรหมโชติกุล 

23. ผศ. พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข  24. ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี

25. ผศ. สุนันท์  เสนาขันธ์  26. ผศ. ดร. อนันต์  พู่พิทยาสถาพร

27. คุณวิภา  คณาวงศ์   28. รศ. นภาพร  มัธยมางกูร

29. คุณนวพร  ปานอ�าพัน  30. ดร. เสาวนิต  รังสิยานนท์

31. ผศ. นิตยา  วังกังวาน   32. ผศ. ดร. ดิลก  ดิลกานนท์

33. ผศ. เนื้อทิพย์  ลืออ�ารุง  34. รศ. จิราภรณ์  บุญส่ง

35. รศ. ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์  36. อ. จิรฐา  ชิตประสงค์

37. รศ. เสาวนี  อินทรภักดี  38. ผศ. อาภรณ์  จ�าปาทอง

39. รศ. โช  สาลีฉัน    40. อ. ดร. บรรชา  รัตนวัย 

41. รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  42. รศ. ดร. สุนิตดา  เทศนิยม

43. คุณเกศณี  ชยาวิวัฒนาวงศ์  44. อ. วรนาฎ  จิ๋วสวัสดิ์

45. ผศ. ทัศนียา  สุปรีชากร  46. ผศ. ดร. สุนันท์  ศลโกสุม

47. ผศ. สมรรถชัย  น้อยศิริ  48. อ. ดร. มนัส  บุญประกอบ

49. รศ. ดร. พิสมัย  จารุจิตติพันธ์
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บอกเล่าเก้าสิบ : “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” 
กับ “ทรัพย์สินราชวงศ์จักรี” กับ “ทรัพย์สินส่วนพระองค์”

ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
1

 ก่อนอื่นเราต้องแยกระหว่างค�าว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” 

กับ “ทรัพย์สินราชวงศ์จักรี” กับ “ทรัพย์สินส่วนพระองค์” ให้เข้าใจเสีย

ก่อน จึงจะได้ไม่สับสน

 1. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ ทรัพย์สินของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงสถาบันฯ ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ด�ารงพระยศเป็น

พระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรี พูด

ง่ายๆ ก็คือเป็นสมบัติของชาติชนิดหนึ่ง หมายถึงเป็นสมบัติของสถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิ ทีม่มีาตัง้แต่เริม่ตัง้ราชวงศ์จกัรสีบืทอดเรือ่ยมา ต่อมาเม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรัพย์สินส่วนนี้จึงตกเป็นของแผ่นดิน แต่

เพือ่เป็นการให้เกยีรติร์าชวงศ์จกัรซีึง่เป็นเจ้าของเดมิ จงึตัง้ชือ่เป็นส�านกังาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการ

คลังอีกที  ส่วนพระมหากษัตริย์ ก็ได้รับพระเกียรติ์ให้ทรงสามารถแต่งตั้ง

คณะกรรม 4 คน ไปช่วยดูแลการท�างาน โดยมี รมต. กระทรวงการคลัง

เป็นประธาน และมีผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เป็นผูบ้รหิาร แต่ทัง้หมดนีต้้องน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของชาตแิละประชาชน

เท่านัน้ ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิไม่ได้น�าทรพัย์สนิส่วนพระ

มหากษัตริย์ไปใช้ในเรื่องส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์เลย แต่น�าไป

ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมทั้งหมด แต่ถ้าส�านักงานทรัพย์สินฯ 

 1  ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายก

ราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1
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อยากจะบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆ ของในหลวง ก็ย่อมท�าได้ และตามกฏ

หมายทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิจงึไม่ต้องเสยี

ภาษี แต่ส่วนเงินปันผลที่ได้จากการถือหุ้นบริษัทต่างๆ ก็มีการหักภาษี ณ 

ที่จ่ายตามปกติ (ข้อมูลท้ังหมดจากเว็บส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์ และสามารถติดตามการท�างานต่างๆของส�านักงานฯ ได้เช่นกัน) 

ส่วนรายได้ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะน�าไปลงทุนในกิจการ

ต่างๆเพื่อออกดอกผล แต่ทั้งหมดเมื่อได้มาก็เพื่อน�าไปส่งเสริมกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป แต่จะมีเงินส่วนหนึ่งที่จะถวายให้ในหลวง

ในแต่ละปี เพื่อไปใช้ตามพระราชอัธยาศัยบ้างตามสมควร (ก็อาจถือว่า

เป็นเงนิเดอืนโดยต�าแหน่งกไ็ด้ เราต้องไม่ลมืนะครบัว่า เดมิทรพัย์สนิตรงนี้

เดิมเป็นของราชวงศ์จักรีมาก่อน พอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปขอของๆ

พระองค์ ให้มาเป็นสมบัติชาติ )

 2. ทรัพยสินส่วนพระองค์ อันนี้แปลง่ายๆ ก็คือทรัพย์สินส่วนตัว

ของในหลวง ซึง่ต้องเสยีภาษอีากรให้แก่รฐั และมูลนธิต่ิางๆ ทีใ่นหลวงทรง

ริเริ่มตั้งก็จะน�ามาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ก่อตั้งทั้งสิ้นครับ เช่นมูลนิธิ 

อานันทมหิดล จุดประสงค์เพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดีไปศึกษา 

ต่อต่างประเทศในสาขาวิชาส�าคัญๆ ที่ขาดแคลนในประเทศ มูลนิธิชัย

พฒันา เป้าหมายทีส่�าคญัคอื เพือ่สงเคราะห์ช่วยเหลอืประชาชนให้มีความ

ร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะน�าไปสู่ความม่ันคงของประเทศ คือ 

“ชัยชนะแห่งการพัฒนา (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บมูลนิธิชัยพัฒนา) และยัง

มีอีกหลายๆมูลนิธิเช่น มูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

เรื้อนและญาติ เป็นต้น
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 3. ทรัพย์สินของราชวงศ์จักรี อันนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้

การดูแลจากรมธนารักษ์ เช่น ส่ิงของมีค่าทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของ

ในหลวงรัชกาลต่างๆ ที่ผ่านมา เช่นเหรียญกษาปณ์ เครื่องราชอิสริยยศ 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ หรอืจะเป็น ส�านกัพระราชวงั รฐับาลให้งบประมาณ

ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทแกส่�านกัพระราชวงัซึง่อยูภ่ายใต้การบงัคบั

