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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
ทรงรับเปนเจาภาพ ทุกขัน้ตอน พธีิศพ"ทานปญญา" 

 
ตั้งแตสวดถึงออกเมรุ ปติพระกรณุา"ในหลวง" เคล่ือนยายสังขารวันน้ี ใหศิษยรวมสรงน้ําศพ 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯพระราชทานพระบรมราชานุ
เคราะหพิธีศพหลวงพอปญญานันทะ เปนอเนกประการ ทั้งพระราชทานพธีิ
ธรรมสวดพระอภิธรรมรวม 7 คนื การบําเพ็ญพระราชกุศล 7 วนั , 50 วัน , 
100 วัน รวมทั้งบําเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานเปนกรณีพิเศษ 
โดยพระราชทานหีบพรอมเครือ่งสุกําศพ,พรอมดอกไมประดบัศพ เมร ุ
ดอกไมจันทนแกแขกที่มารวมพิธี,ผาไตรพรอมจตุปจจัยถวายพระสงฆ ลุง
สําหรบัใสอังคาร นํ้าเลี้ยงพระสงฆและแขกที่มารวมงานทั้งหมด กําหนด
เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลไปตั้งบําเพ็ญกุศลถายในวัดชลประทานฯวันนี ้
คณะศิษยวอนงดพวงหรีดแตใหบริจาคเงินเพ่ือนําไปสรางโบสถกลางน้ําที่
มหาจุฬาฯ วิทยาเขตวังนอยแทน 
 
เม่ือวันที่ 11 ต.ค. นายมนตรี บํารุง ผอ.สวนกิจการคณะสงฆ สาํนัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ(พศ.) 
เปดเผยวา สํานกัพระราชวังไดทําหนังสือแจงกลบัมายังสํานกังาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหศพ พระพรหมมังคลาจารย หรือหลวง
พอปญญานันทภิกขุ ไวอยูในพระบรมราชานุเคราะห 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน 
พรอมกันนี้ พระราชทานพระพธีิธรรมสวดพระอภิธรรม 7 คืน และ

พระราชทานน้ําหลวงสรงศพ ในวันที่ 12 ต.ค. 
 
นางจุฬารตัน บุณยากร ผอ.สาํนักงานพระพทุธ ศาสนาแหงชาติ(พศ.) เปดเผยวา นอกจากนี้ สํานักพระราชวัง ยัง
ไดทําหนังสือแจงกลับมายังสํานักพุทธฯดวยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุเคราะหศพพระพรหมมังคลาจารย ดังนี ้1.พระราชทานพธีิธรรมสวดพระอภิธรรม กําหนด 7 คืน 2.การบําเพ็ญ
พระราชกุศล 7 วัน , 50 วัน , 100 วัน 3.บําเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทาน พรอมทัง้พระราชทานสิง่ของ 
ไดแก หีบพรอมเครื่องสุกําศพ,พรอมดอกไมประดับศพ เมร ุดอกไมจันทนแกแขกที่มาพระราชทานเพลิงศพ,ผาไตร
พรอมจตุปจจยัถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเคลือ่นศพ,พระนําศพ พระบังสุกุลกอนพระราชทานเพลิงศพ,พระสามหาบ 
(พระเก็บกระดกู),จตุปจจยัถวายพระสงฆหนาไฟ,ภัตตาหารถวายบรรจุปนโตถวายพระพระราชทาน,ลุงสําหรับใส
อังคาร, นํ้าเลี้ยงพระสงฆและแขกที่มารวมงานทั้งหมด โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราช ทานเปนกรณี
พิเศษ สวนโกศแปดเหลีย่ม นํ้าหลวงสรงศพ สวดพระอภิธรรม 3 คืน ไตรครอง 1 ไตร เปนสิง่ที่ตองไดรับ
พระราชทานตามระดับชั้นสมณศักดิ์อยูแลว  
 
ดานพระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) กลาววา ในวันที่ 12 ต.ค. คณะกรรมการมหาเถรสมาคม จะไป
รวมพิธีที่วัดชลประทานฯ ตั้งแตเชา และในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาทีส่มเด็จ
พระสังฆราช จะเดินทางไปรวมพิธี นอกจากนี้ กรรมการมหาเถรสมาคม จะรับเปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศลดวย 1 
วัน สวนจะเปนวันใด ตองหารอืกับทางวัดชลประทานฯ กอน 

