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อินเดีย 

 อินเดีย  คือ แดนดินถิ่นพระเจา 

 อินเดีย มีหลายเผาหลายศาสนา 
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 อินเดีย คือเมืองท่ีสุดของท่ีสุด 

 อินเดีย คือเมืองพุทธท่ียิ่งใหญ 

 อินเดีย มีสาวสวยกวาเมืองใด 

 อินเดีย แลงน้ำใจมีขอทาน 

 อินเดีย เมืองท่ีสุด ของปญหา 

 อินเดีย คือบอเกิดปรัชญา  มหาศาล 

 อินเดีย คือบอเกิดศรัทธาธาร 

 อินเดีย คือสุสานตำนานอูอารยธรรม 

 

 

 



 

ลักษณะเด่นของคนอินเดีย 
 อินเดีย  เมืองคนใชหัว 

 อินเดีย เมืองผัวเฝาหาง 

 อินเดีย เมืองเดินทางตองทำใจ 

 อินเดีย เมืองวัวเปนใหญนักเลงโต 

 อินเดีย เมืองสุดโอเร่ืองวรรณะ 

 อินเดีย เมืองพระแกผา (นักบวชในศาสนาเชน) 

 อินเดีย เมืองศาสนาเกิด 

 อินเดีย เมืองเลิศสุดๆ 

 อินเดีย เมืองพุทธอันยิ่งใหญ 

 อินเดีย เมืองท่ีมีสาวสาวสาวกวาประเทศใด 

 อินเดีย คนไมแลงน้ำใจจึงมีขอทาน 

 อินเดีย เมืองฐาน (สวม) ขางถนน 

  



 

คํานํา 
 การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมสำคัญประเภทหน่ึงของการศึกษาเรียนรูของ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ในปการศึกษา 2562 และ
ปงบประมาณ 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พรอมทั้งผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
ประจำหลักสตูรไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหดำเนินการโครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ
ดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง (ครั้งที่ 1) ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหวางวันที่ 5-12 กุมภาพันธ 
2563 

 สำหรับการไปทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ครั้งน้ี
นอกจากผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ประจำหลักสูตรแลวยังไดรับเกียรติจากศิษยเกา
ผูสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ญาติธรรมรวมถึงเจาหนาที่รวมเดินทางไปดวยกันรวมทั้งสิ้น 
60 รูป/คน ดังปรากฏรายช่ือผูเดินทางในเอกสารเลมน้ีแลว ทั้งน้ีเอกสารเลมน้ีจัดทำเพื่อ
ตองการลงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ไปศึกษาดูงานทุกแหงที่เดินทางไป พรอมทั้งขอมูลสั้นๆ 
สำหรับผูเดินทางที่สามารถเปดอานดูเปนการสื่อสารภายในระหวางผูรวมเดินทางซึ่งสาระ
เน้ือหาของสถานที่พรอมกำหนดการโดยยอปรากฏในเลมน้ี 

 คณะผูจัดทำเอกสารหวังวาขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวน้ีคงจะเอื้ออำนวย
ประโยชนในการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ในครั้งน้ีเปนอยาง
มาก จึงขอขอบคุณผูเดินทางและผูมีสวนเกี่ยวของโครงการน้ีทุกทานและขอสงความ
ปรารถนาดีใหผูรวมเดินทางไดเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งน้ีไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน 
ประเทศอินเดีย และเนปาล มากข้ึน และเดินทางไป-กลับดวยความโชคดีและปลอดภัย 
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โครงการทัศนศึกษาเชิงบรูณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานท่ีจริง (คร้ังท่ี ๑) 
ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 

****************** 
๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจาก 
 สถานที่จริง (ครัง้ที่ ๑)  ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 
๒. ชื่อหนวยงาน :  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ :  รศ.ดร.สมศักด์ิ บุญปู, รศ.ดร.สิน งามประโคน,  
 พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ, ผศ.ดร. 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.  องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๕. ความสอดคลองกับแผนพัฒนา มจร. ยุทธศาสตรที่ ๑ เปาประสงคที่ ๑.๑  
 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ กลยุทธที่ ๑.๓ 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเปน 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดอนุมัติใหหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนตนมา เพื่อเปดโอกาสให
พระสงฆ ขาราชการ อาจารย ครู นักศึกษา ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปไดเขาศึกษา
พฒันาตนเอง สมดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปย
มหาราชที่ทรงมีพระราชประสงคใหเปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกสำหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ และสอดคลองกับแผนนโยบายการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. และเพื่อใหสัมฤทธ์ิผลในการจัดการศึกษาดังกลาว 

ดังน้ันทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาจึงได
โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง (ครั้งที่ ๑) เพื่อ
เปดวิสัยทัศนใหคณาจารยและนิสิตไดยอนรอยพุทธบริหารพระสัมมาสัมพุทธเจาใหนิสิตได
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 
สอดคลองกับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ และศตวรรษที่ ๒๑ ตอไป 
 

๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพื่อใหคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนา
จากสถานที่จริง 
 ๖.๒ เพื่อใหนิสิตไดเพิ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนาย่ิงข้ึน อันจะนำไปสูการพัฒนา
ตนเองและสังคมไทยได 
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๖.๓  เพื่ อ ให นิ สิตไดแนวคิด แลกเปลี่ ยนเรียนรูประวั ติความเป นมาของ
พระพุทธศาสนาจากผูเช่ียวชาญโดยตรง 

๖.๔ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ การใฝเรียน และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๖.๕ เพื่อใหนิสิตไดนำแนวคิดทางพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตรการบริหาร
การศึกษา 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เปนการสวดมนต เจรญิจิตภาวนา ฟงบรรยายจากพระวิปสสนาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
จากสถานที่ศึกษาจริง ดังน้ี 
 ๘.๑ เย่ียมชมกิจกรรมพระพุทธศาสนาของวัดไทยพุทธคยา 
 ๘.๒ ฟงบรรยายและนมสัการตนศรีมหาโพธ์ิ บานนางสุชาดา 
 ๘.๓ ฟงบรรยายพุทธประวัติในเมืองราชคฤห วัดเวฬุวัน เขาคิชกูฏ กุฏิพระอานนท 
และมหาวิทยาลัยนาลันทา 
 ๘.๔ รวมกิจกรรมบวชสามเณรนานาชาติ เทศนมหาชาติ สวดมนตและเจริญจิต
ภาวนา 
 ๘.๕ รวมกิจกรรมเมอืงพาราณสี และลองเรือแมน้ำคงคา เมืองสาลนาถ สถานที่ปฐม
เทศนา 
 ๘.๖ ไปนมัสการพระพุทธเจาที่วัดเชตวัน เมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน และวัด
พุทธนานาชาติ 
 ๘.๗ เดินทางไปนมัสการเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล วัดไทยนวราชรัตนาราม เจริญ
พุทธมนตและจิตภาวนา 
 ๘.๘ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิตกับคณาจารยในการสรุปการสัมมนา
ศึกษาดูงาน 
 
๙. เปาหมายผลผลิต 
         ๙.๑ เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีความรู ความเขาใจหลักของพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน 
 ๒. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 
 ๓. ไดสวดมนตเจริญจิตภาวนา แผเมตตา ทำจิตใหสงบ 
         ๙.๒ เชิงปริมาณ 

นิสิตผูเขารวมโครงการ จำนวน  ๔๕  รูป/คน 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ผูสนใจ จำนวน  ๑๘ รูป/คน 
รวมทั้งสิ้น   จำนวน  ๖๓  รูป/คน 
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๑๐. เปาหมายเชิงเวลา : ระหวางวันที่ ๕-๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๘ วัน 
๑๑. งบประมาณ : งบหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
๑๒. ตัวชี้วัด 

๑๒.๑ ผลผลิต(Output) 
           นิสิตเขารวมโครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่
จริง (ครั้งที่ ๑) หลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบรหิารการศึกษา ทุกรูป/คน  
       ๑๒.๒ ผลลัพธ(Outcome) 
           คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในตางประเทศ มีความ
เขาใจลึกซึ้ง สามารถนำไปตอยอดกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพไดดีย่ิงข้ึน 
และไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพุทธประวัติ และอารยธรรมทางพุทธศาสนา 
 

๑๓. ขอเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแกไขจากผลการดำเนินโครงการในปท่ีผานมา  
       นิสิตเสนอใหหลักสูตรเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อความหลากหลายทางวิชาการ 
๑๔. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
       ๑๔.๑ นิสิตไดรับความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน สามารถนำหลักพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับศาสตรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๑๔.๒ คณาจารย นิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักพุทธศาสนาจากสภาพจริงในพุทธ
ประวัติ สามารถบูรณากับหลักบริหารการศึกษา ตลอดถึงการพัฒนาตน 
 ๑๔.๓ ความรูเหลาน้ีสามารถนำไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนกับการบริหาร
การศึกษาในโอกาสตอไป 
 

ผูเสนอโครงการ 

 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู) 

ผูอำนวยการหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  
รองคณบดีฝายบริหาร คณะครุศาสตร 

ผูเห็นชอบโครงการ 

 
(พระราชสุตาภรณ, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะครุศาสตร 

ผูอนุมัติโครงการ 

 
 (พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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คำสั่งหลักสูตรบณัฑิตศึกษา 
ท่ี   ๐๑   /๒๕๖๓ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทำงานปฏิบัติหนาท่ีโครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 
ดานการบริหารการศึกษาจากสถานท่ีจริง (คร้ังท่ี ๑) ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

....................................... 
เพื่อใหการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบรหิารการศึกษา

จากสถานที่จริง (ครั้งที่ ๑) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 
และนโยบายของการบริหารหลักสูตร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ ) และ (๒ ) แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงออกคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  แตงต้ังคณะทำงานปฏิบัติหนาที่โครงการ
ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง (ครั้งที่ ๑) หลักสูตร 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบดวย 

 

คณะทำงานฝายวิชาการ 
๑. ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท  ประธาน 
๒. ผศ.ดร.ระวิง  เรืองสังข กรรมการ 
๓. นางสาวมณี อาลากุล กรรมการ 
๔. พระสุรชัย  สุรชโย, ดร.  เลขานุการ 
หนาท่ี  จัดทำคูมือโครงการ  จัดทำเกียรติบัตร  ปายช่ือผู เดินทาง  ประเมิน

โครงการ (Google form)  และสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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คณะทำงานฝายสถานที่/ปฏิคม (ตอนรับ) 
๑. รศ.ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย  ประธาน 
๒. ดร.ทองดี ศรีตระการ กรรมการ 
๓. นายประวิทย  ชัยสุข กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร  เลขานุการ 
หนาท่ี  ตอนรับอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  จัดเตรียมสถานที่  ดูแล

ความเรียบรอยในแตสถานที่ที่ เดินทาง  แจงนิสิตเตรียมอาสนะรองน่ัง  ถายรูปตลอด
โครงการ  แจงการแตงกายของนิสิต  (พระหมสีราชนิยม, ฆราวาสโทนขาว) 

 

คณะทำงานฝายประชาสัมพันธ/จัดรถ หองพัก 
๑. รศ.ดร.สิน งามประโคน  ประธาน 
๒. ตัวแทนของนิสิต ปริญญาเอก รุน ๙  กรรมการ 
๓. นางสาวอรุณรัตน วิไลรัตนกุล  เลขานุการ 
หนาท่ี  ประชาสัมพันธ บอกกำหนดการเดินทางโครงการ  แบงกลุมหองพัก รถบสั 
 

คณะทำงานฝายสวัสดิการ/อาหาร เครื่องด่ืม 
๑. ดร.ทองดี ศรีตระการ  ประธาน 
๒. ผศ.ดร.บุญเชิด  ชำนิศาสตร กรรมการ 
๒. นายปณณวัฒน  งามแสง เลขานุการ 
หนาท่ี  ประสานอาหาร เครื่องด่ืมกับทางทัวร  บริการภัตตาหาร/อาหาร นิสิตเชา-

เพล  จัดเตรียมชุดยาปฐมพยาบาล 
 

คณะทำงานฝายวิปสสนาจารย 
๑. พระมหาสมบัติ  ธนปฺโญ, ผศ.ดร. ประธาน 
๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  กรรมการ 
๓. พระครูโอภาสนนทกิตต์ิ, ผศ.ดร.  กรรมการ 
๔. นายวรรณพต  ศรีวงษ  กรรมการ 
๕. นางสาววิลาวัลย บุญเพ็ง  เลขานุการ 
หนาท่ี  นำปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  นำสวดมนต/กรวดน้ำ แผเมตตา  สอบ

อารมณกรรมฐานนิสิต  จัดเตรียมเอกสารเซ็นตช่ือ/ ใบบฑ.๒๑ 
 
ใหคณะทำงานชุดน้ีมีอำนาจและหนาที่ กำกบั ควบคุม และอำนวยความสะดวกใน

การดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานที่จริง 
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(ครั้งที่ ๑) ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามพระธรรมวินัย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๗     มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู) 

ผูอำนวยการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 
รองคณบดีฝายบริหาร คณะครุศาสตร 
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กำหนดการ 

โครงการทัศนศึกษาเชิงบรูณาการดานการบริหารการศึกษาจากสถานท่ีจริง (คร้ังท่ี ๑) 

ระหวางวันที่  ๕ – 1๒  กุมภาพันธ  256๓ 
ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล 

******************** 

วันที่  5  กุมภาพันธ ๒๕63  กรุงเทพ - พุทธคยา 
09.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารช้ัน 4 ประตู 3 

เคานเตอรสายการบินไทยสไมล แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับ 
12.20 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE327 สูประเทศอินเดีย 
14.00 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินพุทธคยา ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียชากวาไทย 

1.30ชม.)  และเดินทางเขาสูที่พัก 
16.00 น.  เขาชมบานนางสุชาดา ผูที่ถวายขาวมธุปายาสใหกับพระพุทธเจากอนที่จะ

ตรัสรู เสนทางสูบานนางสุชาดาจะผานแมน้ำเนรัญชรา ซึ่งเห็นเพียงแตทราย 
อยูในเขตเมืองคยา 

๑๗.๐๐ น. เขาสักการะตนพระศรีมหาโพธ์ิ" (Mahabodhi Temple) สถานที่ตรัสรูของ
พระพุทธเจา สักการะพระมหาเจดียพุทธคยา “สรางอยูใกลกับตนโพธ์ิ 
ภายในวิหาร พระพุทธเมตตาซึ่งเปนพระพุทธปฏิมาที่สรางดวยหินแกรนิตสี
ดำในสมัยปาละปางมารวิชัย อายุกวา 1,400 ปเศษ 

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕63 พุทธคยา-ราชคฤห–นาลันทา (บวชเณรนานาชาติ) 
05.00 น.  เดินทางไปเมืองราชคฤห เมืองหลวงแหงแควนมคธ (ใชเวลาเดินทาง 2 

ช่ัวโมง) เขาสูวัดเวฬุวันซึ่งเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจาพิม
พิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไผถวายเปนที่ประทับแดพระพุทธเจา
และเหลาพระสงฆสาวก  พุทธองคทรงประทับจําพรรษา ณ ที่แหงน้ี 5 
พรรษา  รวมสวดมนตเจริญสมาธิ ณ อุโบสถ อันเคยเปนสถานที่ประชุมพระ
สาวกอรหันต 1,250 ป ในวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ำเดือน 3 พุทธองคไดทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข เปนมูลเหตุแหงจาตุรงคสันนิบาต หรือวันมาฆบูชา 