บญัชาของนายกรฐัมนตรโีดยตรง และมีเลขาธิการพระราชวงับรหิาร ส่วน

หน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดการงาน

คลังหรืองานอื่นๆ อีกมากมาย (ไปดูได้ที่เว็บส�านักพระราชวัง) ฉะนั้น

ใครที่กล่าวหาว่า ในหลวงทรงได้เงินงบประมาณมาก จงรู้ไว้ด้วยว่า งบ

ประมาณที่ได้จากรัฐบาลไม่ใช่จะใช้ส่วนพระองค์เพียงอย่างเดียว แต่เป็น

เงินที่จะต้องถวายให้พระบรมวงศานุวงศ์ด้วย รวมทั้งเป็นงบใช้จ่ายเกี่ยว

กับเงินเดือนข้าราชการ ค่าน�้ามัน ค่าน�้า ค่าไฟค่าซ่อมแซมของพระราชวัง

ที่ยังใช้งานอยู่ทั้งหมดด้วย

 ถ้าจ�าไม่ผิดเงินที่ถวายส่วนตัวที่รัฐถวายให้ในหลวงเป็นส่วนพระองค์

จรงิๆ น่าจะอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปีเท่าน้ัน ส่วนพระบรมวงศานวุงศ์ 

แต่ละพระองค์ได้น้อยกว่านี้มาก (ข้อมูลตรงนี้เคยได้อ่านจากนิตยสารสกุล

ไทย) ซึ่งเงินส่วนนี้ที่ได้รับก็จะถูกแยกน�าไปเข้าสู่ทรัพย์สินส่วนพระองค์อีก

ทีหน่ึงครับ และรายได้ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายก็จัดอยู่รวมในทรัพย์สิน

ส่วนพระองค์เช่นเดยีวกนั ซึง่ทัง้หมดนัน้ต้องเสยีภาษด้ีวย (มนีกักฬีาเหรยีญ

โอลมิปิคหรอืนกักฬีาเทนนิสชือ่ดงัอย่างภราดร กย็งัเคยได้รบัการงดเว้นภาษี

รายได้จากเงินรางวัลครับ)

 ถามว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถตรวจสอบได้มั้ย?

 ตอบว่า ได้ครับ เพราะเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งตามที่ได้
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อธิบายไปแล้ว จึงสามารถตรวจสอบได้ตามกฏหมายครับ ซึ่งเรื่องนี้ในเว็บ

ของส�านักพระราชวังก็มีบอกไว้ ดูได้จากเว็บส�านักพระราชวัง เรื่อง สิทธิ

ของประชาชน หรอืหากใครคดิว่าสงสยัเรือ่งความโปร่งใสเรือ่งใดทีเ่กีย่วกบั

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ท�าเรื่องร้องเรียนได้ที่ส�านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ได้เลยครับ

 แต่ถ้าถามว่า ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ต้อง

เปิดเผยการใช้เงินมั้ย?

 ต้องตอบว่าไม่มหีน้าที ่แต่ถงึไม่มหีน้าทีต้่องเปิดเผย แต่ในทางปฏิบติั

กม็กีารเปิดเผยอยูเ่พือ่ท�าเป็นบญัช ีแต่ไม่จ�าเป็นต้องป่าวประกาศทัว่ไป แต่

ถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนก็ไปขอดูได้ แต่ต้องท�าให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่า

ลืมว่า ทรัพย์สินส่วนน้ีแม้ยกให้แผ่นดินก็จริง แต่ถือว่าเดิมเป็นทรัพย์สิน

ส่วนทีไ่ดม้าจากราชวงศ์จกัร ีไม่ได้เกดิจากการเกบ็ภาษจีากประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตยและไม่ใช่จากงบประมาณแผ่นดินนะครับ

 ถามว่า ทรัพย์สินส่วนพระองค์สามารถตรวจสอบได้มั้ย?

 ตอบว่า ไม่ได้ครับ ก็เพราะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

 ชาติ (ประกอบด้วย 3 สถาบัน) คนไทยทุกคนต้องจ่ายภาษีให้

สถาบันฯ ชาติทุกคน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แล้วท�าไม แค่เงินงบ

ประมาณทีร่ฐับาลให้แก่สถาบนัพระมหากษตัรย์ิเพยีงปีละประมาณ 2,000 

ล้านบาท ซึง่รวมค่าใช้จ่ายทกุอย่างตามข้างต้น กลบัมคีนจ้องโจมต ีกเ็พราะ

คนที่จ้องโจมตีมันไม่ต้องการให้มีสถาบันฯอยู่แล้ว ทุกอย่างจึงล้วนผิดหมด  

เงินส่วนพระองค์จริงๆปีละประมาณแค่ 100 ล้าน ซึ่งพระองค์ก็น�าไปช่วย

เหลือประชาชนอีกต่อหนึ่ง กลับโดนพวกไม่จงรักภักดีสถาบันฯ จ้องโจมตี 

แต่ผู้บริหาร ปตท. มีเงินเดือนๆ ละ 13 ล้านบาทยังไม่รวมโบนัส กลับ
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ไม่มีใครสนใจ ทั้งๆที่ ปตท.ก็เป็นของประชาชนแท้ๆ แต่ถูกนักการเมือง

น�าไปแปรรูปฯ ฉะนั้นการที่ FORBES น�าเสนอว่า ในหลวงเรารวยที่สุด

ในโลกจึงไม่เป็นความจริง แต่ถ้าน�าเสนอว่า ในหลวงคือกษัตริย์ที่มีจ�านวน

ประชาชนร่วมถวายทรัพย์แด่พระองค์ เพื่อให้พระองค์น�าไปพัฒนาช่วย

เหลอืความเป็นอยูใ่ห้ประชาชนดข้ึีนมากทีสุ่ดในโลกอย่างนี ้ถงึจะเป็นข้อมูล

ที่ถูกต้องที่สุดครับ  พวกที่ไม่จงรักภักดียังโจมตีเรื่อง รถพระที่นั่งยี่ห้อมาย

บคั (may Bach) ขอตอบว่า เป็นรถทีบ่รษิทัเดมเลอร์ไครสเลอร์ ได้ทลูเกล้า

ถวายให้เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชครบ 60 ปีเป็นจ�านวน 2 