 
กราบศพ- พระพยอม กัลยาโณ 
เดินทางมากราบศพหลวงพอปญญา
นันทภิกขุ ที่บรรจุอยูในโลงศพปรับ
อุณหภูมิ ที ่ร.พ.ชลประทาน โดย
หลวงพอปญญากับพระพยอม ตาง
เปนพระชื่อดังที่เปนเจาอาวาสวัดใน
พ้ืนที่จ.นนทบรุ ีดวยกัน เม่ือ 11 ต.ค. 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด  ฉบับประจําวันที่  12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550   หนา   1 ตอ 14
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สําหรับบรรยากาศภายในวดัชลประทานรังสฤษฏ พระภิกษุ และสามเณรลูกวดัตางจัดเตรียมการทําความสะอาดและ
ตกแตงศาลาขจรประศาสน ทีใ่ชเปนสถานทีป่ระกอบพิธีรดน้ําศพหลวงพอปญญานันทภิกขุ โดยมีพระเทพปริยตัิเมธี 
เจาคณะภาค 17 ในฐานะรักษาการเจาอาวาสวัดชลประทานรงัสฤษฏ เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชดิ 
โดยพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน พรอมดวยภริยา ไดเดินทางมาอํานวยความสะดวกในการจัดตกแตงศาลาดวย 
รวมทั้ง มี "ถั่วแระ เชิญยิ้ม" นายกสมาคมตลกแหงประเทศไทย พรอมดวยศิลปนตลกอีกหลายคน ไดอาสาเขามา
ชวยงานกันดวยจิตศรทัธา  
 
ถั่วแระ กลาววา ตามปกต ิหากวางจากงานแสดงตลก จะมาทีว่ัดชลประทานฯ เปนประจํา ไมวาจะมาทําบญุ ฟง
เทศนจากหลวงพอ หรือชวยงานอื่นๆ รักและเคารพในหลวงพอ หากมีโอกาส ตนจะอาสาเขามาชวยหลวงพอ โดย
จะสนับสนุนทั้งในดานแรงกายแรงใจและกําลงัทรัพย เม่ือหลวงพอมาจากไป เสมอืนกับวาสญูเสียบิดาผูบังเกิด
เกลาเลยทีเดยีว ทราบวาหลวงพอยังหวงเรื่องการสรางโบสถกลางน้ําใหมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
ที่จ.พระนครศรอียุธยา เชื่อวาคณะศิษยานุศษิยทุกคนทีร่ักหลวงพอจะชวยกันสานปณิธานของทานใหลลุวงไปได
อยางแนนอน  
 
พระเทพปริยตัิเมธี เปดเผยถึงการเตรยีมความพรอมในเรื่องของสถานที่จดังานศพวา ไมมีปญหา สามารถทันเสร็จ
ตามกําหนดอยางแนนอน ดวยทุกคนรักและศรัทธาในหลวงพอ ตางทุมเทแรงกายแรงใจกันอยางไมยอทอ สวนการ
ประสานงานอํานวยความสะดวกในเรื่องของแขกที่มารวมงานเปนจํานวนมาก ทางวัดไดประสานกับเจาหนาที่
ตํารวจภูธร จ.นนทบุร ีทั้งในดานการจราจรและดานการรักษาความปลอดภยัเปนที่เรียบรอย สวนกุฏิพํานักของหลวง
พอ ไดใหลูกศษิยเขาไปทําความสะอาดแลว พรอมกับสั่งปดไมใหใครเขาไปอีก จนกวางานศพหลวงพอจะเสร็จ
เรียบรอย  
 
สําหรับกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพหลวงพอในวันที่ 12 ต.ค.น้ัน พระเทพปรยิัติเมธี เปดเผยวาเวลา 08.30-09.00 
น.จะเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลชลประทานไปยังศาลาขจรประศาสน วัดชลประทานฯ เวลา 09.00-16.45 น. พระ
เถรานุเถระ ขาราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย กราบเคารพศพ สรงน้ํา และวางพวงหรีด เวลา 17.00 น. 
พระราชทานน้ําสรงศพ และเวลา 19.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา 
เสร็จพิธี 
 