07.00 น. บริการอาหารเชา (อาหารกลอง)  และเดินทางข้ึนเขาคิชฌกูฏ หน่ึงในเบญจ
คีร ีชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม  ชมถ้ำพระโมคคัลลานะ  ถ้ำพระสารีบุตร  กุฎี
พระอานนท  และมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจา  แลวสวดมนต
ที่ยอดเขาคิชกูฎ  จากน้ันชมมหาวิทยาลัยนาลันทา พ.ศ.1742 กองทัพ
มุสลิมเติรกไดยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝายเหนือ ไดเผา

7



ผลาญทําลายวัด และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด สังหารผูที่ไม
ยอมเปลี่ยนศาสนา ใชเวลานาน 3 เดือนกวาจะเผานาลันทาไดหมด  จากน้ัน
ไปนมัสการ หลวงพอองคดำ ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สรางดวยหินแกรนิตสีดำ 

11.00 น.  ฉันเพล /รับประทานอาหารกลางวัน (วัดไทย) แลวเดินกลับพุทธคยา 
14.20 น.  รวมเปนเจาภาพบวชสามเณรนานาชาติ 
14.45 น. พิธีบวงสรวงเปดงาน เทศนมหาชาติ ปที่ 4 
15.00 น.  พิธีปลงผมกุลบุตร 
17.00 น.  พิธีถวายตัวเปนพาธมามกะ  และสวดมนต เจริญสมาธิ 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม  และเขาที่พัก 
 

วันที่  7  กุมภาพันธ  ๒๕63  พุทธคยา - พาราณาสี - สารนาท 
05.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
06.00 น.  พิธีเปดงานบรรพชาและเทศนมหาชาตินานาชาติ ขบวนแหจากโรงเรียน

มหาชาตินานาชาติ พระสุก พระเสริม พระใส พทุธคยา  
08.00 น.  เคลื่อนขบวนเขาสูพระเจดียพุทธคยา 
09.00 น.  พิธีเปดงานบรรพชาและเทศนมหาชาติ ปที่ 4  
09.30 น.  บรรพชาสามเณร 
10.30 น.  บวชศีลจาริณีใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
11 ๐๐ น.  สรงน้ำตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆและสามเณร 
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  แลวเดินทางไปเมืองพาราณาส ี(Varanasi) เมือง

หลวงแควนกาสี  มีประวัติศาสตรยาวนานกวา ๔,๐๐๐ ป 
๑๘.๐๐ น. ถึงเมืองพาราณสี เดินทางสูทาน้ำเพื่อชมบรรยากาศริมฝงแมน้ำคงคา ซึ่งชาว

ฮินดูเช่ือถือวาเปนแมน้ำศักด์ิสิทธ์ิที่ไหลมาจากมวยผมของพระศิวะ (จาก
เทือกเขาหิมาลัย) ชมพิธีบูชาพระอาทติย พิธีเผาศพริมฝงแมน้ำคงคา 

๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหาร  และเขาที่พัก (วัดไทย) 
 

วันที่  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  พาราณสี - สารนาถ - เมืองสาวัตถี 
๐๕.๐๐ น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 
๐๖.๐๐ น. เดินทางสูสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา  ชมสถูปเจาคันธี  ซึ่งสรางเปน

อนุสรณแกพระปญจวัคคียไดพบกับพระพุทธเจาเปนครั้งแรก ชม ธรรมราชิก
สถูป เปนสถูปที่เคยเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมากอน ชมมูลคันธ
กุฎี สถานที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ ๑๒ ชมยสเจดีย 
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สถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงธรรมใหกับยสกุลบุตร ชมธัมเมกขสถูป ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ซึ่งพระพุทธองคแสดงปฐมเทศนาธรรมจัก
กัปปวัตนสูตรโปรดปญจวัคคีย 

11.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน  จากน้ันเดินทางสูเมืองสาวัตถี (ใชเวลา 
7 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของแควนโกศล เปนเมืองที่ใหญพอกับเมืองราชคฤห
และพาราณสี  พระพุทธเจาประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เปนเมืองที่
พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด 

๑๘.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  สาวัตถี - วัดเชตวัน – ลุมพินี 
05.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 
07.00 น.  เดินทางไปวัดเชตวัน ซึ่งเปนวัดที่ใหญที่สุดและเปนวัดที่พระพุทธเจาประทับ

จำพรรษา 19 พรรษา สรางโดยอนาถปณฑิกเศรษฐี  ชมกุฏิพระพุทธเจา  
กุฏิพระโมคคัลลา  กุฏิพระสารีบุตร กุฏิพระสิวลี  กุฏิพระอานนท และสถูป
บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต  ชมบอน้ำที่พระพุทธเจาใชเปนที่สรงน้ำ
ตลอดระยะเวลาที่จําพรรษาอยู  และชมสถานที่สำคัญอื่น ๆ เชน บาน
อนาถปณฑิกเศรษฐ ี บานพอขององคุลิมาล  เนินดินที่พระพุทธเจาแสดงยมก
ปาฏิหาริย 

1๑.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
1๒.00 น.  เดินทางไปสูเมืองลุมพินี (ใชเวลา 5-6 ช่ัวโมง) อยูในเขตประเทศเนปาล ผาน

เมืองโครักขปูร เมืองพรมแดนของอินเดีย เขาสูเมืองสิทธารัตถะ ของเนปาล 
สถานที่ ต้ังอยูกึ่ งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ  แวะพัก
รับประทานโรตีที่วัดไทยนวราชรัตนาราม  950  สรางข้ึนเพื่อเปนศาลาพัก
ริมทางของผูแสวงบุญ มีหองน้ำหอง  ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆระหวาง
เดินทาง และเปนศาลาเอนกประสงค รับประทานอาหารแบบปกนิก ที่พักด่ืม
น้ำชา กาแฟ มีคลินิกปฐมพยาบาลและตูยาสามัญ โรตีที่น่ีเปนแบบแขกปน
ไทย การทําแบบแขกแตรสชาติแบบไทย แปงไมดาทอดในน้ำมันรอน ๆ ราด
ดวยนมขนหวาน กรอบนอกนุมใน แขกปน ไทยทอด รอรับคณะคนไทยมากนิ 
ถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (ใชเวลาทําเอกสาร
ผานเขาเนปาล 1-2 ชม.ข้ึนอยูกับจํานวนผูที่เดินทางเขาเนปาล) 

1๘.00 น. เขาที่พักวัดไทยลุมพินี รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหาร 
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วันที่  10  กุมภาพันธ  ๒๕63  ลุมพินี - กุสินารา 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 
 เขาชม มหาสังฆารามอนุสรณลุมพินี พุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญ 1 ใน 4  

เปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ชมมหามายาเทวีวิหาร ภายในมีรูป
พระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักดวยหินเปนรูปพระพุทธมารดายืนประทับ
เหน่ียวกิ่งสาละอยูพรอมกับพระสนม และขางหนาเปนรูปเจาชายสิทธัตถะ
กุมาร กำลังกาวพระบาทไปบนดอกบัว ชมสระสรงสนานธารโบกขรณี ชม
วัตถุสถาน เสนาสนะสงฆ และเจดียสถานที่ผูเลื่อมใสศรัทธาไดสรางไวเปน
พุทธบูชาตลอดมาไมขาดสาย ชม เสาอโศก ที่จารึกอักษรพรามณีโบราณ 

1๑.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลาง 
13.00 น.  เดินทางไปเมืองกุสินารา เมืองหลวงแควนมัลละ (ใชเวลา 6 ช่ัวโมง) 
1๘.00 น.  ถึงเมืองกุสินารา  รับประทานอาหารค่ำ และเขาที่พัก 
 

วันที่  11  กุมภาพันธ  ๒๕63  กุสินารา – มกุฎพันธนเจดีย - พุทธคยา  
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เขาเย่ียมชม สวดมนต น่ังสมาธิ ที่มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจา

เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนสถานที่ทรงบวชใหสาวกองค
สุดทาย และตรัสรูปจฉิมโอวาท ชมพรามณเจดีย ซึ่งเปนสถานที่แจกพระบรม
สารีริกธาตุ และมกุฎพันธเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

1๑.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารกลาง 
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับไปยังพุทธคยา  รัฐพิหาร 
1๘.00 น.  ถึงพุทธคยา  รับประทานอาหารค่ำ  และเขาที่พัก 
 

วันที่  12  กุมภาพันธ  ๒๕63   พุทธคยา - กรุงเทพ  
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ชมวัดพุทธนานาชาติ อยูในเขตปริมณฑลพุทธคยา เปนเหมือนมหาสังฆาราม

ที่รวบรวมวัดเล็ก วัดนอย เขาไวในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยประเทศที่นับถือ
พระพทุธศาสนาทั้งสายมหายาน และเถรวาท มีศรัทธามาสรางวัดข้ึนแสดงถึง
ความเลิศทางศิลปะและสถาปตยกรรมของประเทศตน มีวัดไทย วัดพมา วัด
ลังกา วัดอินเดีย วัดโพธ์ิคำอัสสัม วัดบังคลาเทศ วัดจีน วัดธิเบต วัดญี่ปุน วัด
เวียดนาม วัดเกาหลี วัดภูฎาน วัดสิกขิม  เปนตน 
- ชม The Great Buddha หรือพระองคโต ต้ังเดนเปนตระหงานอยูบนลาน

กวาง ภายในวัดไดบุสซึ วัดพุทธของญี่ปุน สรางเมื่อป พ.ศ. 2528 ใช
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เวลาสราง 4 ป สรางดวยหินทรายแดง จากเมืองทูนาของอินเดีย สูง 80 
ฟุต ตามพระชนมายุของพระพุทธเจา โดยรอบมีหินแกะสลักรูปพระอริย
สงฆที่ไดรับการยกยองใหเปนสุดยอด 10 สาวก เชน พระอานนท พระ
ราหุล พระสารีบุตร และพระมหากัสสปะ ต้ังขนาบทั้งสองขางในลักษณะ
สักการะพระพุทธเจา โดยจําลองแบบมาจากพระใหญไดบุด วัดโคโตกอิน 
เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุน 

๑๑.๐๐ น. ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. เดินทางสูสนามบินเมืองพทุธคยา เช็คอินทเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย 
๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE328 
๑๙.๔๐ น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
 

*************************** 
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ผู้ร่วมโครงการ 
 

ผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาท่ี 

 

ช่ือ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
ฉายา/นามสกุล อคฺคปฺโญ (กำพล คุณงฺกโร) 
สังกัดที่อยู สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร อาคารเรียนรวม

โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 035248093 

 

 

ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ 
ฉายา/นามสกุล บุญปู 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 081-838-2416 

 

 

ช่ือ พระครูโอภาสนนทกิตต, ผศ.ดร. 
ฉายา/นามสกุล (ศักดา  แสงทอง) 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0615351415 

 

 

ช่ือ พระมหาสมบัติ, ผศ.ดร. 
ฉายา/นามสกุล ธนปฺโญ 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 089-142-9964 
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ช่ือ พระปลัดบุญเจิด,ดร.   
ฉายา/นามสกุล สุจิตฺโต/สุนทรสุข 
สังกัดที่อยู วัดกู ถนนสุขาประชาสรรค ตำบลบางพดู อำเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร. 0896799236 

 

 

ช่ือ พระมหาวริทริ์ชาการ  
ฉายา/นามสกุล วชิรสิทฺธิเมธี/บุญกิจ 
สังกัดที่อยู สำนักทะเบียนและวัดผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต.ลำไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0983244118 

 

 

ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.สิน 
ฉายา/นามสกุล งามประโคน   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0818606922 

 

 

ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพงษ 
ฉายา/นามสกุล ศรีวิชัย   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0841044273 

 

 

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม  
ฉายา/นามสกุล แสงนนท   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย 
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0898195991 
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ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวิง 
ฉายา/นามสกุล เรืองสังข   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0854047009 

 

 

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเชิด 
ฉายา/นามสกุล ชำนิศาสตร   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0899288093 

 

 

ช่ือ ดร.ยุทธวีร 
ฉายา/นามสกุล แกวทองใหญ   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0854047009 

 

 

ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  สติม่ัน 
ฉายา/นามสกุล ชำนิศาสตร   
สังกัดที่อยู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิน 
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 

โทร. 0939656519 
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ช่ือ พระสุรชัย, ดร. 
ฉายา/นามสกุล สุรชโย (หงษตระกูล) 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0890561581 
 

 

ช่ือ ดร.ทองดี 
ฉายา/นามสกุล ศรีตระการ 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0875176152 
 

 

ช่ือ นางสาวอรุณรัตน  
ฉายา/นามสกุล วิไลรัตนกุล 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0947161741 
 

 

ช่ือ นางสาวมณี  
ฉายา/นามสกุล อาลากุล 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0800714186 
 

 

ช่ือ นางสาววิลาวัลย  บุญเพ็ง 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา หอง 

C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร. 0949615699 
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นิสิตหลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุนท่ี ๙ 
 

 

ช่ือ พระครูนวการวิมล  
ฉายา/นามสกุล สิริธโร/ศรีงามด ี
สังกัดที่อยู วัดสิงห แขวงบางขุนเทียน 

เขต/อำเภอ จอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร. 0818202483 

 

 

ช่ือ พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล   
ฉายา/นามสกุล วฑฺฒโน/ทรัพยปานา 
สังกัดที่อยู วัดกำแพง แขวงแสมดำ 

เขต/อำเภอ บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 15150 

โทร. 0860927399 

 

 

ช่ือ พระมหาชัยณรงค  
ฉายา/นามสกุล กนฺตธมฺโม/หลิมสมบูรณ 
สังกัดที่อยู วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์3/6 

แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขต/อำเภอ พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร. 0844606836 

 

 

ช่ือ พระมหาธีรวัฒน  
ฉายา/นามสกุล สักฺกธมฺโม/อาจภักดี 
สังกัดที่อยู วัดใหมทองเสน 74 ถนนทหาร 

ถนนนครไชยศร ี เขต/อำเภอ ดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทร. 0924676517 

 

 

ช่ือ พระมหานพดล  
ฉายา/นามสกุล อาสโภ/พาสี 
สังกัดที่อยู วัดนอยนอก 58 หมู 4  ตำบล บางกระสอ 

เขต/อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000 
โทร. 0844671495 
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ช่ือ พระมหานพรัตน  
ฉายา/นามสกุล อภิชฺชโว/แยมแสง 
สังกัดที่อยู 2/ก.19 วัดพระเชตุพนพระบรมมหาราชวัง 

เขต/อำเภอ พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร. 0879268678 

 

 

ช่ือ พระมหาบริบูรณ 
ฉายา/นามสกุล ปริสุทฺโธ/อดิศร 
สังกัดที่อยู วัดสำโรงใต 32 หมู1 

แขวง สำโรงกลาง 
เขต/อำเภอ พระประแดง 
สมุทรปราการ 10130 

โทร. 0858763998 

 

 

ช่ือ พระมหาประพฤติ  
ฉายา/นามสกุล พุทฺธิชโย/บุญฤทธิ 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 

ตำบลคลองหลวง ตำบลคลองสาม  
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 

โทร. 02 831 1000 

 

 