คัน ฉะนั้นใครไม่เชื่อก็ไปถามบริษัทเบนซ์ได้เลย

 สมัยรัฐบาลทักษิณก็ได้ซื้อถวายเพิ่มอีก 2 คันเพื่อใช้ทดแทนรถ

พระที่นั่งชุดเก่าที่ทรงใช้มากว่า 30 ปี ส่วนรถยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นบีเอ็ม

หรอืโตโยต้าและเบนซ์ล้วนแต่เป็นรถทีท่ลูเกล้าถวายฯจากบรษิทัรถเป็นส่วน

ใหญ่ (บริษัทเดมเลอร์มีแผนจะยุบผลิตภัณฑ์ may Bach อีกภายใน 2 ปี

ข้างหน้า) (แต่พวกชั่วคิดล้มเจ้ายังจะโทษเรื่องการใช้รถราคาแพง ก็น่าจะ

ไปโทษทักษิณมากกว่า เพราะในหลวงท่านไม่เคยรับสั่งว่าต้องซื้อให้ท่าน)  

และเราต้องเข้าใจค�าว่า ร.ย.ล. หรือ ราชยานหลวง เสียก่อนว่า เป็นรถ

ส�าหรับใช้ในราชการของสถาบันฯ ไม่ใช่รถส่วนพระองค์ ร.ย.ล. อาจเป็น

ได้ตัง้แต่รถกระบะที่ใช้งานในวงัไปจนถึงรถพระที่นั่งของพระราชวงศ ์ส่วน

รถมายบคัทีเ่ป็นรถพระทีน่ัง่กเ็ปรยีบเสมอืนรถประจ�าต�าแหน่งของพระมหา

กษตัรย์ิ ไม่ใช่รถส่วนพระองค์ของในหลวงนะครบั โปรดท�าความเข้าใจด้วย

ครับ

 ส่วนเรือ่งพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพพระพีน่าง ทีโ่ดนโจมตี

จากพวกไม่จงรักภักดีฯ ข้อนี้ผมไม่อยากเถียง เพราะคนที่รักก็มองอีกมุม
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หน่ึง คนทีไ่ม่รกัไม่ภกัดย่ีอมต้องมองอกีมมุหนึง่ เถยีงไปกไ็ร้ประโยชน์ รงัแต่ 

จะสร้างความระคายเคอืงเบ้ืองพระยุคลบาทไปเปล่าๆ และจะเป็นการเข้า

ทางพวกไม่จงรกัภกัดไีด้ฯ เพราะพวกนีเ้ป็นฝ่ายอยู่ในทีมื่ด พวกนีไ้ม่มีอะไร

ต้องเสียอยู่แล้ว แต่เราผู้จงรักภักดีฯ อาจกลายเป็นเหยื่อเอง

 ผมบอกได้แค่เพียง งบประมาณที่ซื้อโน้ตบุ้คใหม่ๆ เจ๋งสุดๆ ให้พวก

บรรดา สส. และ สว. รวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งสภา รวมกับงบซื้อรถหรูๆ

ประจ�าต�าแหน่งรัฐมนตรีที่เปลี่ยนก็ออกบ่อยๆ เป็นเงินมากมายก็ยังไม่เห็น

มีใครโวยกันเลย ฉะนั้นการเถียงกันเรื่องแบบนี้จึงยากที่จะจบ มันขึ้นอยู่

กบัมมุมองและความรูส้กึด้วย (แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ด ีกจ็ะรูว่้า ช่างฝีมอื

ทกุแขนงอยากมท่ีีทีไ่ด้แสดงฝีมอื เพือ่เป็นการฝึกฝนและเป็นการเรยีนรูเ้พือ่

สืบสานงานศิลปะชั้นสูง ท่ียากนักจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างเห็นเป็นรูป

ธรรมและใช้งานได้จริงๆ ศิลปะจากงานสร้างพระเมรุบางอย่างก�าลังจะ

สูญหายไป เหลือแต่ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนั่นหมายถึงศิลปะที่ตายแล้ว และ

ศิลปกรรมในการสร้างพระเมรุนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่เก่าๆ ที่สืบทอดมา

เท่านั้น แต่ได้มีการประยุกต์และคิดค้นใหม่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยหลายอย่าง 

ศิลปกรรมบางอย่างไม่อาจพบเห็นได้จากงานทั่วไป จะมีให้ได้เห็นเฉพาะ

งานพระราชพธีิเท่าน้ัน “ศลิปะบางครัง้วดักนัไม่ได้ทีร่าคา แต่มนัอยูท่ีค่ณุค่า

มากกว่า” หากผมอยากจะมองในแง่ร้ายกส็ามารถคดิได้สามารถหาเหตุผล

มาโจมตีได้เหมือนกัน แต่ผมเลือกที่จะอยู่ฝั่งเข้าใจเหตุผลในแง่มองโลกใน

แง่ดีมากกว่า และในฐานะคนไทยคนนึง ผมยินดีที่ถวายให้พระองค์อย่าง

สมพระเกียรติ)

 อย่าลมืนะครบัว่า ในหลวง ร.9 คอืบคุคล ไม่ใช่สถาบันฯ แต่ในหลวง 

ร.9  คือส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ การที่ FORBES จัดอันดับ
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เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่รวมส่วนของสถาบันฯ เข้าไปคิดด้วย และไม่ใช่

เงนิสดทัง้หมด เป็นเพยีงค่าประมาณการว่าถ้ามกีารขายจะมีมูลค่าประมาณ

นั้น แต่ในความเป็นจริง แทบไม่มีการขายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลยน้อยมาก เช่นที่ดินก็มีแต่ให้เช่าเป็นส่วนใหญ่ และให้เช่าในราคาถูก

กว่าราคาตลาดหลายเท่ามาก

 แต่ทัง้หมดทีเ่ขยีนมา พวกไม่จงรกัภกัดเีขาไม่เชือ่ผมหรอก พวกนีก้ย็งั

คดิโทษอยูอ่ย่างเดยีวว่า คนไทยจน คนไทยไม่เจรญิเท่าญีปุ่น่เพราะสถาบนัฯ

เป็นต้นเหตุทั้งหมด เหตุผลอื่นๆ เป็นเรื่องรองๆ และไม่ส�าคัญไปหมด 

 หากผมจะถามเล่นๆ ว่า จะมีใครกล้าเอาหัวและตระกูล 7 ชั่วโคตร

ของตัวเองเป็นประกันได้บ้างว่า หากไม่มีสถาบันฯแล้ว ไทยเราจะเจริญ

แบบญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ จะไม่เป็นแบบพม่าหรือฟิลิปปินส์ จะมีนักการเมือง

ท่ีโกงกนิกนัน้อยลงจากการจัดอันดบัของต่างประเทศ และคนไทยจะรกักนั

ไม่แตกแยกไม่ฆ่ากันเพื่อชิงอ�านาจ?