"มติของทางวดัจะตั้งศพหลวงพอปญญานนัทภิกขุ บําเพ็ญกุศล เปนเวลา 100 วัน และขอใหประชาชนที่จะสงพวง
หรีดมารวมไวอาลัย เปลี่ยนเปนรวมสมทบเงินเพ่ือตั้งกองทุน นําไปสืบสานปณิธานที่เปนประโยชนตอสังคม ใน
โครงการสรางอุโบสถกลางน้าํ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ที่อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา" 
พระเทพปริยตัิเมธีกลาว 
 
ดาน พล.ต.ต.ปริญญา จันทรสรุิยา ผบก.นนทบุรี กลาววา จะมีการปดการจราจรบนถนนติวานนท ดานหนา
โรงพยาบาลชลประทานและดานหนาวดัชลประทานฯ ในเวลา 08.00 น. ซึง่เปนชวงเวลาสั้นๆ จะไมทําใหการจราจร
ติดขัดนาน และไดมีการประสานงานที่จอดรถสําหรับประชาชนที่จะมารวมพิธีพระราชทานน้าํสรงศพ ภายในบริเวณ
สนามหญาโรงเรียนชลประทานวิทยา แตยังกังวลวาหากมฝีนตกตอเนื่อง จะทําใหพ้ืนที่จอดรถนอยลง เพราะจะจอด
ในบริเวณสนามหญาโรงเรียนไมได 
 
วันเดียวกัน นายวิจติร ศรสีอาน รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการบริหารขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ(ยูเนสโก) กลาวถึงการจะเสนอชื่อหลวงพอปญญานันทะ ใหเปนบุคคลสําคญัของ
โลก วา การจะเสนอชื่อหลวงพอปญญาฯ เปนบุคคลดีเดนของโลกตอองคการยูเนสโกนั้น ผูทีจ่ะถูกนําเสนอได
จะตองมีอายุครบ 100 ป หรือหากเสียชีวิตไปแลวจะตองรอใหครบรอบวันเกิดของบุคคลคนนั้นใหครบ 100 ป และ
ตองทําเรื่องเสนอตอยเูนสโกลวงหนา 2 ป กอนที่ผูที่จะถูกเสนอชื่อจะมีอายุครบ 100 ป ดงันั้น หากจะเสนอชื่อ
หลวงพอปญญาฯ จะตองเสนอชื่อในป 2552 เพราะหลวงพอปญญาฯ จะมอีายุครบ 100 ป ในป 2554 อยางไรก็
ตาม คงตองศึกษาประวตัิของหลวงพอปญญาฯวา มีผลงานดีเดนในดานใดบาง เขาหลักเกณฑของยูเนสโกหรือไม 
เพราะหลักเกณฑไมไดระบถุึงคุณประโยชนทีท่ําตอประเทศไทยอยางเดียว แตตองมผีลตอประชาคมโลกดวย และ
คงจะเปนหนาที่ของรัฐบาลหนาที่จะตองตดัสินใจ เพราะหากเสนอไปในชวงเวลานี้ก็ไมไดรับการพิจารณา เพราะยัง
ถือวาไมเขาเกณฑ 
 
ดานนายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปดเผยวา มี
โอกาสไดกราบนมัสการหลวงพอปญญานันทภิกขุ เมื่อชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา 
กอนที่กฎหมายการโอนโรงพยาบาลชลประทานมาอยูในการกํากับดูแลของมศว ทาน
บอกให มศว ชวยดูแล พัฒนา พรอมสนับสนนุโรงพยาบาลชลประทานและโรงเรียน
ชลประทานวิทยา สืบเนือ่งจากทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน เปนแนวคิดของทานหลวง
พอ 
 
"จากความสัมพันธสวนตัวที่ไดศกึษาหนังสอืธรรมะของหลวงพอ ทําใหเห็นวาธรรมะ
ของหลวงพอปญญาฯ เปนพุทธปลอดจากไสยเวท เปนเนือ้แทของธรรมะจริง ๆ คนที่
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ศึกษาจะสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได ทานไมไดเปนเพียงแคพระภิกษุเทานั้น 
หากแตทานยังเปนนักการศึกษาผูยิ่งใหญ สามารถเชื่อมโยงธรรมะเขากับทุกเรือ่งราว
ไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนเรื่องสังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดลอม สุขภาพ 
สันติภาพ และธรรมชาติ การที่ทานละสังขารทําใหประเทศไทยสูญเสียนักการศึกษาผู
ยิ่งใหญ นอกจากนี้หลวงพอยังทําใหชาวโลกจํานวนมากไดเรียนรูแกนแทของศาสนา
พุทธ มศวไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแดหลวงพอปญญานันทภิกขุ ในสาขาการศึกษา 
เมื่อ ป 2532" นายวิรุณ กลาว 
 