ช่ือ พระมหาปริญญา  
ฉายา/นามสกุล เตชปฺโญ/ปราบชมภ ู
สังกัดที่อยู วัดโพธิทอง 8 แขวงบางมด  เขต/อำเภอ จอมทอง  

กรุงเทพมหานคร 10150 
โทร: 0875908004 

โทร. 0880482859 

 

 

ช่ือ พระมหาพรศักดิ ์  
ฉายา/นามสกุล วรสกฺโก/บัวทอง 
สังกัดที่อยู วัดเสมียรนาร ีแขวงลาดยาว 

เขต/อำเภอ จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0852453441 
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ช่ือ พระมหาวิจิตร   
ฉายา/นามสกุล อินฺทธมฺโม/พิศเพ็ง 
สังกัดที่อยู วัดอมฤต 12 หมู1  ตำบลบางไผ 

เขต/อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000 
โทร. 0879816445 

 

 

ช่ือ พระมหาสุภัทร  
ฉายา/นามสกุล เมธีสุภทฺโท/สุขใหญ 
สังกัดที่อยู วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

24 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 

โทร. 0613010957 

 

 

ช่ือ พระมหาอภิชาติ  
ฉายา/นามสกุล ชยเมธี/ถาวร 
สังกัดที่อยู วัดภาณุรังษี 327 ซ.จรัญฯ 35  แขวงบางพลัด 

เขต/อำเภอ บางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 0808088684 

 

 

ช่ือ พระครูปลัดประสิทธ์ิ  
ฉายา/นามสกุล ฐิติโก/สรอยทองคำ 
สังกัดที่อยู วัดทศทิศาราม แขวงบึงทองหลาง 

เขต/อำเภอ ลำลูกกา 
ปทุมธานี 12150 

โทร. 0882698150 

 

 

ช่ือ พระครูปลัดเมธาลักษณ  
ฉายา/นามสกุล ฐิตโสภโณ/หงษโสภา 
สังกัดที่อยู วัดใต แขวงพระโขนง 

เขต/อำเภอ คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0613864636 
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ช่ือ พระปลัดจันทร  
ฉายา/นามสกุล สิริจนฺโท /พงษแตง 
สังกัดที่อยู วัดมวง 839 แขวงหลักสอง 

เขต/อำเภอ บางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 0624922829 

 

 

ช่ือ พระครูสมุหทอง  
ฉายา/นามสกุล ฐิตปฺโญ/บุตรด ี
สังกัดที่อยู วัดเอ่ียมวรนุช 178 แขวงบานพานถม 

เขต/อำเภอ พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร. 0844672287 

 

 

ช่ือ พระธีรพัฒน   
ฉายา/นามสกุล กุลธีโร/สิทธิบวรสกุล 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู 7 ตำบลคลองสาม 

อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทร. 0835406603 

 

 

ช่ือ พระสมุหประสาทพร  
ฉายา/นามสกุล มหาปฺโญ/รอดเสถียร 
สังกัดที่อยู วัดเลา ซอย 51 ถนนพระรามที่ 2  

แขวง ทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 

โทร. 096-879-3192 

 

 

ช่ือ พระสมุหยุทธนา  
ฉายา/นามสกุล อนุทโย/กรใหม 
สังกัดที่อยู วัดโชติการาม 36 ม.3 

ตำบลบางไผ 
เขต/อำเภอ เมือง 
นนทบุรี 11000 

โทร. 0621869949 
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ช่ือ พระวิชัย  
ฉายา/นามสกุล ปุณฺณธมฺโม/แชมช่ืน 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2  ตำบลคลองสาม 

เขต/อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 0813072744 

 

 

ช่ือ พระสมุหวินิตย  
ฉายา/นามสกุล ถิรจิตฺโต/การะเกต ุ
สังกัดที่อยู วัดดานสำโรง 132 ม.9 

แขวงสำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 

โทร. 0892518515 

 

 

ช่ือ พระครูสมุหศักดิ์สิทธ์ิ  
ฉายา/นามสกุล ถาวรคุโณ/ขาวใบใม 
สังกัดที่อยู วัดลำกระดาน 40 แขวงสามวาตะวันออก 

เขต/อำเภอ คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

โทร. 0814311563 

 

 

ช่ือ พระสมุหสมนึก  
ฉายา/นามสกุล สมณธมฺโม/อุทัยแสงไพศาล 
สังกัดที่อยู วัดบึงบาประภาสะวัต 43 หมู 4 

ตำบลบึงบา  อำเภอ หนองเสือ 
ปทุมธานี 12170 

โทร. 0858376998 

 

 

ช่ือ พระอธิการสมภพ  
ฉายา/นามสกุล ปฺญาธโร/จิตรภิรมย 
สังกัดที่อยู วัดบัวผัน 80  แขวงทาขาม 

เขต/อำเภอ บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร. 0814446681 
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ช่ือ พระสุริยา  
ฉายา/นามสกุล ฐิตปสาโท/ณ นคร 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 

ตำบลคลองสาม  อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 02 831 1000 

 

 

ช่ือ พระมหาบัณฑิต  
ฉายา/นามสกุล ปณฺฑิตเมธี/ชนินทร 
สังกัดที่อยู วัดราชสิงขร  แขวงพระยาไกร 

เขต/อำเภอ บางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0800777847 

 

 

ช่ือ พระเจษฎา    
ฉายา/นามสกุล าณิสฺสโร/บุญมาทัศ 
สังกัดที่อยู วัดบางปง 99 หมู 5 

แขวงบางเมือง  อำเภอ เมือง 
สมุทรปราการ 10270 

โทร. 0806024749 

 

 

ช่ือ พระณัฐวุฒิ  
ฉายา/นามสกุล อคฺควฑฺฒโน/หนูเก้ือ 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 ม.7 

แขวงคลองสาม  อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 0837638283 

 

 

ช่ือ พระชาญชัย  
ฉายา/นามสกุล อินทญาโณ/ยันตฉิมพลี 
สังกัดที่อยู วัดศรีบุญเรือง 55 ม.8 

ตำบลโนนสะอาด  อำเภอ โนนสะอาด 
อุดรธานี 41240 

โทร. 0814112132 
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ช่ือ พระมหาธราธิป  
ฉายา/นามสกุล วรวิชโย/วรสายัณห 
สังกัดที่อยู วัดมหาธาตุ 29 

ตำบลในเมือง  อำเภอ เมืองเพชรบูรณ 
เพชรบูรณ 67000 

โทร. 0896428287 

 

 

ช่ือ วาที่พันตรีฐณบดินทร  
ฉายา/นามสกุล รัตนวิชัย 
สังกัดที่อยู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

โทร. 029932353 

 

 

ช่ือ นายธีร  
ฉายา/นามสกุล ภวังคนันท 
สังกัดที่อยู 82 แขวงบางเชือกหนัง 

เขต/อำเภอ ตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

โทร. 0982578200 

 

 

ช่ือ นายประวิทย  ชัยสุข   
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0903452279 

 

 

ช่ือ นายพงศกร  
ฉายา/นามสกุล มงคลหมู 
สังกัดที่อยู 5/2 ม.3  แขวงรางจรเข 

เขต/อำเภอ เสนา 
พระนครศรีอยุธยา 13110 

โทร. 0819911211 
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ช่ือ นายไพโรจน  
ฉายา/นามสกุล จำนงคผล 
สังกัดที่อยู 165 ม.4  ตำบลบานบึง 

อำเภอ บานบึง  ชลบุรี 20130 
โทร. 0832584616 

 

 

ช่ือ นายมาโนช  
ฉายา/นามสกุล หัทยามาตย 
สังกัดที่อยู 33 ม.5  ตำบลบานสราง 

เขต/อำเภอ บางปะอิน 
พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0922834118 

 

 

ช่ือ นางจันทรเพ็ญ  
ฉายา/นามสกุล ลาภมากผล 
สังกัดที่อยู 152/1  ตำบลทับยาว 

อำเภอ ทับยาว 
กรุงเทพมหานคร 10520 

โทร. 0891271564 

 

 

ช่ือ นางสาวณฤดีณัฏฐา  
ฉายา/นามสกุล รัตนกระจางศิลป 
สังกัดที่อยู 36/8 ถนนเพชรพัฒนา 

ในเมือง  เพชรบูรณ 
เมืองเพชรบูรณ 

โทร. 0897039714 

 

 

ช่ือ นางสาวทัศนีย  
ฉายา/นามสกุล แสนแกว 
สังกัดที่อยู 36/2 ม.7  ตำบลพัฒนานิคม 

เขต/อำเภอ พัฒนานิคม 
ลพบุรี 15140 

โทร. 0614509990 
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ช่ือ นางสาวภัค  
ฉายา/นามสกุล วรธนเตชินท 
สังกัดที่อยู 602/222  แขวงออนนุช 

เขต/อำเภอ สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

โทร. 0841240193 

 

 

ช่ือ นางวนิดา  
ฉายา/นามสกุล กำพลรัตน 
สังกัดที่อยู สวนธน  แขวงบางมด 

เขต/อำเภอ ทุงคร ุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

โทร. 0818106762 

 

 

ช่ือ นางสาวศิวพร  
ฉายา/นามสกุล ไตรภพ 
สังกัดที่อยู 74/140 ม.13  ตำบลโคกแย 

เขต/อำเภอ หนองแค 
สระบุรี 18230 

โทร. 0909752823 

 

 

ช่ือ นายพัฒนพรชัย  
ฉายา/นามสกุล เมฆวิลัย 
สังกัดที่อยู 698/14  ตำบลชะอำ 

อำเภอ ชะอำ 
เพชรบุรี 76120 

โทร. 0813788129 

 

 

ช่ือ นางสาววาสนา  
ฉายา/นามสกุล จินดาสวัสดิ์ 
สังกัดที่อยู โรงเรียนบานบอสรางนรากรประสาท 

หมูที่  3  บานบานบอสราง 
ตำบลตนเปา  อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม  50130 

โทร. 053-387269 
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ช่ือ นางสาวปราณี  
ฉายา/นามสกุล นาคทอง 
สังกัดที่อยู บางใหญ 

เขต/อำเภอ บางใหญ 
นนทบุรี 11110 

โทร. 0957302463 

 

นิสิตหลักสูตร ป.โท  และคณะผูติดตาม 
 

 

ช่ือ พระครูเกษมธีรคุณ  
ฉายา/นามสกุล ญาณเมธี / ดวงมนตรี 
สังกัดที่อยู วัดบางแพรก  

ตำบลบางรักใหญ  อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี11110. 

โทร. 029267468 

 

 

ช่ือ พระปราโมทย   
ฉายา/นามสกุล ปฺญาวฑฺฒโน/เอ่ียมสะอาด 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 035248094 

 

 

ช่ือ พระครูปลัดรัตน  
ฉายา/นามสกุล ฐิตคุโณ / ดิษสังวร 
สังกัดที่อยู วัดปทุมวงษาวาส  

ตำบลเกาะหวาย  
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130  

โทร. 0809736934 
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ช่ือ พระกัมพล  
ฉายา/นามสกุล อตฺถปาโล / ชำนาญ 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู 7 

ตำบลคลองสาม  อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 0863599925 

 

 

ช่ือ พระปลัดเก้ือกูล  
ฉายา/นามสกุล สุภนนฺโท / พงศนันทน 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู 7 

ตำบลคลองสาม  อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 0815926631 

 

 

ช่ือ พระปลัดศิริชัย   
ฉายา/นามสกุล มเหสิโก / วิลัยเลิศ 
สังกัดที่อยู วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู 7 

ตำบลคลองสาม  อำเภอ คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120 

โทร. 0886249600 

 

 

ช่ือ พระศวัสกร  
ฉายา/นามสกุล ธีรปฺโญ / หีบใส 
สังกัดที่อยู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร 

แขวงพระนคร  เขตพระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร 10200 

โทร. 0928899045 

 

 

ช่ือ พระสวณัฐกร  
ฉายา/นามสกุล ฐิตปรกฺกโร 
สังกัดที่อยู วัดจันทร ตำบลบางกรวย  

อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 024461656 
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ช่ือ นางรุงนภา  
ฉายา/นามสกุล บุญปู 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 081-838-2416 

 

 

ช่ือ นางนำพร  
ฉายา/นามสกุล ศรีวิชัย 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0841044273 

 

 

ช่ือ นางสาวกรรณิการ   
ฉายา/นามสกุล วงคแสงคำ 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0930655342 

 

 

ช่ือ นายวรรณพต  
ฉายา/นามสกุล ศรีวงษ 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร. 0985603536 
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ช่ือ นายปณณวัฒน   
ฉายา/นามสกุล งามแสง 
สังกัดที่อยู วนาศิริพารควิวส 

ตำบลคลองพระอุดม 
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแกว 
ปทุมธานี 12140 

โทร. 0869615951 

 

 

ช่ือ นายสุรพล   
ฉายา/นามสกุล อารียมิตร 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  

 

 

ช่ือ นางประนอม   
ฉายา/นามสกุล อารียมิตร 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  

 

 

ช่ือ นางวัฒนา   
ฉายา/นามสกุล ปจฉิมพิหงค 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  
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ช่ือ คุณหนูเรียง  
ฉายา/นามสกุล ทิพยกล่ัน 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  

 

 

ช่ือ คุณเอกพจน  
ฉายา/นามสกุล เมฆาภาค 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  

 

 

ช่ือ นายณัฐเมธส   
ฉายา/นามสกุล สิริไตรรัตนกุล 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  

 

 

ช่ือ นางสาวจิตตรา  
ฉายา/นามสกุล เอ่ียมสะอาด 
สังกัดที่อยู สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

หอง C 510 อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร.  
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รายชื่อสมาชิก ประจําบัส 1-2 
บัส 1 บัส 2 

1. รศ.ดร.สิน  งามประโคน 
2. ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร 
3. พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ, ผศ.ดร. 
4. นายวรรณพต ศรีวงษ 
5. คุณหนูเรียง ทิพยกลั่น 
6. คุณเอกพจน เมฆาภาค 
7. พระครูพิศาลปริยัติยานุกลู 
8. พระมหาธีรวัฒน  สักกฺธมฺโม 
9. พระมหานพดล  อาสโภ 
10. พระมหานพรัตน  อภิชฺชโว 
11. พระมหาบริบรูณ  ปริสทฺุโธ 
12. พระมหาปริญญา  เตชปฺโญ 
13. พระปลัดศิริชัย  มเหสิโก 
14. พระครปูลัดประสิทธ์ิ  ฐิติโก 
15. พระณัฐวุฒ ิ อคฺควฑฺฒโน 
16. พระครสูมหุทอง  ฐิตปฺโญ 
17. พระสมุหวินิตย  ถิรจิตฺโต 
18. พระชาญชัย  อินทญาโณ 
19. พระมหาธราธิป  วรวิชโย 
20. พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี 
21. วาที่พันตรีฐณบดินทร  รัตนวิชัย 
22. นายธีร  ภวังคนันท 
23. นายพงศกร  มงคลหมู 
24. นายไพโรจน  จำนงคผล 
25. นางจันทรเพญ็  ลาภมากผล 
26. นางสาวณฤดีณัฏฐา  รัตนกระจางศิลป 
27. นางสาวภัค  วรธนเตชินท 
28. นางสาววาสนา  จินดาสวัสด์ิ 
29. นายพัฒนพรชัย  เมฆวิลัย 
30. นางสาวปราณี  นาคทอง 