 ขอย�้าจุดประสงค์ของผมอีกครั้ง ผมไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงความ

คิดของพวกไม่จงรักภักดีสถาบันฯ เลยแม้แต่คนเดียว แต่ผมอยากเป็น

ส่วนหนึง่ท่ีช่วยเป็นภมูต้ิานทานทางความคดิให้แก่คนทีจ่งรกัภกัดสีถาบนัฯ 

และให้คนไทยได้รับรู้ว่า ประเทศไทยมีผู้คิดล้มล้างระบบสถาบันพระมหา

กษัตริย์อยู่จริง

 “การจ้องด่าและจับผิดนั้นท�าง่าย แต่การพยายามท�าดีโดยไม่มีที่ติ

นั้นท�ายากที่สุด แม้องค์ศาสดาของทุกๆศาสนาเองก็ยังไม่พ้นคนนินทาเลย 

ธรรมดาของโลกครับ” อาจารย์ บวรศักดิ์ ได้กล่าวไว้ ....



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2556 

http://seniorclub.swu.ac.th 15

งานฉลองพระชันษา 100 ปี 

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

3 ตุลาคม 2556

 วันที่ 3 ตลุาคม เป็นวันส�าคญัอีกวนัหนึ่งของปวงพทุธศาสนิกชนชาว

ไทย เป็นวนัคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก องค์พระประมขุแห่งสงัฆมณฑลและ

ปวงพุทธศาสนกิบรษิทัของไทย เมือ่วาระดถิเีช่นนีเ้วยีนมาถงึ จงึเป็นทีป่ลืม้

ปีติและเป็นโอกาสที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะ และ

ถวายพระกุศล ถวายพระพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม

 เจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร 

ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 

2456 ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 14 พรรษา ณ วัด 

เทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวร

นิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวร

นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2476 โดยสมเด็จพระ

สังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับ

อยูศ่กึษา ณ วดับวรนิเวศวหิาร ตลอดมาจนกระทัง่สอบได้เป็นเปรยีญธรรม 

9 ประโยค เมื่อ พุทธศักราช 2484 

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารงสมณศักดิ์มาโดยล�าดับ

ดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระ

ราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามท่ี พระโศภณคณาภรณ์ ทรงเป็นพระ
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ราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะช้ันเจ้า

คณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระ

ญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช 

ในราชทนินามที ่สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปริณายก เมื่อวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532 นับเป็นสมเด็จพระ

สังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรง

มพีระอธัยาศยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนมาตัง้แต่ทรงเป็นพระเปรยีญ โดยเฉพาะในด้าน

ภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ 

สนัสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างด ีกระทัง่เจ้าพระคณุสมเดจ็

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรง

เห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหน่ึงทรงเตือนว่า ควรท�ากรรม

ฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มท�ากรรมฐานมาแต่บัดนั้น และ

ท�าตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้าน

ปริยัติและด้านปฏิบัติ 

 เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็น

อย่างดี จึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 

ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อ

เหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่ังสอนและเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนา

ได้อย่างสมสมัย เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และทรง

สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระด�าริทางการศึกษาที่กว้างไกล ทรง
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มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริ่มให้มีส�านักฝึกอบรม

พระธรรมทตูไปต่างประเทศขึน้เป็นครัง้แรก เพือ่ฝึกอบรมพระธรรมทตูไทย

ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

 ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรปูแรกทีไ่ด้ด�าเนนิงานพระธรรมทตูในต่าง

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอ�านวย

การส�านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไปเป็น

ประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ 

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงน�าพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีป

ออสเตรเลยีเป็นครัง้แรก โดยการสร้างวดัพทุธรงัษขีึน้ ณ นครซดินย์ี ทรงให้

ก�าเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะ

กุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ท�าให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้น

อีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ทะไล ลามะ 

กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และทรงเป็นพระ

ประมขุแห่งศาสนจกัรพระองค์แรกทีไ่ด้รบัทลูเชญิให้เสดจ็เยือนสาธารณรฐั

ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน 

 เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทรงปฏบัิติพระกรณยีกจิทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นเอนกประการ ทรงเป็นนักวิชาการและนัก

วิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะ 

หรือธัมมวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับ

กจิกรรมของชวีติได้ทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานไปจนถงึระดบัสงูสดุ ทรงมี

ผลงานด้านพระนพินธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษจ�านวนกว่า 100 
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เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงค�าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับ

ต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจ�านวน

มาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลาย

แห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอด

ถงึพระกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตั ิจงึได้ทลูถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

 นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ต�าแหน่งแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จ

พระญาณสังวร ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความส�าคัญยิ่งอีก

หลายวาระ กล่าวคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อ

พุทธศักราช 2499 พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะ

เวลาแห่งการทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ

ครั้งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพุทธศักราช  2521

 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญ

ทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นล�าดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระ

กรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็น

เอนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตต

สมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้าน

พุทธจักรและอาณาจักร

 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ครบพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 

3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 นี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

น้อมเกล้า ฯ ถวายพระกุศลถวายพระพร  ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
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และพระกุศลบารมีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาแล้ว จงอ�านวยให้ทรงมีพระสุข

พลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน  เสด็จสถิตเป็นสิริมิ่ง

มงคลแก่ปวงพุทธบริษัทและปวงชนทั่วไป ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 ก�าหนดการฉลองพระชนัษา 100 ปี จดัขึน้ระหว่างวนัที ่1 - 

7 ตลุาคม 2556 ณ วดับวรนเิวศวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้ส�าคัญนัก

(สมเด็จพระสังฆราช)

 อัปฺปกญฺจิท� ชีวิตมาหุธีรา - ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก

 ชีวิตนี้แม้น้อยนัก แต่ก็เป็นความส�าคัญนัก ส�าคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีต

และชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้ คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ส�าคัญ ก็

เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ท�าไว้ในอดีตได้ และสามารถ

เตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรือตกต�่าเพียงใดก็ได้ 

ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้ว ท�าอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยัง

ไม่ถึง ยังท�าอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้ส�าคัญนัก พึงใช้ชีวิตนี้ให้

เป็นประโยชน์ ให้สมกับความส�าคัญของชีวิตนี้

 ชีวิตนี้น้อยนัก แต่มีความส�าคัญนักด้วยเหมือนกัน ถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนี

กรรมไม่ดีในอดีต ชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้ กรรมไม่

ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ ก็

จะตามต่อไปได้อกีในชวีติอนาคต กรรมไม่ดทีีท่�าไว้ในอดตีมากมาย อาจจะ 

ตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ ถ้าท�าชาตินี้ให้ดีที่สุด

 เมือ่ชวีตินีน้้อยนกั ผูม้ปัีญญาสมัมาทฐิกิค็ดิไปทางหนึง่ ผูเ้บาปัญญามี
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มจิฉาทฐิกิค็ดิไปทางหนึง่ พวกผูม้ปัีญญาคอืความเหน็ชอบกจ็ะคดิได้ว่าชวีติ

นีส้ัน้นกั อกีไม่เท่าไหร่กจ็ะต้องตาย ตายแล้วกเ็อาอะไรไปดว้ยไม่ได้ เอาไป

ได้ก็แต่บุญบาป หรือความดีความชั่วเท่านั้น พวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้ จึง

เร่งท�าความดี ส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดก็จะคิดว่า

ชวีตินีส้ัน้ อกีไม่เท่าไหร่กจ็ะต้องตาย มวีธิใีดจะให้ได้มาซึง่ทรพัย์สนิเงนิทอง 

ก็ต้องรีบหา ไม่มัวค�านึงว่าจะผิดหรือถูก ถูกผิดก็ช่าง ให้ได้ก็พอใจ พวก 

ผู้เบาปัญญาคิดเช่นนี้ จึงท�าบาปท�าความไม่ดีได้เสมอ ชีวิตนี้ส�าหรับบุคคล

สองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกัน เป็นไปตามทิฐิ 

คือความเห็นดังกล่าว

 อย่าเป็นผูม้มีจิฉาทฐิทิีโ่ฉดเขลาเบาปัญญาเลย เพราะจะท�าชีวตินีใ้ห้

สูญเปล่า ไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพรึงกลัวแห่งกรรมไม่ดี ไม่อาจได้เข้าไป

อยูใ่นความโอบอุม้ทะนถุนอมของมอืทีอ่บอุน่แห่งบุญคอืกรรมด ีโอกาสอันดี

ทีม่อียูน้่อยนกัเพยีงชัว่ชวิีตอันน้อยนักน้ีกจ็ะผ่านไปอย่างไม่อาจเรยีกกลบัคนื

ได้ กรรมไม่ดีที่ท�าไว้แน่ก็จะแห่ห้อมเข้าประชิด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใน

ชีวิตนี้ ชีวิตของผู้ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรม

 มาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิเถิด ชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่า จะ

ได้สามารถใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ย่ิงใหญ่ได้ คือหนีไกลจากกรรมไม่ดี

ได้ กรรมไม่ดีที่ก�าลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนัก ทั้งที่หนักและที่

เบา ทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักนักหนา ทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่า

จะรับไม่ไหว ทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริง ๆ ด้วยคิดดี พูดดี ท�าดี เพียง

ท�าสามประการนี้ให้สม�่าเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็จะสามารถ

หนีมอืแห่งกรรมไม่ดไีด้ มอืแห่งกรรมไม่ดจีะไม่สามารถตะครบุไว้ในอ�านาจ

ได้ บาปกรรมใด ๆ แม้ได้กระท�าไว้ตั้งแต่อดีตชาติ จะไม่อาจตามสนองได้
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ง่าย ๆ ในภพชาตินี้ อย่างมากก็จะเพียงไล่ตามตะครุบอยู่อย่างหมายมั่น

จะท�าให้ได้ส�าเร็จเท่านั้น ถ้าคิดดี พูดดี ท�าดี เสมอ

 แทบทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งเทวดาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ ยาจก

วนิพกเศรษฐีคหบดีตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อย เคยตายมาแล้วด้วยอาการ

ต่าง ๆ ตายอย่างเทวดา ตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ตายอย่างขอทาน

ข้างถนน ตายอย่างสัตว์ ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตาย เคยมีทั้งสุขเคย 

มทีัง้ทกุข์ เคยเป็นผูร้้าย เคยเป็นทัง้ผูด้ ีน�า้ตาเคยท่วมบ้านท่วมเมืองมาแล้ว 

กระดกูทบัถมแผ่นดินน้ีหาท่ีว่างสักปลายเข็มหมดุจะปักลงไปกไ็ม่พบ เปรยีบ

กับชีวิตนี้เพียงชาติเดียว ชีวิตนี้จึงน้อยนัก จะห่วงใยแสวงหาอะไรอีก 

มาในชวีตินี ้ทีจ่ะส�าคญักว่าการห่วงหาทางหนมีอืแห่งกรรมทีท่�าไว้มากมาย

ในอดีตชาติ

 ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้ส�าคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก 

จะไปสงูไปต�า่ จะไปดไีปร้าย เลอืกได้ในชวีตินีเ้ท่านัน้ พงึส�านกึข้อนีใ้ห้จงดี 

แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด

 ชวีตินีจ้กัมสีวสัด ีและชวีติข้างหน้ากจ็กัสวสัดไีด้ ถ้ามอืแห่งกรรมร้าย

ไม่เอือ้มมาถงึเสยีก่อนมอืแห่งกรรมร้ายใด ๆ  กจ็ะเอ้ือมมาถงึไม่ได้ ถ้าชีวิตนี้

วิง่หนไีด้เรว็กว่า และการจะว่ิงหนีให้เรว็กว่ามอืแห่งกรรมนัน้ จะต้องอาศยั

ก�าลงับญุกศุลคณุงามความดเีป็นอนัมากและสม�า่เสมอ ก�าลงัความสามารถ

ในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกรรมร้าย คือการท�าดีพร้อมกาย วาจา ใจ 

ทุกเวลา 

 จากหนงัสอื “ชวีตินีน้้อยนกั” พระธรรมเทศนา สมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 *มิจฉาทิฐิ แปลว่า ความคิดเห็นที่ผิดหลักศีลหลักธรรม
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วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันปิยมหาราช

เพลง สมเด็จพระปิยมหาราช

ร้อยเอกสุธี  สุขสากล  ผู้ประพันธ์

บุญล้นของไทยทั้งชาติ  ทรงเลิกทาสเป็นไทยทั่วแดน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแน่นแฟ้น

สยามมาเป็นไทยแลนด์  อบอุ่นใจแสนใต้ร่มใบบุญ

สมเด็จพระปิยมหาราช

คราวไหนเสด็จประพาส  ทรงน�าชาติสยามได้ทุน

ด้านการศึกษา อีกวิชาทหารทรงหนุน

ผองไทยได้ธรรมค�้าจุน  ด้วยใบบุญพระสยามินทร์

*มหาราชที่รัก  พิทักษ์ถิ่นไทยนานมา

ดุจพระสยามเทวาธิราชปกป้องแผ่นด ิน

พระพุทธเจ้าหลวง  ทรงห่วงไทยทุกชีวิน

ควรแล้วที่ไทยทั้งสิ้น  ไม่ถวิลเป็นทาสอธรรม

งามเด่น  ลานพระรูป ร. ห้า

ถวายบังคมบูชา  น้อมวิญญาณ์ภักดีลั่นค�า

ร่วมอธิษฐาน  ไทยประสานสามัคคีไม่ช�้า

ถนนราชด�าเนินน�า  ให้ก้าวตามรอยธรรมพระองค์.

(ซ�้า*)

ฟังเพลงได้ที่ http://www.youtube.com
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ชีวิตวัยเกษียณอายุราชการ

ผศ. สมเจตน์  อภิมณฑ์รักษา 
2

 เช้าวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่แปลกใหม่วันหนึ่งในชีวิตของ

ข้าพเจ้า วยั 60 ปี หรอืผูท้ีท่�าเรือ่งออกจากราชการแบบเออร์ลีร่ไีทร์ รวมไป

ถงึพนักงานรฐัวสิาหกจิ เจ้าหน้าทีเ่อกชนต่างๆทีอ่ยูใ่นสถานะภาพเดยีวกนั  

หลายคนอาจนอนยาวต่อไปอีกหน่อยให้สมกับการได้พักผ่อน บางคนอาจ

เผลอใส่ชุดท�างานตามความเคยชิน และหลายคนคงจะก้าวออกจากบ้าน

ไปท�าในสิ่งท่ีไม่ค่อยจะได้ท�าและอยากท�าในวันธรรมดา ยังมีอีกหลายคน

ที่หน่วยงานต่างๆ จ้างให้ท�างานต่อไป แต่สิ่งเหล่านี้เป็นการด�าเนินการใน

ระยะสั้นๆ ถ้าปราศจากการวางแผนที่รอบคอบ ความเบื่อหน่ายจะมาถึง

อย่างรวดเรว็ ชวีติจะล่องลอยไร้จดุหมาย สิง่ทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้หลายอย่างก็

จะประดังเข้ามา ชีวิตหลังงานหลักจะกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุข ไม่สม

กับที่วาดฝันและรอคอยมาเป็นเวลาช้านาน

 มีสถิติอยู่อย่างหนึ่งว่า ผู้ที่ไม่ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ไม่มีงานประจ�า จะ

ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ ท�าให้ผู้มีอายุระหว่าง 61 - 63 ปี มีความเสี่ยง

สูงที่จะเป็นอะไรไปปุ๊บปั๊บ แต่ถ้าผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นจะมีชีวิตที่ยืนยาว  

ในความเป็นจริงที่ท�างานแทบทุกแห่งได้อบรมให้ผู้เกษียณฯทราบแล้วว่า 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ยุทธศาสตร์ของแต่ละคนต่างหากที่หลากหลายแล้ว

แต่บุคลิกภาพ ความถนัด ความต้องการของแต่ละคน ผู้ที่มีงานใหม่ท�าก็

ต้องวางโครงการชวีติ ว่าจะท�างานนัน้ไปอกีนานเท่าไร มีผลตอบแทนเพยีง

 2  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์  มศว
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พอคุ้มค่ากับที่ลงแรงท�าไปหรือไม่ ปัจจัยของเรื่องแรงที่สึกหรอไป รายได้  

ความยดืหยุน่ทางเวลาของงาน ควรน�ามาค�านวณในฐานะที ่“เราเลอืกได้”  

ซึ่งต่างจาก “ชีวิตบังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชา”

 ผูท้ีไ่ม่อยากผกูมดัตนเองกบังาน อาจใช้เวลากบัการสร้างความสขุให้

ตนเอง ท�าในสิ่งที่ถูกอัธยาศัย โดยเป้าหมายที่ถูกต้องและถูกใจ เช่น การ

ท่องเที่ยว ท�าสวน เลี้ยงหลาน ท�ากิจกรรมการกุศล อาทิ เป็นกรรมการ

มูลนิธิ เป็นวิทยากร รวมถึงการร่วมกลุ่มร้องเพลง เต้นแอโรบิก โยคะ  

เต้นร�า ฯลฯ แต่อย่าลืมว่าต้องมีเป้าหมายว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ในช่วงระยะ

เวลาไหน นานเท่าไร การเข้าสังคมใหม่ที่ไม่ก�าหนดเงื่อนไขมากเกินไปนัก 

ในสถานะภาพทางสงัคมของเพือ่นใหม่ เพยีงแต่ให้ไปด้วยกนัได้  ไม่ผกูมดั

จนเกินไป และถูกอัธยาศัยกับตนเองนั้นถือเป็นสิ่งดีทั้งนั้น

 การปรบัตวัในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านอารมณ์นัน้เป็นสิง่ส�าคญั  

ในการใช้ชวีติตลอด 24 ชัว่โมงของแต่ละวนั การกลบัไปเยีย่มหน่วยงานเดมิ

บ่อยครั้ง ไม่น่าจะเป็นสิ่งดี เพราะจะท�าให้เห็นว่าอ�านาจและความนับถือ

ของตนลดลงไปเรือ่ยๆ ตามวนัเวลาและบคุคลทีพ่บเจอ ทางทีเ่หมาะสมคอื

การสนใจในทางศาสนาให้มากขึ้น และการเข้าสังคมกับคนหลากหลายวัย  

และหลากหลายสถานะภาพ เรียนรู้ในการปรับตัว ในการมปีฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการกับอัตตาและโทสะ เป็น

สิ่งประเสริฐที่จะท�าให้ชีวิตยืนยาว การตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ การ

บรหิารการเงนิอย่างระมดัระวงั การบรหิารร่างกาย การรบัประทานอาหาร

ถูกหลักกับวัย ฯลฯ เป็นพื้นฐานส�าคัญในการใช้ชีวิต การมีบ้านที่อยู่อาศัย

โดยไม่เดอืดร้อน มงีบประมาณทีเ่พยีงพอต่อสถานการณ์ฉกุเฉนิ ไม่มีหนีส้นิ 

การไปมาหาสู ่ของลูกหลาน ญาติสนิท มิตรรัก เป็นปัจจัยส�าคัญ 
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เหนือความเรืองรองของงานใหม่ หรือความบันเทิงที่อยากท�า

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนว่า สัมมาทิฐิที่เป็น มโน

สุจริต หมายถึง ความเห็นถูกต้อง 10 อย่าง คือ

 1. เห็นว่าการให้ทานมีผลจริง

 2. การบูชามีผลจริง

 3. การเคารพบูชามีผลจริง

 4. ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง

 5. โลกนี้มีจริง

 6. โลกหน้ามีจริง

 7. คุณของมารดามีจริง

 8. คุณของบิดามีจริง

 9. พวกโอปปาติกะ (พวกเกิดทันที เช่น เทวดา) มีจริง และ

 10. สมณะพราหมณ์ผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ จนบรรลมุรรคผลนพิพาน  

รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วย มีจริง ก็จะปฏิบัติ

อย่างถูกต้องตามท�านองครองธรรม
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กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ

ผศ. สุพิน  ทองธานี 
3

โคลสี่สุภาพ

     สามตุลาคมนี่นี้  เป็นวาร

   สิบสี่ปรมาจารย์   เก่งกล้า

   ชมรมฯ จุ่งจัดงาน   วันเพื่อ  ท่านนา

   แสดงมุทิตาจิตเองอ้า  อย่าได้ลืมเลือน

กาพย์ยานี 11

 ถึงสามตุลาคม   เหล่าชมรมผู้สูงอายุฯ

มศว รอบรรจุ     อันอุฬารงานจิตมุทิตา

 ปีนี้สิบสี่ท่าน   คณาจารย์ที่เชิญมา  

ฉลองปีเกิดอีกครา    ครบแปดสิบสี่ฉะนี้หนอ

 รุ่นน้องและรุ่นศิษย์ ต่างร่วมจิตใจเฝ้ารอ

จัดงานพร้อมเพรียงพอ  เพื่อเทิดค่าเกียรติยศ

 ในอดีตท่านเป็นครู ทุ่มกายสู้  งานปรากฏ

ขอกล่าวเป็นภาพพจน์  โดยรวมรวมร่วมกันนอ

 ทุกท่านต่างร่วมจิต งานสาธิตฯ วศ. และ มศว

ทั้งประสานมิตรปทุมวันคลอ เคียงบางแสนแดนบูรพา

 3  ข้าราชการบ�านาญ  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  
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 ภายหลังตั้งตามเหตุ  วิทยาเขตเพิ่มอีกห้า

“พิษณุโลก” “บางเขน” “พลศึกษา” อกี “สงขลา” “มหาสารคาม” พงึจดจ�า

  ทุกวิทยาเขต    ทั่วประเทศเลื่องลือน�า

ความรู้คู่คุณธรรม     จาก วศ. ล�้าเป็นมหาวิทยาลัย

 ท่านคือปรมาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ  อันยิ่งใหญ่

หลักสูตรต้องก้าวไกล    ร่วมกิจกรรมน�าสังคม

 อีกทั้งสร้างอาจารย์  สาวสะคราญ  หนุ่มเหมาะสม

คณะวิชาฯ ภาคฯ ชมรมฯ  กลมเกลียวชาญงามมั่นคง

 ชมรมผู้สูงอายุฯ   ขอสาธุฯ ท่านโดยตรง 

ต่อเจตน์ที่จ�านง     ด�ารงงานการมหาวิทยาลัย

 ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จตุรพิธพรชัย

ดลชีวิต จิตสดใส     ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

 ประพันธ์ในงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์อาวุโส มศว  อายุ 84 ปี ประจ�าปี 

พ.ศ. 2556 ในนามชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3  ตุลาคม  2556.

มงคลที่ 25 มีความกตัญญู

กตัญญู รู้บุญ คุณพ่อแม่

คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีล

จอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี

หาวิธี แทนคุณ สมดุลกัน



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2556 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

สถานที่ตั้ง

 เลขที่ 17 ถนนศรีวิชัย บ้านน�้าตกห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ต�าบลสุเทพ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย กระทรวง

ศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดพุทธศักราช 2477 

 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2522 เขต

วิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร 

 วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.2514 - 2517 วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2542

 ทิศเหนือ ติดกับล�าห้วยน�้าขุ่น

 ทิศใต้ จรดป่าสาธารณะ

 ทิศตะวันออก ติดกับถนนขึ้นดอยสุเทพ

 ทิศตะวันตก จรดป่าสาธารณะ

ประวัติความเป็นมา

 วดัศรโีสดา มคีวามผกูพนัธ์กบัการสร้างถนนขึน้บนพระธาตุดอยสเุทพ 

พ.ศ. 2477 หลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และผู้แทน

ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดที่จะน�าไฟฟ้าขึ้นไปติดตั้งบนดอยสุเทพ 

แต่ไม่มีงบประมาณ จึงได้ขอพึ่งบุญบารมีครูบาศรีวิชัยท่านเห็นด้วยแต่ขอ

อธษิฐานดกู่อนว่าเป็นไป ได้หรอืไม่ ท่านอธษิฐานถงึ 2 ครัง้ ปรากฏว่าเป็น

ไปได้ยากแต่การสร้างถนนขึ้นไปนั้นจะเสร็จเร็วกว่าจึงตกลงที่จะสร้างถนน

ขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพโดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 

เป็นผู้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 
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 ระหว่างการสร้างถนน ครูบาศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู่กันไป 4 วัด 

โดยตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวโยงถึงขั้นคุณภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุ 

ได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 4 ชั้น 

วัดแรกที่สร้างคือ วัดโสดาบัน ต่อไปอีก 4 กิโลเมตร สร้าง วัดสกิทาคามี 

ถัดไปอีก เรียกว่า วัดอนาคามี ล�าดับสุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีกวัดหนึ่ง

