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⌫
 ⌫
    

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ)
ป.ธ. ๙, Adv.Cert. in IT, พธ.บ., M.A.
ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยกิจการตางประเทศ ผอู ำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระศรีธวัชเมธี ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ ไดรับการทาบทามจาก
ทานพระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผอู ำนวยการสถาบันวิจยั พุทธศาสตร และเลขานุการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ใหเดินทางเปนผแู ทนมหาวิทยาลัย
ไปรวมประชุมทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีหนาทีร่ บั ผิดชอบใหเปนผอู า นสาสนของอธิการบดี
ทีไ่ มสามารถเดินทางไปรวมงานได ผเู ดินทางไปเกาหลีใตของ มจร ในระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม
– ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ มี พ ระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นวชิ ร คุ ณ พระมหาสมบู ร ณ วุ ฑฺ ฒิ ก โร
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และผตู ดิ ตาม ๑ รูป ไดแกพระมหานันทวิทย แกวบุตรดี เจาหนาที่
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร นอกจากนี้ ยังมีพระสุธธี รรมานุวตั ร (เทียบ มาลัย) คณบดีคณะพุทธ
ศาสตร ไดรบั นิมนตไปเพือ่ วิจารณบทความทีพ่ ระเกาหลีนำเสนอเปนกรณีพเิ ศษอีกดวย
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⌫  
  
นายยังหวู จิน (Mr Young Woo, Jin) ผแู ทนรัฐบาลจากเมืองกยองจู (คนไทยออก
เสียงวา เคียงจู หรือเกียงจู) เปนผตู ดิ ตอประสานงานนิมนตคณะ มจร ไปรวมประชุม นอกจาก
มีการนำเสนอบทความทางวิชาการ ซึง่ ถือวาเปนสวนหนึง่ ของการจัดงานประชุมแลว จะมีการ
พูดคุยกันถึงความรวมมือระหวาง มจร กับมหาวิทยาลัยดองกุก วิทยาเขตเมืองกยองจู โดย
ทางเกาหลีใตหวังขยายผลในการจัดนิทรรศการวัฒนธรรม จัดการแสดงคอนเสิรต ทีจ่ ดั แสดง
ในประเทศไทย ระหวางวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ รวมเวลา ๕๓ วัน กำหนด
สถานทีจ่ ดั งานไวบา งแลว เชน มณฑลพิธที อ งสนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิพธิ ภัณฑ
สถานแหงชาติ เปนตน โดยรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย


คณะสงฆไทยเรา นอกจาก มจร ปรากฏวามีทา นพระอนิล ศากยะ สำนักงานสมเด็จ
พระสังฆราช ผแู ทนจากมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระภาวนาวิรยิ คุณ (ทานทัตตชีโว) พรอม
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ผตู ดิ ตามจากวัดพระธรรมกาย เดินทางในเครือ่ งบินลำเดียวกันในเชาตรขู องวันที่ ๓๑ มีนาคม
แลวยังมีผแู ทนกระทรวงวัฒนธรรม องคการทหารผานศึกสเู พือ่ เกียรติยศ (fight for honor)
ซึง่ เคยรวมรบเคียงบาเคียงไหลในประเทศเกาหลีเมือ่ คราว ๖๐ ปทแี่ ลว และกองทัพสือ่ มวลชนอีก
๑๐ กวาชีวติ เชนจากสถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๗ และหนังสือพิมพเดลินวิ ส เปนตน
คณะเราถึงสนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองพูซาน เกาหลีใต โดยมีผแู ทนรัฐบาลเขาและสถาบัน
สมทบของ มจร. ดองกุกชอนบอบ มาถวายใหการตอนรับทีส่ นามบินกิมแฮ กอนทีค่ ณะเรา
จะเดินทางขึน้ รถบัสมงุ ตอไปยังเมืองกยองจู ทามกลางบรรยากาศครึม้ ฟาครึม้ ฝน ทองฟาไมเปด
โลงตลอดทาง ถึงทีพ่ กั ทีโ่ รงแรมฮิลตัน โดยใชเวลาเดินทางประมาณ ๑ ชัว่ โมง เก็บสัมภาระ
ขาวของเสร็จก็ออกไปฉันเพลกิมจิทรี่ า นภัตตาคารแหงหนึง่
บายวันแรก มีกำหนดการไปเยีย่ มชมมหาวิทยาลัยดองกุก ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยทาง
พระพุทธศาสนา เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นตางๆ คณะเราพูดคุยกันในหองประชุมใหญ
แบบไมคอ ยรเู รือ่ งรรู าวกันมากอน เพราะมีพระไทยทัง้ หมด ประกอบดวย ๓ ฝาย คือมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และวัดพระธรรมกาย
พูดคุยกับฝายมหาวิทยาลัยดองกุกแบบหนาตาเครงเครียด ไมทราบวาจะเปนทวิภาคี ไตรภาคี
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หรือจตุภาคี แตหลังจากพักยกถายรูปรวมกันแลว ก็ไปรวมประชุมโตะกลมเล็กระหวาง มจร
กับอธิการบดีขมหาวิทยาลัยดองกุก คราวนีค้ อ ยรเู รือ่ งรรู าวกันหนอย เสร็จสิน้ การประชุมยอย
ในเวลาบาย ๔ โมงเย็น ทีแรกตัง้ ใจไปเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑกยองจูสกั หนอย ปรากฏวาถึงเวลา
ปด ฝนฟาก็ยงั ตกโปรยปราย นัง่ รถเวียนดูหอพักมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ หนอย กอนเดิน
ทางกลับทีพ่ กั เพือ่ เตรียมตัวรวมงานในภาคค่ำตอไป
เวลา ๖ โมงเย็น ในหองอาหาร มีการแนะนำตัววาใครเปนใคร คณะสงฆไทยได
ปฏิบตั ิ หนาทีส่ มบูรณและอยางเหมาะสม หลังจากเสร็จสิน้ การแนะนำตัวก็กลับขึน้ ไปพักผอน
ปลอยใหญาติโยมรับประทานอาหารเย็นกันตอไป