1. พระครูโอภาสนนทกิตต, ผศ.ดร. 
2. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
3. พระสุรชัย สรุชโย, ดร. 
4. พระวรินทรชาการ  วชิรสิทฺธิเมธี 
5. พระศวัสกร ธีรปฺโญ 
6. พระปลัดบญุเจิด  สุจิตฺโต, ดร. 
7. พระกมัพล  ชำนาญ 
8. พระปลัดเกื้อกลู พงศนันทน 
9. พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโร 
10. พระปราโมทย  ปฺญาวฑฺฒโน 
11. รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู 
12. รศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย 
13. ผศ.ดร.เกษม แสงนนท 
14. ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข 
15. ดร.ยุทธวีร แกวทองใหญ 
16. ผศ.ดร.อทุัย  สติมั่น 
17. ดร.ทองดี ศรีตระการ 
18. นายประวิทย  ชัยสุข 
19. นางรุงนภา บุญปู 
20. นางวัฒนา  ปจฉิมพหิงค 
21. นางสาวอรุณรัตน วิไลรัตนกลุ 
22. นางนำพร ศรีวิชัย 
23. นางสาวมณี อาลากลุ 
24. น.ส.กรรณิการ  วงคแสงคำ 
25. นางสาววิลาวัลย บญุเพง็ 
26. นายปณณวัฒน  งามแสง 
27. นางสาวจิตตรา เอี่ยมสะอาด 
28. นายณัฐเมธส  สิริไตรรัตนกลุ 
29. นายสุรพล  อารียมิตร 
30. นางประนอม  อารียมิตร 
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รายชื่อผู้เข้าห้องพัก 
หอง ผูพัก 1 ผูพัก 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

พระครูโอภาสนนทกิตต, ผศ.ดร. 
พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี 
รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู 
นางสาววาสนา  จินดาสวัสด์ิ 
พระชาญชัย  อินทญาโณ 
นางวัฒนา  ปจฉิมพหิงค 
พระครูพิศาลปริยัติยานุกลู 
พระมหาธีรวัฒน  สักกฺธมฺโม 
พระมหานพดล  อาสโภ 
พระมหาปริญญา  เตชปฺโญ 
พระครปูลัดประสิทธ์ิ  ฐิติโก 
พระณัฐวุฒ ิ อคฺควฑฺฒโน 
พระวรินทรชาการ  วชิรสิทฺธิเมธี 
พระปลัดบญุเจิด  สุจิตฺโต 
พระกมัพล  ชำนาญ 
พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ, ผศ.ดร. 
วาที่พันตรีฐณบดินทร  รัตนวิชัย 
นายยุทธวีร แกวทองใหญ 
นายพงศกร  มงคลหมู 
นางสาวณฤดีณัฏฐา  รัตนกระจางศิลป 
นางสาวปราณี  นาคทอง 
รศ.ดร.สิน  งามประโคน 
ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข 
นายทองดี  ศรีตระการ 
รศ.ดร.สุทธิพงษ ศรีวิชัย 
นางสาวมณี อาลากลุ 
นางสาววิลาวัลย บญุเพง็ 
คุณหนูเรียง ทิพยกลั่น 
ผศ.ดร.อทุัย  สติมั่น 
นายสุรพล  อารียมิตร 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
นายธีร  ภวังคนันท 
นางรุงนภา บุญปู 
นางสาวอรุณรัตน วิไลรัตนกลุ 
พระมหานพรัตน  อภิชฺชโว 
นางสาวจิตตรา เอี่ยมสะอาด 
พระมหาบริบรูณ  ปริสทฺุโธ 
พระครสูมหุทอง  ฐิตปฺโญ 
พระปลัดศิริชัย  มเหสิโก 
พระปราโมทย  ปฺญาวฑฺฒโน 
พระสมุหวินิตย  ถิรจิตฺโต 
พระมหาธราธิป  วรวิชโย 
พระศวัสกร ธีรปฺโญ 
พระสุรชัย สรุชโย, ดร. 
พระปลัดเกื้อกลู พงศนันทน 
นายวรรณพต ศรีวงษ 
นายพัฒนพรชัย  เมฆวิลัย 
พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโร 
นายไพโรจน  จำนงคผล 
นางสาวภัค  วรธนเตชินท 
นางจันทรเพญ็  ลาภมากผล 
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท 
ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร 
นายประวิทย  ชัยสุข 
นางนำพร ศรีวิชัย 
น.ส.กรรณิการ  วงคแสงคำ 
นายปณณวัฒน  งามแสง 
คุณเอกพจน เมฆาภาค 
นายณัฐเมธส  สิริไตรรัตนกลุ 
นางประนอม  อารียมิตร 
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บทสวดมนต์พิเศษ 
ชัยมงคลคาถา 

 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ (๓ คร้ัง) 
 อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะ
วิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 
 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสโกิ โอปะนะยโกิ ปจจัต
ตังเวทิตัพโพ วิญูหีติฯ 
 สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญา
ยะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามจีิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง 
จัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุ
เนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

พาหุง สะหสัสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลังอทุิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สทุารุณันตัง 
เมตตัมพเุสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรงั อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะโสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
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สัจจัง วิหายะ มะติสจัจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปญญาปะทปะชะล ี โติ ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิฯ 

นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธัง มะหทิธิง 
ปุตเตนะเถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พรัหมังวิสทุธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

เอตาปพทุธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ 
โมกขัง สุขังอะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ. 

 มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินัง 
ปูเรตวา ปาระมี สพัพา   ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ   โหตุ  เต ชะยะมังคะลงั ฯ 
ชะยันโต  โพธิยา  มูเล    สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหห ิ ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปลลังเก     สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปตโต  ปะโมทะติ 
 สุนักขัตตัง  สุมงัคะลงั สุปะภาตัง  สหุุฏฐิตัง 
สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ       สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริส ุ
ปะทักขิณัง  กายะกมัมัง   วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมงั   ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ  กัตะวานะ  ละภันตัตเถ ปะทกัขิเณ 
 ภะวะตุ  สพัพะมังคะลงั  รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 
สัพพะพทุธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี    ภะวันตุ  เต.ฯ 
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลงั รักขันตุ   สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ    สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.ฯ 
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลงั     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ     สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 
 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสปิะตะเน มิคะทา
เย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ 
 เทวเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ  นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิ
กานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสญัหโิต โย จายัง  อัตตะกิละมะถานุ
โยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ 
 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพทุธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นิพพานา
ยะ สังวัตตะติ ฯ 
 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะ
ระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทฏิฐิ สัมมาสงักัปโป 
สัมมาวาจา สัมมากมัมันโต  สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สมัมาสะติ สมัมาสะมาธิ ฯ 
 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะ
ระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยัะสัจจัง ฯ ชาติป  ทุกขะ ชะราป ทุกขา 
มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะรเิทวะ ทุกขะ โทมะนัสสปุายาสาป ทุกขา อัปปเยหิ สมัปะโยโค 
ทุกโข  ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปาทานัก
ขันธา ทุกขา ฯ 
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว  ทุกขะสะมุมะโย อะริยะสัจจัง ฯ ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิ
กา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภิ นันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ  กามะตัณหา ภะวะตัณหา 
วิภะวะตัณหา ฯ 
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ  อะ
เสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ 
 อิ ทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ  สัจจัง ฯ 
 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทฏิฐิ สัมมาสงักัปโป 
สัมมาวาจา สัมมากมัมันโต สมัมา  อาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สมัมาสมาธิ ฯ (หยุด) 
 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุ ธัมเมสุ จักขุง  อุทะปาทิญานัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะ
ปาทิ ฯ 
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 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเต
สุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญาอุทะปาท ิวิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะ
ปาทิ ฯ 
 อิทัง ทุกขะสะมทุะโย อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมทุมะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ เม 
ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสเุตสุ ธัมเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมทุมะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ
นุสสเุตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโล
โก อุทะปาทิ ฯ 
 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจันติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสเุตสุ ธัมเมสุ จกัขุง 
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ฯ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั สัจจกิาตัพพนัติ เม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะ
นุสสเุตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโล
โก อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สจัจิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ
นุสสเุตสุ ธัมเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโล
โก อุทะปาทิ ฯ 
 อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจันติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุ
เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาท ิปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุ
ทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาเวตัพพันติ เม 
ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสเุตสุ ธัมเมสุ จกัขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาวิตันติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิวิชชา อุทะ
ปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสา
การัง ยะถาภูตัง ญาณะทสัสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 
 เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว  สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหัมะเก สสัสะ
มะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สมัมาสัมโพธิง อะภิสัมพทุโธ 
ปจจัญญาสิง ฯ 
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 ยะโต จะ โข เม  ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง  ทวาทะสา
การัง ยะถาภูตัง ญาณะทสัสะนัง สุวิสทุธัง อะโหสิ ฯ 
 อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก  สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราห
มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพทุโธ  ปจจญัญา
สิง ฯ ญาณัญจะ ปะนะ เม ทสัสะนัง อทุะปาทิ อะกปุปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิ
ทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ 
 อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิขู ภะคะวะโต ภาสิตัง 
อะภินันทุง ฯ  อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิ ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ 
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ 
 ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสงุ เอตัมภะ
คะวะตา พาราณะสยัิง อิสปิะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจกักัง ปะวัตติตัง  อัปปะฏิ
วัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา 
โลกสัมินติ ฯ 
 ภุมมานัง เทวานัง สทัทัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา  เทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุ ฯ 
 จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สทัทัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสงุฯ 
 ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททงั สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
 ยามานัง เทวานัง สทัทัง สุตวา ตุสิตา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
 ตุสิตานัง เทวานัง สทัทงั สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสงุ ฯ 
 นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททงั สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะ
นุสสาเวสุง ฯ 
 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททงั สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะ
นุสสาเวสงุ เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรงั ธัมมะจกักัง 
ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุ
นา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ 
 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มหุุตเตนะ ยาวะ  พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ อะ
ยัญจะ ทะสะสะหสัสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกมัป สมัปะเวธิฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร 
โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ 
 อะถะโข ภะคะวา  อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ 
โภ โกณฑัญโญติ ฯ 
 อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญสัสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ 
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คําบูชาพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบล 
  

ลุมพินี แดนประสูติ 
 คำบูชาแดนประสูติ 
 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละ
ปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ ลุมพินี วะเน ตะถาคะเตนะ มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ 
มะนุสเสสุ อุปปนนัง ฯ ภาสิตา จะ อาสะภิวาจา อัคโคหะมัสมิ โลกัสสะ เชฏโฐหะมัสมิ โลกัส
สะ, เสฏโฐหะมัสม ิโลกัสสะ, อะยะมันติมา เม ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ สาธุ โน ภันเต, 
อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. 
 คำแปล 
 ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดจาริกตามรอยบาทพระศาสดา 
มาถึงแลว ขอถวายอภิวาทสังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผูมีศรัทธา ควรทัสสนา(ควรเห็น) อันเปน
สถานที่ที่พระตถาคตเจา เสด็จอุบัติข้ึนแลว ในหมูมนุษยชาวอริยกะ ในมัชฌิมชนบท ณ สวน
ลุมพินีน้ี และไดตรัสอาสภิวาจาวา “เราจะเปนผูเลิศที่สดุในโลก เราจะเปนผูเจรญิที่สดุในโลก 
เราจะเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดของเราน้ีเปนชาติ สุดทาย บัดน้ีจะไมมีภพใหมอีก” 
 ขาแต พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยย่ิง ดวยเครื่องสักการะเหลาน้ี 
และขอนอมระลึกถึงพระธรรมทีท่รงแสดงไวดีแลว ขอการบชูาสักการะในครั้งน้ี จงเปนไป
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ. 
 คำอธิษฐาน ณ แดนประสูติ 
 ดวย อำนาจแหงบุญกุศล ที่ขาพเจาไดจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ มาตลอดเสนทาง 
สังเวชนียสถาน ทั้ง สี่ ตำบลครบบริบูรณ ดวยศรัทธาเลื่อมใสตอพระสัมมาสมัพุทธเจา ในครั้ง
น้ี ขอจงเปนบารมี อำนวยผล ใหชีวิตของขาพระพุทธเจา จงบังเกิดความสำเร็จ เจริญรุงเรือง 
ในหนาที่การงาน หากเวียนวายตายเกิดในวัฎฎสงสาร ขอใหขาพเจาจงเกิดในตระกูลดี มี
สัมมาทิฎฐิ ไดพบพระพุทธศาสนา ในทุกภพทุกชาติ ไดพบพระพุทธเจา ไดฟงธรรม มีปญญา
รูธรรมที่ทรงแสดงแลว จนไดบรรลุถึงซึ่งความพนทุกขคือพระนิพพานดวยเทอญ...ฯ 
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พุทธคยา  แดนตรัสรู้ 
 คำบูชาสถานที่ตรัสรู 
 วันทา มิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, 
สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสเีส, ตถาคะเตนะ สะเทวะเก โลเก สมาระเก 
สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมา
สัมโพธิง อะภิสัมพุทธังฯ สาธุ โน ภันเต อิเมหิ สักกาเรหิ อภิปูชะยามิ สวากขาตัญจะ นะมามิ 
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 
 คำแปล 
 ขา แตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดจาริกตามรอยบาทพระศาสดา 
มาถึงแลว ขอถวายอภิวาท ตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระเจดียนี้ อันเปนสังเวชนียสถานที่
กุลบุตรผูมีศรัทธา ควรมาเห็น เปนสถานที่พระตถาคตเจา ตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งอนุตตระ
สัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ
พราหมณเทวดาและมนุษย ณ ตำบล คยาสีสะประเทศแหงนี ้ ฯ ขา แตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยย่ิง ดวยเครื่องสักการะเหลาน้ี และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่
ทรงแสดงไวดีแลว ขออานุภาพแหงการสักการะในครั ้งนี ้ จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ . 
 คำอธิษฐานใตตนพระศรีมหาโพธิ์ 
 ขอ เดชะดวยอำนาจแหงบุญกุศล เจตนาอันมุ งมั ่น ความเพียรอันบริสุทธิ ์ ที่
ขาพระพุทธเจาตั้งใจเดินทาง จาริกมาในครั้งนี้ เพื่อนอมกราบนมัสการองคพระพุทธ ดวย
ศรัทธาตอการตรัสรูธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยบุญกุศลน้ี ขอจงเปนบารมี เปน
พลวะ ปจจัย อนุสัยตามสง ใหขาพเจา ไดเกิดปญญาญาณ ไดดวงตาเห็นธรรม รูแจงเห็นจริง 
รูย่ิงเห็นตาม ซึ่งพระธรรมที่พระสมัมาสมัพุทธเจาไดทรงตรสัรูชอบแลว ณ สถานที่แหงน้ี หาก
แมนวาถาขาพระพุทธเจา ยังเวียนวายตายเกิด อยูในวัฏสงสาร ขอใหขาพเจาจงประสบความ
บริบูรณดวยศีลและโภคทรัพย พรอมดวยสติปญญา มีบุญที่จักไดบำเพ็ญธรรมตามรอยบาท
แหงองคพระศาสดา จนถึงความพนทุกขคือพระนิพพานในอนาคตกาล..ตอกาลไมนานดวย
เทอญ สาธุ..สาธุ..สาธุ 
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ธัมเมกขสถูป แดนแสดงปฐมเทศนา 
 คำบูชาธัมเมกขสถูป 
 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ธัมเมกขะเจติยัง สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, 
สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อาสาฬะหะปุณณะมิยัง, อิธะ พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน 
มิคะทาเย ตะถาคะเตนะ ปญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัต
เตตวา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาสิตานิฯ สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, 
สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 
 คำแปล 
 ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดจาริกตามรอยบาทพระศาสดา
มาถึงแลว ขอถวายอภิวาท ธัมเมกขะสถูปน้ี อันเปนสังเวชนียสถาน ที่กุลบุตรผูมีศรัทธา ควร
มาเห็น เปนสถานที่พระตถาคตเจา ไดยังพระธรรมจักรใหเปนไปแกพระภิกษุปญจวัคคีย ที่
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีน้ี ในวันอาสาฬหปุณณมีฯ ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยย่ิงดวยเครื่องสักการะเหลาน้ี และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรง
แสดงไวดีแลว ขออานุภาพแหงการบูชาสักการะในครั้งนี ้ จงเปนไปเพื ่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ 
 คำอธิษฐานท่ีธัมเมกขะสถูป 
 พุทธองค ทรงประสบความสำเร็จในการแสดงธรรม ทรงไดบริวารเปนอริยสาวกผู
ไดดวงตาเห็นธรรมองคแรกและไดบริวารชุดแรก ดวยอำนาจศรัทธาที่มุงมั่นต้ังใจเดินทางมา
ไหวสถานที่น้ี ขอจงเปนบารมี การไดดวงตาเห็นธรรม รูแจงเห็นจริงตามธรรมทีพ่ระพุทธองค
ทรงแสดงแลว จงบังเกิดมีแกขาพเจาดวย ขอบุญกุศลนี้จงประทานพร ใหลูกหลาน บริวาร 
ญาติมิตรของขาพเจา (ระบุชื ่อ.......) มีสติปญญา เจริญรุ งเรือง ประสบความสุข สำเร็จ 
สมหวัง (เรื่องระบุ.......) ดวยเทอญ ฯ 
 

