มัชฌิมยาม และ วัยท่ามกลาง (๓๐-๖๐ ปี)
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (ผอ.ศอศ.)

ขอย้อนกล่าวถึงบทความจาก "ลานอโศก ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเถื่อน สู่มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐบาลที่วัดวังน้อย" โดย รองผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (๗ ต.ค. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
ตีพิมพ์ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มีใจความ ๒ ท่อน ที่ขออ้างอิง
ท่อนแรก (หน้า ๒๖) มีใจความว่า
“ข้าพเจ้าเข้าท�ำงานที่มหาจุฬาฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ที่สมัยข้าพเจ้าเป็นนิสิต
ยังถูกขนานนามว่ามหาวิทยาลัยเถื่อน เข้าท�ำงานประจ�ำปี ในปี ๒๕๔๓ หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์
แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐, ข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเข้าท�ำงาน
เป็นลูกจ้างชัว่ คราว ใช้วฒ
ุ ปิ ริญญาโท (M.A. สาขาปรัชญา) (เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมัทราส ปี ๒๕๒๘),
ป.ธ.๙ (๒๕๒๕), พธ.บ.รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๕) เงินเดือนเริ่มต้น จ�ำนวน ๘,๗๔๐ บาท”
ท่อนที่สอง (หน้า ๒๘) เป็นท่อนตอนจบลงท้ายว่า “มหาจุฬาฯ จากท่าพระจันทร์ ย้ายมา
มีส�ำนักงานใหญ่ที่ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าพเจ้าจ�ำได้ว่า ย้ายเข้ามาอยู่
วังน้อย ในปี ๒๕๕๑ ข้าพเจ้าในฐานะผูอ้ ำ� นวยการโครงการนานาชาติทดี่ แู ลนิสติ ต่างชาติ เป็นหน่วยงาน
แรกๆ ที่ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่วังน้อย จากปีที่ย้ายมา ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๖๑ นับเป็นหนึ่งทศวรรษพอดี”
ในหนังสือ “๒๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีบทความ
เรื่อง Buddhist Education and the decline in the number of monks and novices in
Thailand เป็นการรีปริ้น (Reprint) จากผลงานที่ข้าพเจ้าร่วมเสนอผลงานระดับนานาชาติ งานประชุม
วิสาขบูชาโลก (United Nations Day of Vesak 2008) จัดที่ประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้ระบุชื่อ พระศรีธวัชเมธี ผู้อ�ำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ และผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เรียกว่าได้ควบ ๒ ต�ำแหน่งพร้อมกัน ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า ๒ ขา
ในวารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย Journal of Thai Language and Thai Culture
วารสารรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๔ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) มีบทความเรื่อง “ชนกลุ่มน้อย
ในเมืองสุพรรณบุรี” ที่ระบุชื่อข้าพเจ้าผู้เขียนและต�ำแหน่งไว้ว่า “พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ซึ่งก็คือต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศนั่นเอง
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ดังนั้น ข้าพเจ้า ในอดีตถึงปัจจุบัน มีหน้าที่การงาน นอกจาก ผอ.หลักสูตรปริญญาโท ที่เรียก
กันว่า ไอแมฟ - International Master of Arts Programme (IMAP) ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนสถานะเป็น
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International Buddhist Studies College- IBSC) แล้ว ยังมีหน้าที่
การงานที่เนื่องด้วยการเดินทางไปต่างประเทศ
นับแต่ศูนย์อาเซียนศึกษา (ศอศ.) (ASEAN Studies Centre) เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงาน
ที่ตั้งขึ้นใหม่ มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน (ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
และวิทยาลัยพระธรรมทูต) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ เรือ่ งรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมีพระราชวรเมธี (ดร. ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รูปแรก ข้าพเจ้าได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา (ผอ.ศอศ.)
นอกจากด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ๒ สมัยแล้ว ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสมัยหนึ่ง รวมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีถึง ๓ สมัย
ในช่วงที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ นั้น
ต�ำแหน่งอื่นๆ ไม่มีควบ อีกทั้งข้าพเจ้าเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีถึง ๒