นายวิรุณ กลาวอีกวา ขณะนี้ มศว กําลังดําเนนิการจัดตั้งกองทุนหลวงพอปญญาฯ ขึ้น 
เพื่อระดมทนุพัฒนาร.พ.ชลประทาน ซึ่งตั้งเปาวาจะตองระดมทุนใหถึง 100 ลานบาท 
นอกจากนี้ จะตั้งศูนยศกึษาเผยแพรพุทธธรรม ใหชาวพุทธเปนพุทธศาสนกิชนทีป่ลอด
ไสยเวท คาดวาศูนยฯ ดังกลาวจะจัดตั้งที่มศว องครักษ หรือที่ร.พ.ชลประทาน 
นอกจากนี้ จะสรางรูปปนเหมือนหลวงพอปญญานันทะ ขนาด 50 เซนติเมตร เพือ่ให
ชาวมศว และคนไขที่มารักษาในโรงพยาบาลชลประทานและวัดระลึกถึงหลวงพอ อยู
เสมอ ทั้งนี ้ไดใหนโยบายกับทาง ร.พ.ชลประทานอํานวยความสะดวกใหประชาชนได
ไปเคารพศพ และสรงน้ําศพในวันที่ 12 ต.ค.นี้ 
 
ผูสื่อขาวรายงานวาโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด ไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาไปกราบสักการะศพ
หลวงพอปญญาฯถึงภายในหองจินดาสงวน ซึ่งเปนหองที่เก็บศพของหลวงพอไวในโลงปรับอุณหภูมิอยางด ีโดยผู
ที่ตองการจะเขาไปกราบสักการะศพของหลวงพออยางใกลชิด จะตองลงชือ่เพ่ือเรียงลําดบัคิวในการเขาสักการะ
ครั้งละไมเกิน 5 คน ตามที่โรงพยาบาลกําหนดไว ทามกลางการดูแลจดัระเบียบของเจาหนาที่ตาํรวจ ซึ่งมี
ประชาชนเขาควิทยอยตอแถวเพื่อเขาสักการะศพอยางใกลชิดตลอดทั้งวัน 
 
เม่ือเวลา 10.00 น. นายเชดิวทิย ฤทธิประศาสน ผูวาราชการจังหวดันนทบรุีพรอมดวยนางจริยาภรณ ฤทธปิระศาสน 
นายกเหลากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายวชิัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พรอมดวยนักการเมอืง
ทองถิ่นในจังหวัดนนทบรุ ีไดเดินทางมากราบสักการะศพ 
 
นายเชิดวิทย กลาววา หลวงพอปญญานันทะนับไดวาเปนผูทําประโยชนใหกับพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปน
บุคคลตัวอยางที่ควรยกยอง สรรเสริญ เพราะทานเปนแบบอยางอยางที่ด ีและจะอยูในความทรงจําของ
พุทธศาสนิกชนตลอดไป ดังนั้นการสญูเสียทานไปไมใชแตเฉพาะคนนนทบรุีเทานั้นที่สญูเสียบุคคลสําคญัไป แต
เปนการสูญเสียปูชนียบุคคลทีส่ําคญัของประเทศดวย ในสวนของความชวยเหลือจากทางจงัหวัดนั้น ทางจงัหวัดจะ
เขาไปดูแลใหการสนับสนุนในเรื่องตางๆ ที่ทางวัดตองการความชวยเหลือในการจัดงานพิธีศพก็จะสนับสนุนอยาง
เต็มที ่และทางจังหวัดจะปรึกษาหารือดําเนินการสรางรูปปนหลวงพอปญญานันทะ ซึ่งถือเปนเสาหลักของจังหวัด
นนทบุร ีประดษิฐานใหประชาชนไดกราบสักการบูชาตอไป 
 