กุสินารา  แดนปรินิพพาน 
 คำบูชาองคพระพุทธปรินิพพาน 
 วันทามิ อิมัง พุทธะปะฏิมัง, อิมัสมิง กุสินารายัง สาละวะโนทเย พุทธัสสะ ภะคะ
วะโต ปรินิพพานัฏฐาเน. อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 
 คำแปล 
 ขาพเจา ขอกราบไหวพระพุทธปฏิมาน้ี ณ สาลวโนทยาน ที่เมืองกุสินาราน้ี อันเปน
สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอการกราบไหวน้ี จงเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข ความเจริญ ของขาพเจาทั้งหลาย เทอญ ฯ. 

(ที่มา : พระวิเทศโพธิคุณ, พระพุทธมนตฉบับตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล, หนา 114) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอินเดีย 
 
ที่ต้ัง ต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียใต ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกบัปากสีถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต 
ตะวันออกเฉียงใตติดกบัมหาสมทุรอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับพมา 
ทิศตะวันออกติดกับบังกลาเทศ 

พื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญเปนอันดับ 7 ของโลก 

เมืองหลวง กรุงนิวเดลี (New Delhi) 

ประชากร 1.3 พันลานคน (มากเปนอันดับ 2 ของโลก : สถิติป 2558) 

ภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางมาก เน่ืองจากมีพื้นที่กวางใหญ ตอนเหนืออยู
ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใตอยูในเขตรอน ทางเหนือมีแมน้ำสายใหญไหลผาน คือ 
แมน้ำสินธุและคงคา จึงอุดมสมบูรณกวาตอนใต ซึ่งมีแตแมน้ำสายสั้นๆ อุณหภูมิ
เฉลี่ยในที่ราบชวงฤดูรอน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว ประมาณ 
10 องศาเซลเซียส 

ภาษา
ราชการ 

 ภาษาฮินดีเปนภาษาที่ใชโดยประชาชนสวนใหญ ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชใน
วงราชการและธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมีภาษาทองถิ่น อีกนับรอยภาษา แตที่ใช
กันมากมี 14 ภาษา อาทิ อูรดู เตลูกู เบงกาลี ทมิฬ และปญจาบ ี

ศาสนา ฮินดู รอยละ 81.3   มุสลิม รอยละ 12    คริสต รอยละ 2.3 
ซิกข รอยละ 1.9     อื่น ๆ (พุทธและเชน) รอยละ 2.5 

วันชาติ วันที่ 26 มกราคม (Republic Day) 

หนวย
เงินตรา 

รูป (Rupee) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูป เทากับประมาณ 0.53 บาท : พฤษภาคม 
2559) 

ผลิตภัณฑ
มวลรวมใน
ประเทศ 

1.91 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2558-2559)** 

รายได
ประชาชาติ
ตอหัว 

1,553.85 ดอลลารสหรัฐ (ป 2558-2559)** 

การขยาย 
ตัวทาง
เศรษฐกจิ 

รอยละ 7.5 (ป 2558-2559)* 
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ระบอบการ
ปกครอง 

สาธารณรัฐ (Federal Republic) อำนาจการปกครองแบงเปน 29 รัฐ และ
ดินแดนสหภาพ (Union Territories) อีก 7 เขต แยกศาสนาออกจากการเมอืง 
(secular state)โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ 
นายประณับ มุขะร ชี (Pranab Mukherjee) เขาร ับตำแหนงเม ื ่อวันที ่ 25 
กรกฎาคม 2555 และนายนเรนทร โมดี (Narendra Modi) ดำรงตำแหนง
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที ่ 26 พฤษภาคม 2556 (เปนนายกรัฐมนตรีคนที่15 
ของอนิเดีย) 

 

ประวัติศาสตรอินเดียโดยสังเขป 
 
 ลุมแมน้ำสินธุเปนแหลงอารยธรรมแรกของอินเดียที่รุงเรืองเมื่อประมาณ 2,600 ป
ถึง 1,900 ปกอนคริสตกาล ตอมาเมื่อประมาณ 2,000 ถึง 15,000 ปกอนคริสตกาล ชาวอิน
โด-อารยันจากเอเชียกลางอพยพ เขามาในอินเดีย และพบกับอารยธรรมสินธุ ทั้งสองอารย
ธรรมไดผสมผสานรวมกันเปนอารยธรรมพระเวทโดยหลักฐานที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมน้ี
คือ คัมภีรพระเวท ซึ่งเปนวรรณกรรมทางศาสนาในภาษาสันสกฤต และเปนรากฐานของ
ศาสนาฮินดู ระบบกฎหมายและการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมมเนียมประเพณีของ ชาว
อินเดีย อันเปนที่มาของชื่อยุคพระเวทคัมภีรฤคเวทเปนพระเวทที่เกาแกที่สุด ตอมาจึง มี
คัมภีรยชุรเวท สามเวทอาถรรพเวท และมหากาพยทั้งหลายซึ่งไดแก รามายณะและมหาภา
รตะ ซึ่งถือกำเนิดในชวงประมาณพุทธกาลตอนปลายสมัยพระเวท ชาวอารยันในอินเดยีอยู
กันเปนเผา เลี้ยงสัตวเรรอน แตตอมาเริ่มรูจักเพาะปลูกต้ังรกราก มีการคาขายทำใหบางเผา
รวบรวมต้ังตนเปนอาณาจักรใหญไดและเริ่มมีระบบวรรณะชัดเจน 
 ตอมา อารยธรรมอิสลามไดเริ่มขยายอิทธิพลเขามาในอินเดียต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 
8โดยพอคามุสลิมจากตะวันออกกลางและจักรวรรดิอาหรับไดสงกองทัพมาโจมตีแควนซินด 
(ปจจุบันอยู ในปากีสถาน) จักรวรรดิที ่มีความยิ ่งใหญในสมัยนั ้น คือ จักรวรรดิโมกุล 
(คริสตศตวรรษที่ 16-18) เปนสมัยที่มีการแพรขยายอิทธิพลวัฒนธรรมโมกุลอยางกวางขวาง
ทั้งในดานการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปตยกรรม และศาสนาอิสลาม 
อยางไรก็ดี ในสมัยของพระเจา Aurangzeb ซึ่งเปนผูเครงศาสนาอิสลามไดออกกฎหมายที่
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวฮินดูและมุสลิมและเปนเหตุใหชาวอินเดียตอตานอำนาจ
ของจักรวรรดิเมื่อสิ้นอำนาจของพระเจา Aurangzeb จักรวรรดิโมกุลก็คอยๆ แตกแยกและ
เสื่อมลง เปนโอกาสใหอังกฤษเขามามีอำนาจแทนที่อังกฤษเริ่มเขาไปมีอิทธิพลในอนุทวีป
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 โดยเขาไปการคาขายพรอม ๆ  กับการเขาไปครอบครองดินแดน
และแทรกแซงการเมืองทองถ่ิน 
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 จนกระทั่งอินเดียตกอยูภายใต การปกครองของอังกฤษ ในป 2420 โดยมีสมเด็จ
พระราชินีว ิคตอเร ียแหงอังกฤษทรงดำรงตำแหนงสมเด็จพระเจ าจ ักรพรรดินีแหง
อินเดีย หลังจากการรณรงคตอสูกับการปกครองของอังกฤษมาเปนเวลานาน ภายใตการนำ
ของมหาตมะ คานธี และเยาวหราล เนหรู อินเดียจึงไดรับเอกราชและรวมเปนสมาชิกอยู
ภายใตเครือจักรภพเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2490 โดยยังมีพระมหากษัตริยของอังกฤษเปน
ประมุข และทรงแตงต้ังขาหลวงใหญเปนผูสำเร็จราชการแผนดินแทนพระองค ตอมาในวันที่ 
26 มกราคม 2493 ไดมีการสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียโดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของ
รัฐ และนายเยาวหราล เนหรู ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย 
 
การเมืองการปกครองของอินเดียปจจุบัน 
 การปกครองของอินเดียเปนระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา แยกศาสนาออกจาก
การเมือง แบงอำนาจการปกครองเปนสาธารณรัฐ (Secular Democratic Republic with 
a parliamentary system) แบงเปน 29 รัฐ และดินแดนสหภาพ (Union Territories)1 อีก 
7 เขต 
 การปกครองของอินเดียมีรัฐธรรมนูญเปนแมบท มีประธานาธิบดีเปนประมุขของ
รัฐ และประมุขของฝายบริหารตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตอำนาจในการบริหารที่
แทจริงอยูที่นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายประณับ มุขะรชี (Pranab 
Mukherjee) เขารับตำแหนงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ในฐานะประธานาธิบดีคนที่ 13 
สวนนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันคือนายนเรนทร โมดี (Narendra Modi) เขารับตำแหนงเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของอินเดีย 
 อินเดียมีความภาคภูมิใจในความเปนประเทศประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยจำนวนประชากรกวา 1.23 พันลานคน โดยมีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทั ่วไปครั ้งลาสุดเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 ถึง 814.5 ลานคน โดยมีผู
ลงคะแนนจำนวน 541 ลานคน ซึ่งถือเปนรากฐานที่สำคัญของการเมืองการปกครองของ
อินเดียนับต้ังแตไดรับเอกราชมาจนถึงปจจุบัน 
 การปกครองของสวนกลาง 
 การปกครองระดับรัฐ 
 อาคารรัฐสภาอินเดีย 
 การปกครองของสวนกลาง 
 ฝายนิติบัญญัติ 
 หรือรัฐสภา (Parliament) อินเดีย เปนระบบสภาคู (Bicameral) ประกอบดวย ราช
สภา (Rajya Sabha) หรือวุฒิสภา รัฐธรรมนูญบัญญัติใหราชยสภามีสมาชิกไมเกิน 250 คน 
ปจจุบันมีสมาชิก 245 คน โดย 12 คน เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่ไดรับการแตงต้ังจาก
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ประธานาธิบดีทุก ๆ 2 ป และอีก 233 คน มาจากการเลือกตั้งทางออม คือ โดยสภานิติ
บัญญัติแหงรัฐตาง ๆ  (Legislative Assembly) หรือวิธานสภา เปนผูเลือก ถือเปนผูแทนของ
รัฐและดินแดนสหภาพ สมาชิกราชสภามีวาระการทำงาน 6 ป โดยทุกสองปจะมีการเลือกต้ัง
และแตงต้ังสมาชิกราชยสภาจำนวน 1 ใน 3 ใหม 
 รองประธานาธิบดีอินเดียเปนประธานราชสภาโดยตำแหนง ปจจุบัน คือนายโมฮัม
หมัด ฮามิด อันสารี (Mohammad Hamid Ansari) 
 โลกสภา (Lok Sabha) หรือสภาผูแทนราษฎร โลกสภามีสมาชิกไดไมเกิน 550 คน 
โดย 543 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง (530 คนมาจากแตละรัฐ 13 คนมาจากดินแดน
สหภาพ) และอีกไมเกิน 2 คนมาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดีจากชุมชนอินเดียเช้ือ
สายอังกฤษ (Anglo-Community) ในประเทศ สมาชิกโลกสภามีวาระคราวละ 5 ป 
เวนเสียแตจะมีการยุบสภา สมาชิกโลกสภามีวาระการทำงาน 5 ป 
 ปจจุบัน นางสุมิตรา มหาชัน (Sumitra Mahajan) จากพรรค BJP ดำรงตำแหนง
ประธานสภาผูแทนราษฎร โดยดำรงตำแหนงต้ังแตวันที่ 6 มิถุนายน 2557 
การตรากฎหมายตาง ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งสองสภา 
 

ระบบการเลือกต้ัง 
 การเลือกตั้งสมาชิกราชสภามีทั้งแบบมีผูแทนไดหลายคนและแบบที่เขตเลือกตั้งมี
ผูแทนไดคนเดียวเปนการเลือกต้ังทางออมโดยสภานิติบัญญัติแหงรัฐและดินแดนสหภาพ โดย
ใชหลักการตัวแทนตามสัดสวนหรือคะแนนสูงสุดหน่ึงเดียวแลวแตกรณี อินเดียมีการเลือกต้ัง
สมาชิกโลกสภาครั้งแรกภายหลังไดรับเอกราช เมื่อป 2495 และมีการประชุมโลกสภาครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2495 
 การเลือกต้ังสมาชิกโลกสภาเปนการเลือกต้ังทางตรงโดยใชเกณฑเสียงขางมากปกติ 
มีการแบงเขตเลือกตั ้งทั ้งหมด 543 เขตโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียเปน
หนวยงานที่ดูแลเรื่องการจัดการเลือกต้ังทั่วประเทศซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับนับ
ถือวาเปนองคกรอิสระที ่ดำเนินงานดวยความเปนกลางและสามารถปฏิบัติหนาที ่โดย
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล 
 การเลือกต้ังสมาชิกโลกสภาครั้งลาสุด คือเดือนเม.ย.-พ.ค. 2557 ถือเปนการจัดการ
เลือกต้ังที่ประสบความสำเร็จอยางสูง เน่ืองจากมีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสูงถึงรอยละ 66.4 และ
มีวิธีจัดการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพโดยมีการใชทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีรูปถาย
ประกอบทั่วทั้งประเทศเปนครั้งแรก ใน 522 เขตเลือกต้ัง (จากทั้งหมด 543 เขตโดยยกเวน
บางเขตในรัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด รัฐชัมมูและแคชเมียร) เพื่อเปนการปองกันการทุจริตใน
การปลอมแปลงบุคคลที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
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นอกจากนั ้น มีการใชเครื ่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส (electronic voting 
machine) ทั ่วประเทศ จำนวน 1.1 ลานเครื ่องทำใหสามารถทราบผลการเลือกตั ้งทั่ว
ประเทศไดภายใน 24 ชั่วโมงและใชกำลังเจาหนาที่พลเรือนทั้งหมด 4 ลานคน เจาหนาที่
ตำรวจ 2.1 ลานคน เพื่อดูแลรักษาความเรียบรอยในการเลือกตั้งวาระการประชุมโลกสภา 
แบงเปน 
 1) การประชุมพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ (Budget Session) ระหวางเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม (คลิกชมผลการปฏิบัติ 
 2) การประชุมวาระฤด ูฝน (Moonsoon Session) ระหวางเด ือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 
 3) การประชุมวาระฤดูหนาว (Winter Session) ระหวางเดือน พฤศจิกายน-
ธันวาคม 
 