เรียกว่า วัดอรหันต์

 วดัโสดาบนั ภายหลังเปล่ียนชือ่เป็น วัดศรีโสดา ซึง่ไม่ปรากฏหลกัฐาน

ว่าเปลี่ยนในสมัยใดน่าจะอยู่ในช่วง พ.ศ.2479 - 2509 สมัย ครูบาเสาร์ 

นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่เติมค�าว่า ศรี เข้าใจว่ามาจากชื่อครูบา

ศรีวิชัย เพื่อเป็นอนุสรณีย์ ยกย่องเชิดชู น้อมร�าลึกคุณูปการที่ท่านสร้าง

วัดนี้ขึ้นมา

 เจ้าอาวาส รูปแรก คือ พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย พ.ศ. 2477 - 

2478 (องค์ปฐมเจ้าอาวาส)

โครงการพระธรรมจาริก

 พุทธศักราช 2507 นายประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ หัวหน้ากองสงเคราะห์

ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ได้ลาราชการเข้ารับการอุปสมบท

และจ�าพรรษา ณ วดัเบญจมบพติร กรงุเทพฯ น�าเรือ่งการเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาแก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าปรึกษาหารือกับพระธรรมกิตติโสภณ 

(สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร (สมัยนั้น) ในฐานะ

อนุกรรมการสาขาวัฒนธรรมทางจิตใจ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี 

มีประโยชน์ จึงได้มอบให้พระวิสุทธิวงศ์ (ปัจจุบัน พระธรรมวโรโดม วัด

เบญจมบพิตร) วางรูปแบบหลักการ วิธีการการด�าเนินงาน แล้วน�าเสนอ

ขอความเห็นชอบจากกรมประชาสงเคราะห์ อนุมัติหลักการ
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 หลังจากได้ข้อสรุปจึงตั้งชื่อคณะพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจนี้ว่า 

“พระธรรมจาริก” ตามพุทธด�ารัสที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สาวกรุ่นแรกที่ส่ง

ไปประกาศพระ ศาสนาว่า “จรถ ภกิขฺเว จารกิ� พหชุนหติาย พหชุนสขุายฯ 

เปฯ เทเสถ ภกิขฺเว ธมมฺ� : ดกูรภกิษทุัง้หลาย เธอจงเทีย่วจารกิไป จงแสดง 

ธรรมเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก

เถิด” โดยมีส�านักงานส่วนกลาง ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ และส่วน

ภูมิภาค ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่

 การด�าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา เป็นประโยชน์

เกือ้กลูต่อสถาบนัชาต ิพระพทุธศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ เกีย่ว

เนื่องต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ท�าให้ชาวเขาเป็นพวกเดียวกับคน

ไทย มีความสามัคคี ประกอบสัมมาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกลุ่ม

ชาติพันธุ์ รักและหวงแหนในแผ่นดินไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบการ

ปกครองประชาธิไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา

 พุทธศักราช 2513 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้คณะ

กรรมการมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร และคณะ 

พระธรรมจาริก ใช้สถานที่ของวัดศรีโสดา ตั้งเป็นศูนย์อบรมพระพุทธ

ศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา โดยจัดการศึกษาดังนี้.

 1. พระปริยัติธรรมแผนกธรรม (นักธรรมชั้นตรี โท เอก)

 2. พระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ประโยค ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9)

 3. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

 4. การศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 

พระภิกษุในโครงการ “พระธรรมจาริก” วุฒิที่ได้รับคือครุศาสตรบัณฑิต 
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(ค.บ.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาค กศ. พจ. ปริญญาตรี หลักสูตร 

4 ปี วุฒิที่ได้รับ คือ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ. บ.) จากมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิหารครูบาศรีวิชัย

 วหิารหลงัเดมิสร้างข้ึนสมยัครบูาศรวีชิยั พ.ศ.2477 แล้วเสรจ็สมบรูณ์ 

พ.ศ.2478 ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ต่อมาได้ท�าการรื้อถอนก่อสร้าง

ขึ้นใหม่ ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงล้านนา พ.ศ.2535 แล้ว

เสร็จปี พ.ศ.2539 ชื่อว่า “วิหารครูบาศรีวิชัย” สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินยกช่อฟ้า วันศุกร์ที่ 10 

พฤษภาคม 2539

ศาลา ส.ว. สมเด็จพระบรมราชชนนี

 อาคารศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา ใน

ความอุปถัมภ์ของมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นทุรกันดาร กรม

ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์) ประชาชนผูม้จีติศรทัธา

ได้ร่วมก่อสร้างขึน้ จากพระด�ารขิอง สมเดจ็พระพทุธชินวงศ์ ประธานคณะ

พระธรรมจาริก เป็นอาคารเรียน 3 ชั้นครึ่ง โดยเสนอโครงการขออุดหนุน

จากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับอนุมัติเงิน จ�านวน 1 ล้านบาท

บทบาทหน้าที่ของวัด

 1. เป็นท่ีตั้ง ส�านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วน

ภูมิภาค

 2. เป็นที่ตั้ง ส�านักงานมูลนิธิวัดศรีโสดา



จดหมายข่าว ปีที่ 19  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2556 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ32

 3. เป็นทีต่ัง้ ศนูย์อบรมพระพทุธศาสนาแก่พระภิกษสุามเณรชาวเขา

 4. เป็นที่ตั้ง ส�านักศาสนศึกษาวัดศรีโสดา (แผนกธรรม - บาลี )

 5. เป็นทีต่ัง้ โรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ์ (พระปรยิติัธรรมแผนก

สามัญศึกษา)

 6.  เป็นห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์(สาขาวิชาการสังคมสงเคราะห์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 7. เป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์และอนุเคราะห์ชาวเขาผู้ยากไร้

 8. เป็นสถานที่บ�าเพ็ญกุศลในเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ส�าหรับ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 9. เป็นสถานที่ประชุมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและ

สงเคราะห์ชาวเขา ทั่วภาคเหนือ ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก�าหนดงานพระราชพธิถีวายผ้า

พระกฐินพระราชทานและทอดผ้าป่าหนังสือ ประจ�าปีพุทธศักราช 2556 

ณ วัดศรีโสดา ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 

พฤศจิกายน 2556 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญ บริจาค

เงินได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-260-3013, 

02-260-3016