ดาน พ.ต.อ.วสนัต บุญเจรญิ ผกก.สภ.อ.ปากเกร็ด กลาวถึงการเตรยีมความพรอมในการอํานวยความสะดวกใน
เสนทางจราจรที่จะมีการเคลื่อนยายศพจากโรงพยาบาลชลประทานไปยังวดัชลประทานในชวงเชาของวันที ่12 
ต.ค.วา ไดประชุมวางแผนในการ เตรยีมอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายไวเปนที่เรยีบรอยแลว รวมทั้งเตรยีม
กําลังรักษาความสงบภายในวดัประมาณ 300 นาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและดแูลรักษาความสงบในพิธีสรงน้ําศพ
ที่จะเปดใหประชาชนทั่วไปไดเขาสักการะอยางเปนทางการในชวงเชาและตลอดทั้งวัน  
 
เม่ือเวลา 18.00 น. พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจาอาวาสวดัสวนแกว พรอมดวยคณะกรรมการวัด
สวนแกวไดเดินทางมาเคารพศพ หลวงพอปญญานันทะ โดยพระราชธรรมนิเทศ ไดลงนามไวอาลัยในสมดุที่ทาง
โรงพยาบาลจดัเตรียมไวให กอนจะขึ้นลิฟตไปที่ชั้น 4 เพ่ือเขาไปกราบศพภายในหองจินดาสงวน พรอมทั้งกม
มองดูศพหลวงพอปญญานันทะผานชองกระจกของโลงเย็น 
 
พระราชธรรมนิเทศ กลาววาอาตมาคงจะไมมารวมงานสวดศพ เพราะตดิจําพรรษาอยูที่วัดสวนแกว สาขาบรุรีัมย แต
คงจะมสีักวันทีอ่าตมาจะรับเปนเจาภาพสวดศพ และก็เทศนดวย และตอจากนี้ไปก็คงจะเทศนใหมากขึ้นและ
ตองการเจรญิรอยตามคุณงามความดีใหไดมากที่สดุอาจจะไมเทียบเทาผงฝุน "การสูญเสยีหลวงพอปญญาฯไป ถือ
ไดวาเปนการสญูเสียแมทัพธรรมระดับแนวหนาของศาสนาพทุธไป จะมีพระสงฆองคไหนทีก่ลาคิด กลาพูด กลาทาํ 
ในสิ่งที่ถูกตองเหมือนหลวงพอปญญาฯอีกแลวไม เพราะทานเปนพระสงฆทีก่ลาทะลวงฟนกิเลสสังคม กอนหนานี้
อาตมาเคยพูดคุยบอกกับหลวงพอปญญาฯไววา หากมีเวลาวางๆ จะมารับทานไปดูศูนยปฏิบัติธรรมสาขาบุรรีัมย ที่
อาตมากําลังกอสรางอยู แตไมทันที่จะไดรับหลวงพอไป ทานก็จากไปเสียกอนแลว"  
 
พระพยอม กลาวตอวา อาตมาพยายามที่อยากจะทําตามแนวทางของหลวงพอ แตก็ตองยอมรับวาไมไดข้ีฝุนของ
ทานเลย กระดกูมันคนละเบอร ทําใหนึกถึงตอนสมัยแรกๆ ที่อาตมาไปจําพรรษาอยูที่วดัชลประทานใหมๆ กอนที่จะ
เริ่มเทศนเปน หลังจากที่เทศนเปนแลว หลวงพอปญญานันทะมาบอกกับอาตมาวา ในเมื่ออาตมาสามารถที่เทศน
สอนคนไดแลวและเจอทางทีถ่นัด ก็ควรที่แยกกันไปตามทางเพื่อทํางานชวยเหลือสังคมกันตามที่ถนดั ไมควร
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เสียเวลาที่จะชวยเหลือคน อาตมาจึงเริม่ออกเดินทางโดยนบัถือแนวทางปฏิบัติของทานตัง้แตน้ันมา  
 
ผูสื่อขาวรายงานวา ในวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณ 08.00 น. ทางคณะลูกศษิยและกรรมการวัดจะเคลื่อนศพไปตั้ง
ภายในอาคารขจรประศาสน โดยจะใชรถบรรทุก 6 ลอ ตกแตงดวยดอกไม คาดวานาจะมีประชาชนเดินทางมารวม
ในขบวนแหศพกันเปนจํานวนมาก 
 
หนา 1 