 อำนาจหนาที่ของรัฐสภา 
 มีอำนาจหนาที ่ในการบัญญัติกฎหมาย กำกับดูแลการบริหารประเทศของฝาย
บริหาร ผานรางงบประมาณ อภิปรายประเด็นปญหาตาง ๆ  ที่เปนผลประโยชนแหงชาติ หรือ
มีผลกระทบตอประชาชน อาทิ แผนการพัฒนา นโยบายแหงชาติ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ อำนาจหนาที่ที่แตกตางระหวางโลกสภาและราชสภา คือ โลกสภากำกับดูแลการ
บริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ ในขณะที่ราชสภาไมมีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงิน แตมี
อำนาจในการพิจารณากฎหมายอื่น ๆ 
 โลกสภาและราชยสภาม ีคณะกรรมาธ ิการต  าง  ๆ อย ู ภายใต   โดยแบ ง
คณะกรรมาธิการเปนสองประเภท คือ Standing Committee และ ad hoc Committee 
คณะกรรมาธิการที่ถือวามีความสำคัญ คือ 
 Committee on Public Accounts มีหนาที่ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
รัฐบาลใหเปนไปตามขอตกลงของรัฐสภา (เปนคณะกรรมาธิการของราชสภา) 
 Committee on Public Undertakings มีหนาที ่ตรวจสอบรายงานของผู ตรวจ
งบประมาณแผนดิน (เปนคณะกรรมาธิการของราชยสภา) 
 Committee on Estimates มีหนาที ่ตรวจสอบการบริหารงานใหเป นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล (เปนคณะกรรมาธิการของโลกสภา) 
อน่ึง ประธานาธิบดีเปนผูมีอำนาจเรียกประชุมสภา เลื่อนการประชุม กลาวอภิปรายตอสภา 
ยุบโลกสภา และประกาศกฎหมายไดทุกเวลา ยกเวนในระหวางสมัยการประชุมของรัฐสภา 
และตามรัฐธรรมนูญ ผูที่ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีสามารถเปนสมาชิกของโลกสภาหรือราชสภา
ก็ได 

44



 ฝายบริหาร 
 ประธานาธิบดี เป นประมุขของรัฐ และเปนหัวหนาคณะผู บริหาร (Head of 
Executives of the Union) ซึ่งประกอบดวยรองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะ
รัฐบาล (Council of Ministers) ประธานาธิบดีไดรับการเลือกต้ังทางออมจากผูแทนของทั้ง
สองสภา รวมทั้งสภานิติบัญญัติของแตละรัฐ ดำรงตำแหนงคราวละ 5 ป และสามารถลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนวาระที่สองได คุณสมบัติของผูที่จะดำรงตำแหนงประธานาธิบดีได คือ 
ตองมีสัญชาติอินเดีย มีอายุไมต่ำกวา 35 ป และตองไมเปนสมาชิกโลกสภาหรือวุฒิสภาหรือ
สภานิติบัญญัติแหงรัฐใด ๆ 
 รองประธานาธิบดี ไดร ับการเลือกตั ้งทางออมจากผูแทนของทั ้งสองสภา ดำรง
ตำแหนงคราวละ 5 ป และเปนประธานราชสภาโดยตำแหนง 
 นาย Hamid Ansari รองประธานาธิบดีคนปจจุบัน ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนง
รองประธานาธิบดีตออีกหนึ่งสมัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 และทำพิธีสาบานตนเขารับ
ตำแหนงเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2555 
 นายกรัฐมนตร ีเปนผูที่มีอำนาจในการบริหารอยางแทจริง ดำรงตำแหนงคราวละ 5 
ป ไดร ับการแตงตั ้งโดยตรงจากประธานาธิบดี เปนหัวหนาคณะรัฐมนตรี (Council of 
Ministers) ซึ ่งไดร ับการแตงตั้งโดยประธานาธิบดี โดยการเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ (Cabinet Ministers) รัฐมนตรีที ่ขึ ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี (Ministers of State – Independent Charge) และรัฐมนตรีชวยวาการ 
(Ministers of State) คณะรัฐมนตรีรายงานโดยตรงตอโลกสภา 
 ร ัฐบาลอ ินเด ียช ุดป จจ ุบ ันม ี  66 คน ประกอบดวย นายกร ัฐมนตร ี  1 คน 
รัฐมนตรีวาการ (Cabinet Ministers) 26 คน และรัฐมนตรีที ่ขึ ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
(Ministers of State with Independent Charge) และรัฐมนตรีชวยวาการ (Ministers of 
State) 39 คน รวม 66 คน 
 ฝายตุลาการ 
 อำนาจตุลาการเปนอำนาจอิสระ ไมขึ้นกับฝายบริหาร มีหนาที่ปกปองและตีความ
รัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Supreme Court) เปนศาลสูงสุดของประเทศ ผูพิพากษาประจำศาล
ฎีกา มีจำนวนไมเกิน 25 คน แตงตั้งโดยประธานาธิบดี ในระดับรัฐ มีศาลสูง (High Court) 
ของตนเองเปนศาลสูงสุดของแตละรัฐ รองลงมาเปนศาลยอย (Subordinate Courts) ซึ่ง
แตกตางกันไปในแตละรัฐ อยางไรก็ตาม อำนาจตุลาการของรัฐอยูภายใตศาลฎีกาซึ่งมีอำนาจ
สูงสุด 
 การปกครองระดับรัฐ 
 รัฐธรรมนูญอินเดียแบงแยกอำนาจระหวางรัฐบาลกลาง (Government of India) 
และรัฐบาลรัฐทองถ่ิน (State Government) อยางชัดเจน รัฐบาลรัฐทองถ่ินมีอำนาจในการ
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รักษาความสงบเรียบรอยและรักษากฎหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
รัฐ 
 โครงสรางของฝายบริหารในแตละรัฐ ประกอบดวย 
 ผ ู ว าการร ัฐ (Governor) เป นประมุขของร ัฐ ได ร ับการแต งตั ้งโดยตรงจาก
ประธานาธิบดี (ตามขอเสนอแนะของพรรคการเมืองที่เปนพรรครัฐบาล) มีอำนาจหนาที่ใน
การแตงตั้งถอดถอนมุขมนตรีและคณะรัฐมนตรีประจำรัฐ แตงตั้งอัยการประจำรัฐ เรียก
ประชุมและยุบสภานิติบัญญัติแหงรัฐ ใหความเห็นชอบและยับยั้งรางกฎหมายของรัฐ มี
อำนาจลดโทษและใหอภัยโทษ 
 รัฐบาลแหงรัฐ (State Government) ประกอบดวยมุขมนตรี (Chief Minister) 
เปนหัวหนาและเปนผู ใชอำนาจบริหารภายในรัฐ และคณะรัฐมนตรีประจำรัฐ (State 
Ministers) ทั้งน้ี รัฐบาลแหงรัฐจะมาจากพรรคการเมืองที่สามารถจัดต้ังรัฐบาลภายหลังการ
เลือกต้ังภายในรัฐ หรือไดรับการแตงต้ังจากสภานิติบัญญัติแหงรัฐ 
 สภานิติบัญญัติแหงรัฐในรัฐพิหาร รัฐชัมมูและแคชเมียร รัฐกรณาฏกะ รัฐมหาราษฏ
ระ และรัฐอุตตรประเทศ มีสองสภา คือ Legislative Council และ Legislative Assembly 
ในรัฐอื่นๆ ที่เหลือ มีเพียงสภาเดียว คือ Legislative Assembly 
 Legislative Council (ทำหนาที่คลายราชสภา) มีสมาชิกไมมากกวาหน่ึงในสามของ
จำนวนสมาชิก Legislative Assembly และไมนอยกวา 40 คน สมาชิกหนึ่งในสามไดรับ
เลือกตั้งโดยสมาชิก Legislative Assembly หนึ่งในสามมาจากผูดำรงตำแหนงในองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน หน่ึงในสิบสองเปนอาจารยผูทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาของรัฐ ที่เหลือเปน
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ที่ไดรับการแตงต้ังจากผูวาการรัฐ 
 Legislative Assembly (ทำหนาที่คลายโลกสภา) มีสมาชิกไดไมเกิน 500 คน และ
ไมนอยกวา 60 คน ไดรับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนตามการแบงเขตการเลือกต้ัง 
 สถานะ ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 
 

พุทธศาสนาในอินเดีย 
 
 พระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. 240 – 312) ไดสงพระธรรมทูตจากอินเดียไปประกาศ 
พุทธศาสนา 9 สาย โดยสายที่ 8 พระโสณะและพระอุตระเถระไดเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ
ประเทศหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน (ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและ
อินโดนีเซีย) ทำใหไทยไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธจากอินเดียมาต้ังแตสมัยน้ัน 
 หลังจากสมัยพุทธกาล พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองถึงที ่สุดในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช ตอมาระหวาง พ.ศ. 1300 – 1700 คณะสงฆออนแอลง รวมทั ้งถูกศาสนาอื่น
ตอตานและบีบคั้น กอปรกับถูกชนชาติมุสลิมเขารุกรานและทำลายวัดวาอารามตลอดจน
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พระสงฆ ในที่สุดในชวงป พ.ศ. 1700 พุทธศาสนาจึงเสื่อมลงและสูญหายไปจากอินเดียใน
ที่สุด ในป พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) อินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษและไดนายเยาวหรลาล 
เนหรู (Jawaharlal Nehru) เปนนายกรัฐมนตรี เนหรูไดสงเสริมการอยูรวมกันของประชาชน
ที่มาจากลัทธิและตางศาสนาภายใตแนวคิด “สหธรรม” 
 ในชวงนี ้ พ ุทธศาสนาไดถูกฟ นฟูขึ ้นมาอีกครั ้งโดยบุคคลสำคัญ 2 ทาน คือ 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย และ ดร. บิมเรา รามจิ เอมเบดการ (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar) 
ผูนำชาวพุทธ โดยรัฐบาลอินเดียไดบูรณะพุทธสถาน สงเสริมการศึกษา พุทธศาสนาและ
กอต้ังมหาวิทยาลัยที่เมืองนาลันทาและเมืองมคธ วิทยาลัยพุทธที่เมืองบอมเบย สงเสริมการ
เรียนภาษาบาลีที่เมืองกัลกัตตา รวมทั้งจัดงานฉลองพุทธชยันตี หรือ ครบรอบ 2,500 ปของ
พุทธศาสนา โดยเชิญประเทศที่มีประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนามารวมฉลอง และ
สรางวัดในบริเวณรอบพระมหาเจดียพุทธ คยาดวย ทำใหประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในเรื่อง
พุทธศาสนาในอินเดียอยางเปนทางการเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ดร. 
เอมเบดการไดนำคนวรรณะต่ำประมาณ 5 แสนคน ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะที่เมืองนาค
ปะ รัฐมหาราษฏระ ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนการฟนฟูพุทธศาสนาในอินเดียที่สำคัญ 
 อยางไรก็ดี หลังจากนั้นเพียง 53 วัน ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ดร. เอมเบด
การก็เสียชีวิตลง ทำใหชาวพุทธในอินเดียขาดผูนำคนสำคัญไป แตพิธีปฏิญาณตนเปน พุทธ
มามกะดังกลาว ก็ยังดำเนินมาทุกป พระสงฆจากประเทศไทยไดรับเชิญไปรวมงานดวยทุก
ครั้ง ในขณะที่พทุธศาสนาในอินเดียเสื่อมและสูญไปในชวงป พ.ศ. 1700 ประเทศไทยไดรับ 
พุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของประเทศโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรง
เปนอัครศาสนูปถัมภกทำให พุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุงเรืองและมคีวามมั่นคง เปนที่
ยอมรับจากนานาประเทศและกลายเปนศูนยกลางพุทธศาสนาที่สำคัญแหงหนึ่งของโลกใน
ปจจุบัน ในป พ.ศ. 2499 ซึ่งทางการอินเดียไดจัดงานฉลองพุทธชยันตี หรือครบรอบ 2,500 
ปของพุทธศาสนา และไดเชิญประเทศที่มีประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนา รวมทั้ง
ประเทศไทยรวมฉลองและสรางวัดที่เมืองคยาน้ัน รัฐบาลไทยไดตอบสนอง โดยสรางวัดไทย
พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ในป 2501 ซึ่งเปนวัดของรัฐบาลไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย
และในตางประเทศ นับตั ้งแตนั ้นมามหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยก็ไดสนับสนุนการ
ดำเนินงานของวัดไทยพุทธคยามาโดยตลอด มีการสงคณะสงฆคณะละ 4 รูป ที่เรียกวา คณะ
ปญจวรรค มาบริหารวัดในฐานะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย ซึ่งปจจุบนั มพีระเทพ
โพธิวิเทศ เปนหัวหนาพระธรรมทูต และเปนเจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา 
 ตลอดเวลากวา 50 ป คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียทุกชุดไดปฏิบัติ
หนาที่ ในการทำนุบำรุงและเผยแผพุทธศาสนาในอินเดียและสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางคณะสงฆไทยและคณะสงฆนานาชาติในอินเดียอยางแข็งขันและไดผลดย่ิีง 
การดำเนินงานเผยแผพุทธศาสนาของวัดไทยในอินเดียมีทั ้งเรื ่องการจัดการอุปบรรพชา 
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อุปสมบท การศึกษาพระปรติร และการเผยแผพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจน
การปกครองดูแลคณะสงฆ แมชี และเจาหนาที่ของวัดที่พำนักอยูที่วัด รวมถึงการตอนรับ
และจัดที่พัก อาหาร และการรักษาพยาบาลใหแก พระภิกษุสงฆและพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ที่มาจาริกแสวงบุญเปนจำนวนมาก ดวยการทำงานอยางขันแข็งของพระธรรมทูตไทยสาย
ประเทศอินเดีย ทำใหเกิดการจัดสรางวัดไทยในอินเดียอีกจำนวนมาก อาทิ วัดไทยกุสินารา
เฉลิมราชย วัดไทยสิริราชคฤห วัดไทยนาลันทา วัดไทยไวสาลี วัดไทยเชตวัน เปนตน ปจจุบนั
รัฐบาลอินเดียใหความสำคัญกับพุทธศาสนามากข้ึน มีบุคคลตางๆ ในวงราชการและการเมอืง
ที่นับถือพุทธศาสนา มีโครงการฟนฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาใหกลับมาเปนมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาที่ยิ่งใหญเชนในอดีต รวมทั้งโครงการพัฒนาสังเวชนียสถานใหเปนสถานที่ทองเที่ยว
เชิงพุทธศาสนาในรัฐพิหาร รัฐอุตตรประเทศ และรัฐตางๆ ในอินเดีย ซึ่งเปนดินแดนตน
กำเนิดพุทธศาสนา ซึ่งมีสวนสำคัญในการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมของรัฐ
ตางๆ ดังกลาว อยางย่ิง 
 พุทธศาสนาในอินเดียไมเพียงแตกระจุกตัวอยูในเขตวังเวชนียสถานเทาน้ัน แตยังมี
พื้นที่อื่นๆ อีกมากที่ยังไมเปนที่รูจักของพุทธศาสนิกชนมากนัก อาทิ วัฒนธรรมพุทธศาสนา
มหายานในแควนลดาข สิกขิม และธรรมศาลา เปนตน หรือ อิทธิพลของพุทธเถรวาทแบบ
ประเทศไทยที่กระจายตัวอยูในกลุมคนไต ที่มีอัตตลักษณ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คลาย คนไทยลานนนา คนไตเหลานี้กจะจายตัวอยูทางภาคอีสานของอินเดีย โดยเฉพาะใน
รัฐอัสสัมและอรุณาจัลประเทศ นอกจากน้ี ยังมีทางรัฐคุชราตซึ่งเปนรัฐบานเกิดของมหาตมะ 
คานธี และนายกรัฐมนตรีคนปจจบุัน นเรนทรา โมดี ที่มีชาวฮินดูเปลี่ยนมานับถือศาสนาพทุธ
เปนแสนๆ คน ซึ ่งในป 2558 นี้ สถานทูตฯ รวมกับสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศ
อินเดีย-เนปาล มีแผนที่จะนำพระพุทธรูปไปมอบใหกับชาวพุทธคุชราต ซึ่งถือเปนสวนหน่ึง
ของนโยบายการสงเสริมพุทธศาสนานอกเขตสังเสชนียสถานของสถานทูตฯ 
 