⌦ ⌫⌫ 

ผวู า การจังหวัดกยองจูกลาวตอนรับผเู ขารวมประชุมทัง้ หมดจากประเทศเกาหลีและ
ประเทศไทย ถัดจากนั้น ผูวาการเมือง และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเทีย่ ว ประเทศเกาหลี และผแู ทนกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ก็ขนึ้ กลาวสาสนแสดง
ความยินดีดว ย จึงจะถึงวาระของขาพเจา
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กอนขึ้นอานสาสนอธิการบดี ขาพเจาเปนผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มอบสิง่ ของทีร่ ะลึก เปนพระพุทธรูปใหผวู า การจังหวัด และมอบหนังสือใหผวู า การ
เมือง แลวขึน้ ไปพูดบนเวที ดังตอไปนี้
Most venerable abbot of Bulguksa,
Venerable sirs,
Governor,
Mayor,
Distinguished quests,
Ladies and gentlemen,
st
Let me begin by expressing my sincere gratitude to the organizers of the 1
Korea-Thai Buddhist Culture Forum 2010. It is my honor deliver a message on behalf of
the Most Venerable Phra Dharmakosajarn, the Rector of Mahachulalongkornrajvidyalaya
University (MCU) as follow:
“It is my great pleasure to send this message of greeting to the Korea-Thai
Buddhist Culture Forum 2010, held in the beautiful and dynamic city of Gyeongju, in the
st
nd
Republic of Korea, from March 31 to April 2 , 2010.
Culture is thing that changes over time—it is very interesting to study these
changes so as to try to determine what brings such changes about. Nonetheless, culture
in itself does not represent the essence of the Lord Buddha’s teachings, but simply the
application of the principles of those teachings in different places and at different times.
I would therefore like, on this occasion, to extend my wholehearted support for
this initiative and to send my best wishes for a successful meeting. I am sure that the
Forum will engender peace and harmony between our two countries, and lead to a
better understanding of our different cultures.
Phra Dharmakosajarn
Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”
Thank you very much.
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ซึง่ ถอดความเปนไทยวา
“เรียนทานเจาอาวาสวัดพุลกุกซา/พระเถระทั้งหลาย/ผูวาการจังหวัด/ผูวาเมือง
กยองจู/ทานผมู เี กียรติ
ขาพเจาขอเริม่ ตนดวยการแสดงขอบคุณอนุโมทนาอยางยิง่ แกคณะเจาภาพจัดงาน
การประชุมทางดานวัฒนธรรมพุทธเกาหลี-ไทย ครัง้ ที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๓ ขาพเจารสู กึ เปน
เกียรติที่จะอานสาสนของพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังตอไปนี้
“ขาพเจาสุขใจมากในการสงสาสนแสดงความยินดี แกการประชุมทางดานวัฒนธรรม
พุทธเกาหลี-ไทย ประจำป ๒๕๕๓ ซึง่ จัดขึน้ ในเมืองกยองจู ทีส่ วยงามและมีเสนห ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
วัฒนธรรมเปนสิง่ หนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยตู ลอดเวลา จึงเปนสิง่ ทีน่ า สนใจยิง่ ทีจ่ ะตองศึกษา
ความเปลีย่ นแปลงเหลานี้ เพือ่ ทีจ่ ะพยายามกำหนดทิศทางวาอะไรจะกอใหเกิดความเปลีย่ นแปลง
เชนนัน้ ถึงพระพุทธองคเองจะไมทรงสอนสารัตถะของวัฒนธรรม แตตวั วัฒนธรรมก็ไดรบั การ
ประยุกตใชในหลักคำสอนของพระพุทธองค ในสถานทีแ่ ตกตางกันและในเวลาทีแ่ ตกตางกัน