ยุคสมัย โดยได้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระธรรมหาวีรานุวัตร (ฉลอง จินฺตาอินฺโท
ป.ธ.๕, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) (๒๔๖๙-๒๕๕๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งข้าพเจ้าด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๔๕-๒๕๔๙) และสืบต่อ
เนือ่ งในยุคสมัยของพระธรรมพุทธิมงคล (สอิง้ สิรนิ นฺโท ป.ธ.๘, พธ.ด.กิตติมศักดิ)์ (เกิดปลายปีจอ ๒๔๗๗)
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อด�ำรงสมณศักดิ์ที่
พระเทพสุวรรณโมลี ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๔๙-๒๕๕๗)
การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ถือว่าเป็นงานส�ำคัญ เริ่มแรกที่จ�ำได้คือการเดินทางไป
ประเทศเกาหลีใต้ ขณะทีพ่ กั ในประเทศนัน้ เกิดสงครามยิงถล่มตึกเวิรด์ เทรด ทีเ่ รียกว่า ๙/๑๑ ปี ๒๐๐๑
หรือกราวน์ซีโร (ฺGround Zero) คือ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากวันนั้น ถึงวันนี้ ข้าพเจ้าก็ยัง
เดินทางไปต่างแดน โดยเฉพาะไปปฏิบัติงานสายต่างประเทศต่างๆ เช่น ได้ร่วมงานวิสาขบูชาโลก ที่จัด
ในประเทศเวียดนาม ๒ ครั้ง ในประเทศศรีลังกา ๑ ครั้ง, เข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์และศึกษาดูงานที่
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สถาบันสมทบต่างประเทศทุกสถาบันสมทบต่างประเทศ (ยกเว้นภายในประเทศ ที่มหาปัญญาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา), เข้าร่วมงานประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก (พสล. WFB) จัดที่ใกล้เมืองซีอาน
รวมทั้งได้เคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ๒-๓ ครั้ง และเดินทางไปยุโรปหลายครั้ง เป็นต้น
การเดินทางไปต่างประเทศ เท่าที่จดจ�ำได้ มีทวีปและประเทศ ดังนี้
เอเชีย – กัมพูชา จีนแผ่นดินใหญ่ จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เนปาล บรูไน ภูฏาน มาเลเซีย
เมียนมาร์ ลาว สิงคโปร์ ศรีลังกา อินโดนีเซีย อินเดีย
ยุโรป –คาซัคสถาน เดนมาร์ก ตุรกี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล
อิตาลี อียิปต์
สหรัฐอเมริกา –ราว ๖-๗ รัฐ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ในชีวิตท�ำงานที่มหาจุฬาฯ สิ่งที่ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจ ที่ผลักดันก่อเกิดให้เป็นรูปธรรม เช่น
การพยายามใช้ระบบโรมันไนเซชัน่ (Romanization) ในการสะกดชือ่ บุคคลและสถานทีร่ วมทัง้ สมณศักดิ์
ของพระภิกษุ เป็นภาษาอังกฤษ แบบราชบัณฑิตยสถาน โดยเป็นผู้ยกร่างตามระบบนี้ ส�ำหรับใช้กับ
ชื่อสถานที่ของวิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อมีการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ยกร่างค�ำแปลแถลงการณ์รว่ ม (Joint Communique) เป็นภาษาไทยแล้วให้อธิการบดี (พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ป.ธ.๙, ศ., ดร.) ตรวจแก้ไข ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่ง
อีกทั้งได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศกับอธิการบดีมหาจุฬาฯ ๕ สมัย ๒๐ ปี (๒๕๔๐-๒๕๖๑)
ไปเยี่ยมถึงท�ำเนียบท่านประธานประเทศเวียดนาม ได้ถ่ายรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศ
ภูฏาน และเคยเข้าพบหัวหน้าอิหม่าม ทีป่ ระเทศอียปิ ต์ และพบผูน้ ำ� ประเทศและบุคคล เช่น ประธานาธิบดี
อินเดีย, นายกรัฐมนตรี-ประธานาธิบดีศรีลังกา และนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
ในระดับภายในประเทศ ทีท่ ำ� งานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทย คือได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการจัดท�ำรายละเอียดสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ตั้งแต่ยังเป็นพระมหาชนะ ธมฺมธโช และเป็นกองบรรณาธิการจัดท�ำหนังสือหลักสูตร
ในหมวดพุทธประวัติ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ค้นรายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา
มีดังนี้
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ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมียนมาร์
๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมพิธีเปิด Shan State Buddhist University ณ รัฐฉาน เมียนมาร์
๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธรี บั สมณศักดิ์ “อัครมหาบัณฑิต ภทันตะธัมมะจิตตะ” ณ รัฐมอญ
เมียนมาร์
๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ณ รั ฐ ยะไข่ เมี ย นมาร์ กั บ
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี, คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรสีห์ และคณะ

ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ อินเดีย-เนปาล-เมียนมาร์
๑๔ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ร่วมจารึกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล และไหว้พระที่เจดีย์
ชเวดากอง กับคณะคุณไพศาล คุนผลิน และบริษัทไทยพัฒนาประกัน

เมียนมาร์ ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐เป็นตัวแทนไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์
ในการประชุม Agenda of the Grand Opening Ceremony of the Founding of the Association
of Asian Buddhist Community (ABC)
อินโดนีเซีย ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้าคณะโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่และ
เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การบริหารงานพุทธสถาน ณ the Institute of Arts Yogyakata และ
Smaratungga Buddhist College
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เมียนมาร์ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้าคณะโครงการยุวสงฆ์อาเซียน ความสัมพันธ์ทาง
ศาสนาไทย – เมียนมาร์ พานิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศเมียนมาร์
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
กัมพูชา ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้าคณะโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
บริ ห ารงานทางพระพุ ท ธศาสนา: กรณี ศึ ก ษาประเทศกั ม พู ช า น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานเชิงพื้นที่และเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารงานด้าน
พระพุทธศาสนาและจัดการศึกษาเชิงพุทธ” ณ Royal University of Phnom Penh

03.

(

) 41-50.indd 45

17/5/2562 10:08:41

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒

46

บรูไน ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเชิงพื้นที่ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดาลุสซาราม

สิงคโปร์ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมงานประชุมพระธรรม
ทูตสี่ทวีป, ร่วมงานฉลองวัดอานันทเมตยารามครบรอบ ๑๐๐ ปี และท�ำบุญ
อายุวัฒนมงคลพระเทพสิทธิวิเทศ อายุ ๙๐ ปี

เกาหลีใต้ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุม
สัมมนางานสันติภาพโลก ในหัวข้อ “Collaboration
for Peace Development: Building a Peace
Community through the Declaration of Peace and
Cessation of War (DPCW) จัดโดย Heavenly Culture,
World Peace, Restoration of Light (HWPL) ณ
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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เวียดนาม ๓๐ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้รับอาราธนาจากคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายและ
หัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
เพือ่ เสริมสร้างการแลกเปลีย่ นและการท�ำงานร่วมกันด้านกิจกรรมทางศาสนาพุทธระหว่างประเทศไทย
และเวียดนาม

จีน ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ติดตามพระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และพระราชปริยัติกวี
(สมจินต์ ป.ธ.๙) อธิการบดีรูปใหม่ เข้าร่วมประชุมชาวพุทธโลก
ครั้งที่ ๕ (5th World Buddhist Forum: WBF) ณ เมืองผู่เถียน
จังหวัดฝูเจี้ยน
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เวียดนาม ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นผู้แทนศูนย์อาเซียนศึกษา สักขีพยานในบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) กับ Thu Dau Mot University (TDMU), Ho Chi Minh, Vietnam ณ นคร
โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ฮ่องกง ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ร่วมเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์
ที่ฮ่องกง มีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
เป็นหัวหน้าคณะ ตามค�ำอาราธนาของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี

ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
สวิตเซอร์แลนด์ ๒๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมพิธีฉลองวัดพุทธวิหาร เมืองโลซานน์
ครบรอบ ๑๙ ปี, พิธที ำ� บุญอุทศิ ถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสและวัดพุทธวิหาร และถือโอกาสนี้
ไปเยี่ยมวัดพระธรรมกาย กรุงเบิร์น
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เยอรมันนี
๑ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เยี่ยมและศึกษาดูงาน
ณ วัดไทยมิวนิค รัฐบาวาเรีย หัวหน้าสงฆ์ชื่อท่าน
พระครูวิเทศธรรมรังสี (ชน) วัดประยุรวงศาวาส
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