ระบบการศึกษา 
 
 การศึกษาของอินเดียแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 1. ระดับอนุบาล (Kindergarten)  เปนการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาในโรงเรียน สำหรับเด็กอายุระหวาง 3-5 ป โดยการศึกษาระดับอนุบาลของอินเดียไม
ถือเปนการศึกษาภาคบังคับ 
 2. ระดับประถมศึกษา (Primary School)  เปนการศึกษาภาคบังคับสำหรบัเด็กอายุ 
5-9 ป (เกรด 1-4) 
 3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)  แบงเปน 2 ระดับคือ 
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 3.1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Secondary School) สำหรับนักเรียนอายุระหวาง 
9-15 ป (เกรด 5-10) หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแลว นักเรียนจะไดรับ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (Secondary School Certificate, SSC) 
 3.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Higher Secondary School) สำหรับนักเรียน
อายุระหวาง 15-17 ป (เกรด 11-12) นักเรียนตองเลือกหนึ ่งในสามสายวิชาหลักไดแก 
วิทยาศาสตร (Science) พาณิชยศาสตร (Commerce) และศิลปภาษา (Art) สายวิชาที่
นักเรียนเลือกจะเปนตัวกำหนดสาขาที่นักเรียนจะสามารถเขาเรียนไดในระดับอุดมศึกษา
ตอไป โดยภายหลังสำเร็จการศึกษานักเรียนจะไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Higher Secondary School Certificate, HSSC) 
 4. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)  นอกจากการเขาศึกษาตอในระดับ 
Higher Secondary School แลว นักเร ียนที ่ม ีความถนัดทางงานฝม ือและสนใจการ
ประกอบอาชีพเฉพาะทาง ก็สามารถเขาเรียนตอในระดับอาชีวศึกษาไดโดยมีทั้งหลักสูตร
ระยะสั้น (6-12 เดือน) และหลักสูตรระยะยาว (2-4 ป) 
 5. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ระดับอุดมศึกษาของอินเดียประกอบดวย
มหาวิทยาลัยประมาณ 700 แหง และวิทยาลัยซึ ่งขึ ้นตรงตอมหาวิทยาลัย (Affiliated 
Colleges) ประมาณ 35,000 แหง ในแตละป มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกวา 25 ลานคน 
มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญจะทำหนาทีเ่ปนองคกรกำกับดูแล Affiliated Colleges ในดาน
หลักสูตรและการสอบวัดผล กลาวคือ มหาวิทยาลัยจะเปนผูกำหนดหลักสูตรการเรียน ออก
ขอสอบและตรวจขอสอบวัดผลของ Affiliated Colleges ทั้งหมด และเมื่อสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะไดรับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยของตนข้ึนตรง  
 

สถานที่ทองเที่ยวในนิวเดลลี 
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India Gate 
 India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เปนสิ่งกอสรางมีลักษณะคลายคลึง L’ Arc de 
Triomphe ของ ฝรั่งเศส มีความมุงหมายใหเปนอนุสรณแกทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้ง
สำคัญๆ ของอินเดีย โดยไดจารึก รายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เชน ทหารและ
ขาราชการอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที ่ พลีชีวิตในสงครามชายแดนดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟกานครัง้ที่ 3 และรวมทั้งทหารอินเดีย จำนวน 60,000 
นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 1 สวนบนยอดของประตูอินเดีย สรางเปนอนสุรณแก
ทหารนิรนาม วัสดุในการกอสรางเปนหินทรายแดง เปนแทงทึบ มีความสูงจากระดับพื้นถนน 
42.3 เมตร สวนโคงของซุมประตู กวาง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ตรงกลางระหวางประตูมี
กระถางหินทรายแดงขนาดใหญ จุดไฟลุกโชนไมเคยดับมาตั้งแตป พ.ศ. 2475 และมีอกัษร
จารึกเปนภาษาฮินดีวา “อมร ชะวาน ชโยติ” (อมร – ผูไมตาย ชะวาน – ทหาร และ ชโยติ 
– ความรุงเรือง หรือ ความสวาง) 
 

ราชฆาฎ (Raj Ghat) 
 

 
 
 เปนอนุสาวรียที่สรางข้ึนเพื่อรำลึกถึงมหาตมคานธี บิดาแหงชาติอินเดีย (Father of 
the Nation) อนุสาวรียแหงน้ีคนทั่วไปเรียกวา คานธีสมาธิ สรางข้ึนบริเวณที่เผาศพมหาตม
คานธี ณ จุดที่เผาศพสรางเปนแผนหินเรียบๆ สีดำยกพื้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีดวงไฟจุดบูชา
ไวตลอดเวลา ขางๆ แทนหินนี้เขียนไววา “เห ราม” ( Oh God!) อันเปนคำที่มหาตมคานธี
กลาวกอนสิ้นใจเมื่อถูกยิง รอบแทนหินมีทางเดินยกระดับกอดวยหินสีนวลลอมเปนบริเวณ
กวาง ที่ต้ังของราชฆาฏมีอาณาบริเวณกวางขวางนับสิบๆไร มีการจัดวางภูมิสถาปตยไดสงา
งาม สมกับเปนที่รำลึกถึงมหาบุรุษของชาติ 
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ราชฆาฎน้ีเปนอนุสรณสถานที่อาคันตุกะสำคัญจากตางประเทศมักไปวางพวงมาลาเพื่อแสดง
ความคารวะแดมหาตมคานธี 
  

พิพิธภัณฑมหาตมคานธี (Gandhi Memorial Museum) 
 

 
 
 พิพิธภัณฑมหาตมคานธี ตั้งอยูบริเวณตรงขามกับราชฆาฏ เปนที่แสดงภาพถาย 
เอกสารตนฉบับที่เขียนดวยลายมือของมหาตมคานธี ตลอดจนสิ่งของสวนตัวของมหาตม
คานธี รวมทั้งมีหองสมุดที่รวบรวมผลงานของคานธีและหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของดวย 
  

พิพิธภัณฑมหาตมคานธี (Gandhi Smriti Museum) 

 
Gandhi Smriti Museum 
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 ต ั ้ งอย ู บนถนน Tees January Marg ใจกลางกร ุ งน ิ ว เดล ี  ภายในบร ิ เ วณ
พิพิธภัณฑสถาน ประกอบดวยบานพักที่มหาตมะคานธีอาศัยอยูในชวง ๑๔๔ วันสุดทายของ
ชีวิต ต้ังแตวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๐ จนกระทั่งถูกลอบสังหารในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๙๑ 
นิทรรศการแสดงภาพชีวประวัติและเรื่องราวการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราช อนุสรณ
สถาน ณ บริเวณที่มหาตมะคานธีเสียชีวิต รูปปนมหาตมะคานธี เปลวเพลิงเปนเครื่องรำลึก
ถึงมหาตมะคานธี กลองสันติภาพ หองจัดแสดงตุกตาจำลองเรื่องราวชีวิตของมหาตมะคานธี 
ภายในบริเวณอาคารบานพักเปนที่จ ัดแสดงสิ่งของเครื ่องใชสวนตัวของมหาตมะคานธี 
ภาพถาย เอกสารตนฉบับที่เขียนดวยลายมือของมหาตมะคานธี และเอกสารอื่นๆ รวมถึง
ภาพยนตสารคดีที่แสดงถึงชีวประวัติ แนวความคิด และการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกรองเอก
ราชของมหาตมะคานธี โดยการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
นำเสนอเรื่องราวตางๆ 
 รัฐบาลอินเดียไดถือกรรมสิทธ์ิครอบครองบานดังกลาวต้ังแตป ๒๕๑๔ และไดจัดต้ัง
เปนพิพิธภัณฑสถานคานธี เปดใหบุคคลภายนอกเยี่ยมชมในป ๒๕๑๖ หลังจากนั้น มีการ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานและเปดใหเขาชมในป ๒๕๔๘ 
 

ราษฎรปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) 
 

 
 
 Rashtrapati Bhavan  ราษฎร ปต ิภว ัน หร ือทำเน ียบประธานาธ ิบด ีของ
อินเดีย ต้ังอยู ที่ตนถนน Rajpath ดานตะวันตกบนเนิน ที่เรียกวา Raisina Hill ตรงขามกับ 
India Gate ซึ่งอยูปลายถนนดานตะวันออก เดิมเคยใชเปนวังของอุปราชอังกฤษในสมัย
อาณานิคม มีหองถึง 340 หอง ออกแบบโดย Sir Lutyens สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1929 เปน
สถาปตยกรรมผสมระหวางตะวันตกกับศิลปะโมกลุ ตัวหองโถงที่เรียกวา Durbar Hall มโีดม
ขนาดใหญแบบอินเดียทำดวยทองแดงอยูดานบน ใชเปนที่ประกอบพิธีสำคัญๆของทางการ 
ทางทิศตะวันตกมีสวนโมกุล (Mughal Garden) ซึ่งมีช่ือเสียงวางดงามมาก เปดใหคนทั่วไป
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ชมเฉพาะชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม เพราะเปนชวงที่ดอกไมออกดอกสวยงาม ทั้งตัว
อาคารและสวนมีเน้ือที่ถึง 350 เอเคอร 
  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) 
 

 
 

 National Museum, Delhi  พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิอ ินเดีย ตั ้งอยู ท ี ่ ถนน 
Janpath กรุงนิวเดลี เปนสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกวา 
150,000 ชิ ้น ที ่ตกทอดมาตั ้งแตอารยะธรรมลุมแมน้ำสินธุ (Indus Valley relics) แสดง
ความเปนมาของประวัติศาสตรอินเดียที่มีอายุกวา 5000 ปรวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำคาของ
เอเชียกลางจากเสนทางสายไหม ซึ่งนับวาหาไดยากที่สุดแหงหน่ึงในโลก 
สิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจะตองเขาไปสักการะเมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑแหงน้ี คือ 
พระบรม-สารีริกธาตุ ของพระพุทธเจา ซึ่งประดิษฐานอยูบนบุษบกไมสักแกะสลักปดทอง*ที่
รัฐบาลไทยไดจัดสรางถวายเปนพุทธบูชา โดยไดมอบใหเปนของขวัญแกรัฐบาลอินเดียเมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ปจจุบันบุษบก ดังกลาวประดิษฐานอยูกลางหองโถงทางปกซาย
ของพิพิธภัณฑสถาน พระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเปนพระบรมอัฐิขนาดคอนขางใหญ
ประมาณ 1 .5 – 2 นิ้ว ซึ่งแตกตางจากพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยูที่ปูชนียสถาน
สำคัญๆ ของไทยที่มักจะมีลักษณะเหมือนเมล็ดขาวหักเล็กๆ หรือเมล็ดงาสีขาว 
*(สวนยอดของบุษบกทำจากทองคำหนัก 102 กรัม บนยอดประดับดวยอัญมณี) 
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ปอมแดง (Red Fort) 
 

 
 