ฉะนัน้ ในวโรกาสนี้ ขาพเจาขอใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ สำหรับการริเริม่ จัดการ
ประชุมครัง้ นี้ และขอสงความปรารถนาดีใหการประชุมประสบผลสำเร็จดวยดี ขาพเจาเชือ่ วา
การประชุมครัง้ นีจ้ ะชวยใหเกิดสันติภาพและความรวมมือรวมใจระหวางประเทศทัง้ สองของเรา
แลวจะนำไปสคู วามเขาใจวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันของเราตอกันดียงิ่ ขึน้
พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
หลังจากนัน้ ก็มถี า ยภาพหมรู ว มกัน มีพระธรรมเทศนาของหลวงจีน แลวเปนปาฐกถา
พิเศษ โดยศาสตราจารย ดร.หลุยส แลงคาสเตอร ในหัวขอเรือ่ ง Maritime Trade and
Buddhism of Korea and Thailand (การคาขายทางเรือ และพระพุทธศาสนาในประเทศ
เกาหลีกบั ประเทศไทย) สรุปความไดวา พระพุทธศาสนาจากอินเดียใตเขาสปู ระเทศเกาหลีและ
ไทยมิใชทางสายบกอยางเดียว แตเขามาทางทะเล เชนทางทะเลอันดามัน การขุดคนพบทาง
โบราณวัตถุจากทะเลเปนหลักฐานของพระพุทธศาสนาทีเ่ ขามาในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ สอู าณา
จักรสิลลา จากอินเดีย ผานทางทะเล พูดถึงยูเรเซีย เสนทางคาขายระหวางเอเชียกับยุโรป
ตามเสนทางสายไหม การคาขายระหวางเมืองจากอินเดียกับกรุงแบกแดด และกรุงโรม
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เปนตน
ถือวาเปนการจบในภาคเชา จึงออกไปฉันเพลกัน
ในภาคบาย มีการเสนอบทความทางวิชาการรวมกัน ระหวางประเทศเกาหลีและ
ประเทศไทย โดยมีผวู จิ ารณบทความ ดังนี้
หัวขอทีห่ นึง่ Characteristics of Buddhist Tradition and Transformation in
Korea by Ven. Jin-Won (ลักษณะของประเพณีและการเปลีย่ นแปลงของพระพุทธศาสนา
ในประเทศเกาหลี โดยพระจินวอน) วิจารณบทความโดย พระสุธธี รรมานุวตั ร, ผศ.ดร. ซึง่ ให
เวลาเสนอบทความ ๒๐ – ๒๕ นาที และวิจารณ ๑๐ นาที
หัวขอทีส่ อง Contextualizing Thai Buddhism By Ven. Anil Sakya (อรรถาธิบาย
พระพุทธศาสนาแบบไทย โดยพระอนิล ศากยะ) วิจารณบทความโดยศาสตราจารยอนั (Prof
Yang Kyu An)
หัวขอทีส่ าม Political Buddhism in Thailand after the year 2000 (พระพุทธ
ศาสนากับการเมืองในประเทศไทยหลังจากป ๒๕๔๓ โดยศาสตราจารยสมบูรณ สุขสำราญ)
วิจารณบทความโดยศาสตราจารยอนื ฮองปารก (Prof Eun-Hong Park)
หัวขอทีส่ ี่ Buddhist Belief of Joseon Kings and Politics by Prof Nam-Chul
(ความเชือ่ ดานพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับพระราชาวงศโจสึนและการเมือง โดยศาสตราจารยนมั
ชุล) วิจารณบทความโดย ดร.โกวิทย พิมพวง จากประเทศไทย
ยังมีหัวขอสุดทาย พูดเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ แตขาพเจาและ
พระสุธธี รรมานุวตั ร ไมไดเขารวมประชุม เพราะตองเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยกอน
กำหนด
จบสิน้ รายการประชุม ก็กลาวคำอำลาเมืองกยองจู ดินแดนอาณาจักรสิลลา แสดง
ถึงอายุพระพุทธศาสนาหนึง่ พันปในดินแดนนี้ ไดหนังสือจัดงานประชุมมาเลมหนึง่ แลวเดินทาง
เขาสเู มืองพูซาน เพือ่ ขึน้ เครือ่ งบินกลับสปู ระเทศไทย ใชเวลา ๑ คืน กับ ๒ วันในดินแดนพลัง
โสม ตลอดชวงทีอ่ ยนู ี้ มีฝนตกตลอด ทองฟาครึม้ ฟาครึม้ ฝน เสียดายมากทีพ่ ลาดชมฤดูดอกไม
บาน เพราะดอกเชอรรี่ (ดอกซากุระ) กำลังจะออกดอกบานสะพรัง่ เต็มทีใ่ นอีก ๒ หรือ ๓ อาทิตย
ขางหนา เจาดอกซากุระนีก้ ช็ า งกะไรนัก เพราะออกดอกทีไรก็อยใู หชมความงดงามไดแคอาทิตย
เดียว เราจำตองจากลามากอน ฯ
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