 Red Fort, Delhi  คำวา ปอมแดง หรือ Red Fort หรือที่คนอินเดียทั่วไปเรียกวา 
ลาล ขีลา (ลาล-แดง ขีลา-ปอมปราการ) สรางข้ึนจากหินทรายแดง เปนพระราชวังของชาห 
เชฮันพระเจาแผนดินองคหน่ึงของราชวงศโมกุล (องคเดียวกับที่ทรงสรางทัช มาฮาล) 
 ปจจุบันปอมแดงใชเปนที่ประกอบพิธีฉลองเอกราชของอินเดีย ในวันที่ 15 สิงหาคม
ของทุกๆ ป นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีคลี ่ธงชาติ และกลาวสุนทรพจน ณ เชิงเทินของ
พระราชวังปอมแดงน้ี 
 ปอมแดงขนาดใหญในอินเดีย มีอยู 2 แหง คือที่เดลี และอัคราซึ่งอยูหางจากเดลี 
ประมาณ 200 กิโลเมตร ปอมแดงที่เดลีเปนปอมปราการมีขนาดใหญมาก วัดรอบกำแพงทุก
ดานเปนความยาวถึง 1 ไมลครึ่ง กำแพงดาน แมน้ำยมุนาสูง 60 ฟุต ดานอื่นสูงบางต่ำบางไม
เทากัน กำแพงบางแหงสูง 75 ฟุต บางแหงสูงถึง 110 ฟุต 
 พระเจาชาห เชฮัน ทรงโปรดใหสรางปอมแดงในป พ.ศ. 2181 (ค.ศ. 1638) ใชเวลา
สราง 10 ปเสร็จในป พ.ศ.2191 นับถึงปจจุปนมีอายุกวา 350 ป ในระหวางชวงเวลาดังกลาว
ปอมนี้ ตองประสบภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากขาศึกศัตรูหลายครั้ง ในป พ.ศ. 2262 
เกิดแผนดินไหว เปนผลใหปอมแดงไดรับความเสียหายตองซอมแซมครั้งใหญ ในป พ.ศ. 
2282 ถูกกองทัพเปอรเซีย เขามาปลนเอาทรัพยสมบัติมีคาไปเปนอันมาก รวมทั้งราชบัลลังก
นกยูง (Peacock Throne) ซึ่งทำดวยทองและเพชรนิลจินดาอันหาคามิได และตอมาเมื่อ
อำนาจของราชวงศโมกุลเสื่อมโทรมลง ก็ถูกปลนอีกหลายครั้ง 
 ปอมแดงมีประตูใหญ 2 ประตู คือ ประตูละฮอร (Lahore Gate) ซึ่งหันหนาไปทาง
เมืองละฮอรในประเทศปากีสถาน ซึ่งเปนประตูที่อนุญาตใหประชาชนและนักทองเที่ยวเขา
ชม ซึ่งมีลักษณะที่นาสังเกตผิดกับประตูพระราชวังทั่วไป เพราะมองจากภายนอกไมเห็น
ประตู เห็นแตเชิงเทินสูงกำบังประตูไว กอนจะเขาถึงตัวพระราชวังมีประตูดานใน และมีทาง
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ทอดยาว ประมาณ 80 เมตร ไปถึง หอกลอง ที่เรียกวา เนาปตคะบา เปนตึกสองช้ันซึ่งเปนที่
อยูของเจาพนักงานกรมมหรสพทั้งกรม 
 อาคารหลังแรกที ่เขาไปถึง เรียกวา ดิวันอิอัม (Diwan-I-Am) เปนที ่ออกขุนนาง
ช้ันนอก มีราชบัลลังก หินออนอยูดานใน เปนที่พระเจาแผนดินประทับเวลาออกขุนนาง ผนัง
หองราชบัลลงักฝงหินสีตาง ๆ  ซึ่งเปนลวดลายนก ดอกไมคลายของจริงมากที่สุด และยังคง
สวยงามไมลบเลือน 
 ตอจากดิวันอิอัมหรือหองออกขุนนางชั้นนอก ก็จะถึงสถานที่ที่เรียกวารังคมาฮาล 
(Rang Mahal) เปนที่ทรงพระสำราญหลังการออกขุนนาง และฝายในจะคอยเฝาที่น่ี พระที่
น่ังหลังน้ีสรางบนกำแพงวังสูงมาก มีหนาตาง 5 ชองสำหรับใหนางในไวชมการชนชาง 
 ตอจากพระที่น่ังรังคมาฮาล ถึงพระทีน่ั่งที่เรียกวา ดิวันอิขาส (Diwan-I-Khas) เปนที่
น่ังเฝาช้ันใน สราง ดวยหินออนสีขาว ฝมือกอสรางประณีตกวาพระที่น่ังช้ันนอก เพดานเปน
ไมแกะสลักสวยงาม มีพระแทน ราชบัลลังกซึ่งเคยประดิษฐานราชบัลลังกนกยูง ที่เรียกวา 
Peacock Throne ทำดวยทองคำแท ฝงเพชรนิลจินดาล้ำคา (บัลลังกนี ้ถูก Nadir Shah 
กษัตริยเปอรเซียที่เขามาโจมตีอินเดียนำไปไวที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ในป ค.ศ. 
1739) ในหองนี้มีอักษรจารึกไววา “ถาจะมีสวรรควิมานอยูบนพื้นพิภพนี้ ก็คือ ที่นี่เอง ที่น่ี
เอง ที ่นี ่เอง”(“If there is a paradise on earth it is this, it is this, it is this”) เปนคำ
จารึกที่ชอบพูดกันมาก 
 ตัวปราสาทที่ประทับของพระเจาแผนดิน เรียกวา คาสมาฮาล มีที่อยูแบงออกเปน 3 
ตอน มี หองสรงสรางอยางวิจิตร สวนหองบรรทมเปนหองโลง ๆ ไมมีประตูเปดปดไดเลย ใช
เพียงมานกั้นเทาน้ัน ใชคนเปนยามเฝารักษาแทนการปดประตู และมีหอย่ืนออกมาหอหน่ึง ที่
หอนี้พระเจาแผนดินตองตื่นขึ้นมาไหวพระสวดมนต และตองแสดงพระองคใหปรากฏแก
ราษฎรทุกเชา เพื่อใหรูแนวายังมีพระชนมอยู 
 ศิลปกรรมอีกช้ินหน่ึงที่เชิดหนาชูตาเดลี และเปนถาวรวัตถุคูกับพระราชวังปอมแดง 
คือ ชามามัสยิด (Jama Masjid) เปนสุเหราที ่ใหญที ่สุดในประเทศตะวันออก และเปน
สถาปตยกรรมชิ้นเอกชิ้นสุดทายของพระเจาชาห ชาฮันสรางดวยหินทรายแดงและหินออน 
เริ่มสรางในป พ.ศ. 2187 (ค.ศ.1644) แลวเสร็จในป พ.ศ. 2201 (ค.ศ.1658) มีประตูเขา 3 
ประตู หอคอยอยู 4 มุม และหอสูง(Minaret) 2 หอ ความสูง 40 เมตร 
  
 
 
 
 
 

55



กุตับมีนาร (Qutab Minar) 
 

 
 
 Qutab Minar  กุตับมีนาร (กุตับ-ชื่อของกษัตริย กุตับอุดดินไอบัก มีนาร-หอสูง) 
หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริยฮินดู สตัมภ-เสา) เปนหอสูงที่นาจะถอืเปน
เครื่องหมายของเดลี เปนถาวรวัตถุที่มีความงามได สัดสวน ภายนอกเปนหินทรายสีแดง 
สรางเปนลูกฟูกข้ึนไปอยางเกลี้ยงเกลา ซึ่งไดมีการสรางตอกันข้ึนไปหลายทอด หลายยุคสมัย 
แตละลูกฟูกจารึกเปนอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีรโกหราน 
 เดิมพระเจาปฤถวีราช กษัตริยฮินดูทรงสรางหอไวสูงเพียง 95 ฟุต เพื่อใหลูกสาวข้ึน
ไปดูแมน้ำยมุนาอันศักด์ิสิทธ์ิในขณะสวดมนต ตอมากษัตริยกุตับอุดดินไอบัก ( Qutub ud-
din Aibak) ซึ่งเปนกษัตริยมุสลิม ได ปรับปรุงในป พ.ศ. 1743 จากนั้นกษัตริยองคอื่นใน
ราชวงศเดียวกันไดสรางตออีกสองครั้ง ในป พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษัตริยฟโรซ ชาห 
แหงราชวงศตุกลัขไดเสริมตอจนเปนรูปอยางที่เห็นอยูในปจจุบัน ซึ่งนับเปนศลิปกรรมแบบ
มุสลิมผสมฮินดูที่หาดูไดยาก 
 ความสูงของหอน้ีรวมทั้งหมด 238 ฟุต แบงออกเปน 5 ช้ัน ภายในโปรง มีบันไดข้ึน
ไป 379 ขั้น มีระเบียบบังคับวาคนคนเดียวขึ้นไปไมได เพราะมีคนขึ้นไปกระโดดฆาตัวตาย
บอยๆ จึงยอมใหคนอยางนอย 2 คนข้ึนไปได แตปจจุบันหามข้ึน 
 ในบริเวณกุตับมีนาร มีถาวรวัตถุเปนศิลปะฮินดูเดิม แลวมุสลิมมาสรางเสรมิเติมแตง
ให ซึ่งปจจุบันเปน ที่นิยมของคนไปเย่ียมชมไมแพหอกุตับมินาร คือ เสาเหล็ก ทำดวยเหล็ก
อยางดีไมเปนสนิม เขาใจวาสรางข้ึนใน พ.ศ. 800 หลังสมัยพระเจาอโศกมหาราช ที่เสามีคำ
จารึกเปนภาษาสันสกฤต เปนคำบูชาถวายพระวิษณุ การฝงเสาทำไดแนนหนามาก เลากันวา
กษัตริยมุสลิมพยายามเอาปนใหญยิงใกล ๆ ยังไมโคนไมราว รอยเสาที่ถูกปนใหญ ยังปรากฏ
อยูจนทุกวันน้ี ความสูงของเสาน้ี 32 ฟุต 8 น้ิว เสนผาศูนยกลาง 16 น้ิว เปนที่เช่ือกันวา ถา
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ใครเอาหลังพิงเสาน้ี แลวเอาแขนโอบทางเบื้องหลัง จนมือจับกันได ถือวาเปนคนซื่อสัตยหรือ
มีบุญวาสนา หรือหากทำดังน้ันแลวต้ังจิตอธิษฐาน ความปรารถนาใดๆ ที่ขอจะสัมฤทธ์ิผล 
 

วัดลักษมีนารายัน (Lakshmi Narayan Temple) 
 

 
 
 Lakshmi Narayan Temple  วัดลักษมีนารายัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Birla 
Mandir ตามชื ่อของผู สราง คือ นาย Raja Baldev Birla ซึ ่งเปนนักธุรกิจคนสำคัญของ
อินเดีย สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2481 เพื่อบูชาพระนารายณ (พระผูพิทักษโลก) และพระลักษมี 
(เทพแหงความมั่งค่ัง) เปนที่ซึ่งคนอินเดียและคนตางชาติที่นับถือเทพเจาทั้งสององคนิยมไป
กราบไหวขอพร ซึ่งเช่ือวาจะทรงบันดาลใหสมความปรารถนา 
นอกจากเทวรูปสำคัญ 2 องคดังกลาวแลว ในบริเวณวัดที่สรางอยางงดงามยังมีเทวรูปตาม
ความเช่ือของฮินดูอีกหลายองค เชน พระกฤษณะ และพระพิฆเนศ สำหรับพระพิฆเนศ เปน
ที่นิยมวาศักด์ิสิทธ์ิมาก คนไทยที่มาเย่ียมมักจะไปกราบขอพรใหทำกิจการตางๆ สำเร็จ และ
เลากันวาไดรับพรตามความมุงหมาย 
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สุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb) 
 

 
 
 Humayun’s Tomb  สุสานหุมายุน เปนที่ฝงศพของกษัตริยหุมายุน ซึ่งเปนกษัตริย
องคที่สองของราชวงศโมกุล สรางขึ้นในป ค.ศ. 1565 โดยสถาปนิกชาวเปอรเชียชื่อ Mirak 
Mirza Ghiyas และอำนวยการสรางโดยมเหสีของกษัตริยหุมายนนามวา Haji Begun 
สุสานหุมายุนเปนแบบอยางสถาปตยกรรมโมกุลที ่สวยงามมากที ่สุดแหงหนึ ่ง และเปน
แบบอยางในการสรางทัชมาฮาลในเวลาตอมา ภายในสุสานมีสวนที่ไดรับการจัดแตงอยาง
สวยงามและดูแลเปนอยางดี หลุมฝงศพของมเหสีตางๆ ของกษัตริยหุมายุน รวมทั้ง Haji 
Begun เองก็อยูภายในสุสานน้ี นอกจากน้ี หลุมฝงของชางตัดผมคนโปรดของกษัตริยหุมายุน
ก็อยูในบริเวณสุสานเชนกัน 
  

วัดบาไฮ (Bahai Temple) 
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 Bahai Temple  วัดบาไฮ หรือที่เปนที่รูจักในนามวา วัดดอกบัว (Lotus Temple) 
เปนสถาปตยกรรมที่นำสมัยมากที่สุด ชิ้นหนึ่งของกรุงนิวเดลี โดยมีลักษณะเปนรูปดอกบัว
บาน ซึ่งประกอบดวยใบบัวหินออนจำนวน 27 กลีบ อาคารใหญโตนี้ลอมรอบดวยสระน้ำ
จำนวนถึง 9 สระ และสนามหญาที่ไดรับการดูแลอยางดีและมีขนาดกวางใหญถึงประมาณ 
67.5 ไร 
 บาไฮเปนนิกายที่มีถิ่นกำเนิดจากเปอรเชีย วัดนี้จึงไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิหรานช่ือวา Fariburz Sabha เริ่มกอสรางเมื่อป 1980 และเสร็จสิ้นการกอสรางเมื่อป 
1986 ภายในวัดสามารถจุคนไดถึง 1, 300 คน โดยทุกคนสามารถมาน่ังสมาธิที่น่ีไมวาจะนับ
ถือศาสนา/นิกายใด ทั้งน้ี วัดบาไฮจะมองดูงดงามเปนพิเศษในตอนกลางคืน เน่ืองจากไดรับ
การประดับประดาดวยไฟดวงนอยใหญ ซึ่งทำใหหินดอกบัวหินออนสวางไสวข้ึนมาในยามค่ำ
คืน 
 

พิพิธภัณฑและหองสมุดเนรูห (Nehru Memorial Museum and Library) 
 

 
 
 Nehru Memorial Museum and Library  พ ิพ ิธภ ัณฑ น ี ้ เ ด ิม เป นบ  า นของ 
Jawaharlal Nehru นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ซึ่งดำรงตำแหนงระหวางป 1947-
1964 โดยในขณะน้ันบานน้ีมีช่ือวา Teen Murti Bhavan ทั้งน้ีกอนหนาที่บานหลังน้ีจะเปน
ที ่พำนักของนายกรัฐมนตรีเนรูห ไดเคยเปนทำเนียบของผู บัญชาการทหารของกองทัพ
อังกฤษในอินเดีย บานหลังน้ีไดรับการออกแบบโดย Robert Tor Russell 
 พิพิธภัณฑเนรูหไดจัดแสดงหองนอนและหองทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู
ในสภาพเดิมกอนที่จะถึงแกอสัญกรรม ที่นาสนใจคือ ช้ันหนังสือตามทางเดินภายในบาน ซึ่ง
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ประกอบไปดวยหนังสือสะสมตางๆมากมายของเนรูห พิพ ิธภัณฑนี ้ม ีความหมายตอ
ประวัติศาสตรสมัยใหมของอินเดียมาก เน่ืองจากนอกจากจะเปนบานของนายกรัฐมนตรีคน
แรกของอินเดียแลว ยังเคยเปนบานของนายกรัฐมนตรีอินเดียจากตระกูลคานธีในอนาคต
ตอมาอีกสองคนอีกดวยคือ นางอินธิรา คานธี บุตรสาว และนายราจีฟ คานธี หลานชาย ซึ่ง
ทั้งคูถูกสังหารขณะดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี 
  
กัมมาสธัมมะนิคม (Asokan Rock Edict) 
 

 
 

 ตั ้งอยู ในเขตไกรลาศตะวันออก กรุงนิวเดลี เปนสถานที่ซึ ่งปรากฏหลักฐานวา
พระพุทธเจาเคยเสด็จฯมา เพื่อทรงแสดงธรรมมหาสติปฏฐานสูตร ในนครอินทรปตถใหแก
ชาวกุรุ ณ เมืองที่เรียกวา “กัมมาสธัมมะนิคม” ตรงจุดที่พระพุทธเจาแสดงธรรมเทศนา 
ปจจุบันเปนกองหินสีแดงขนาดยอม และมีแผนหินกอนหน่ึงบริเวณยอกกองหินซึ่งมีขอความ
จารึกดวยอักษรพราหมมี เชื่อกันวาพระเจาอโศกเปนผูจารึกไวเพื่อแสดงเปนหลักฐานให
ทราบวาเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาไดแสดงพระสูตรดังกลาว ซึ่งถือวาเปนพระสูตรที่สูงสุดใน
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ กัมมาสธัมมะนิคมเปนจุดทองเที่ยวแหงหนึ่งในเดลีที่พุทธศาสนิกชน
แวะไปสักการะ 
 กัมมาสธัมมะนิคมอยูในความดูแลของกองโบราณคดี กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่ง
ไดประกาศไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๑ วา สถานที่ดังกลาวเปนอนุสรณสถานที่มีความสำคญัใน
ระดับชาติ ปจจุบัน กองโบราณคดีไดสรางรั้วเหล็กลอมรอบกองหินไวเพื่อเปนการอนุรักษ 
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