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บันทึกการเดินทาง 
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

ไปรับการถวายสมณศักดิ์ที่ “อัครมหาบัณฑิต” 
จากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ระหว่างวันที ่๒๑-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
รายช่ือผู้เดินทาง 

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)   วัดบวรนิเวศวิหาร 
๒. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)    วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
๓. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)   วัดปทุมวนาราม 
๔. พระอรรถกิจโกศล (ธงชัย ธมฺมธโช)    วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
๕. พระสิริวัฒโนดม (ประกอบ สุภากโร)   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
๖. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)   วัดบวรนิเวศวิหาร 
๗. พระครูสังฆรักษ์ พุทธิพงศ์ ว่องพาณิช   วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  
๘. พระกิตติสาระ (พระชาวเมียนมาร์)    วัดเรไร ตลิ่งชัน 
๙. พระเตชญาณะ (พระชาวเมียนมาร์)   วัดใหม่ยายมอญ 
๑๐.  พระมหาอนันต์ (พระชาวเมียนมาร์)   วัดลาดพร้าว 
๑๑.  พระธัมมิสาระ (พระชาวเมียนมาร์)   วัดเทพนารี 
๑๒.  พระมหาจาย (พระชาวเมียนมาร์)    วัดเทพธิดา 
๑๓.  นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา    ไวยาวัจกร สมเด็จพระวันรัต 
๑๔.  นางวิภาศิริ มะกรสาร     ผู้ติดตาม 
๑๕.  นางอังคณา สุเมธสิทธิกุล     ผู้ติดตาม 
๑๖.  นายสงัด เซียนจดบันทึก     ผู้ติดตาม 
๑๗.  นายพิชญา สุ่มจินดา     ผู้ติดตาม 
๑๘.  นางอรุณี พงษ์ปรีชา     ผู้ติดตาม 
๑๙.  นางสาวอารีรัตน์ พงษ์ปรีชา    ผู้ติดตาม 
๒๐.  นายประพนธ์ ปิยะนนทลี     ผู้ติดตาม  
๒๑.  นางสุพร ปณิธานศิริกุล     ผู้ติดตาม 
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๒๒.  นายชาญวิทย์ ปณิธานศิริกุล    ผู้ติดตาม 
หมายเหตุ ๑. พระธรรมบัณฑิตและพระครูสังฆรักษ์ พุทธพงศ์ ว่องพาณิช เดินทางวันที่ ๒๒ มีนาคม 
  ๒๕๕๙  
  ๒. พระสิริวัฒโนดม และนางอังคณา สุเมธสิทธิกุล กลับกรุงเทพฯ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
กรุงเทพฯ – เนปิดอว์ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.   สมเด็จพระวันรัต ออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัด 
   สมุทรปราการ 
เวลา ๑๔.๔๕ น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ๔ ประตู ๓ เคาน์เตอร์ F สายการ

บิน Bangkok Airways 
- เมื่อท าการเช็คอินเสร็จแล้ว ไปพักยังห้อง King Power Lounge จนใกล้เวลาที่ 

เที่ยวบิน PG 721 ของ Bangkok Airways บินออกตามก าหนดเวลา ๑๗.๒๐ น. 
 

เวลา ๑๙.๔๐ น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเนปิดอร์ (Naypyidaw International Airport) ซึ่ง
   ตั้งอยู่ ๑๖ กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเนปิดอว์ ราชธานีใหมข่องประเทศ
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นสนามบินนานาชาติของเมียนมาร์ที่เปิดเป็น
   ทางการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
    ที่สนามบินเนปิดอว์ เมื่อลงจากเครื่องบิน มี U Shwe Win รองอธิบดีกรม
   ส่งเสริมและการเผยแผ่พระศาสนา U Than Tun Win และ U Sai Myat Thu  
   เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและการเผยแผ่พระศาสนา กระทรวงกิจการศาสนา มาถวายการ
   ต้อนรับในนามของรัฐบาลเมียนมาร์ และมีพระดร. ค าหมาย ธมฺมสามี พร้อมพระสงฆ์
   เมียนมาร์อีกจ านวนหนึ่ง ผู้แทนคณะสงฆ์เมียนมาร์ มาถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ
   สมเด็จพระวันรัต พร้อมคณะ  

- เจ้าหน้าที่ได้น าเจ้าประคุณสมเด็จและคณะไปยังห้องรับรอง VIP ของสนามบิน และ
เจ้าหน้าที่ได้ขอหนังสือเดินทางของคณะทั้งหมดเพ่ือท าการประทับตราเข้าประเทศ  

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมและการเผยแผ่พระศาสนา ได้ถวายฎีกาอาราธนารับสมณ
ศักดิ์ พร้อมด้วยบัตรโดยสารทางเรือและรถแบบไม่ต้องเสียค่าโดยสาร ไม่จ ากัดเที่ยว
ทั่วประเทศเมียนมาร์ ที่มีอายุการใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

- ในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาล พอได้เวลาสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้น าเจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ไปพักที ่ๆ ทางรัฐบาลจัดถวาย ที่โรงแรม Golden Guest Hotel ซ่ึงต้ังอยู่
ที่ No 5, Hotel Zone, Yaza Thingaha Road, Nay Pyi Taw  
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เวลา ๒๑.๐๐ น. ที่โรงแรม Golden Guest Hotel นาง 
Shwe Hmone ภรรยารองประธานาธิบดีคนที่ ๒ Dr. Sai 
Mauk Kham พร้อมคณะ ถวายสักการะถวายการต้อนรับ
ในนามของรัฐบาล 
 

 

เวลา ๒๒.๐๐ น.   เจ้าประคุณสมเด็จฯ ย้ายโรงแรมไปพักท่ีโรงแรม Kempinski Hotel เพราะห้องพักท่ี
   ทางรัฐบาลจัดถวายที่ Golden Guest Hotel มีปลวกและท าให้วงกบประตูพังลงมา 
หมายเหตุ  (สมเด็จพระวันรัต, นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา, นางสุพร ปณิธานศิริกุล, นาย
   ชาญวิทย์ ปณิธานศิริกุล พักท่ีโรงแรม Kempinski Hotel นอกนั้นพักท่ีโรงแรม 
   Horizon Lake View Resort ตั้งอยู่ที่ Taw Win Yadanar Road, National 
   Guest House Zone, Nay Pyi Taw) 
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วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
กรุงเนปิดอว ์
เวลา ๐๗.๐๐ น.   สมเด็จพระวันรัตฉันอาหารเช้าที่โรงแรมท่ีพัก Kempinski Hotel 
เวลา ๐๗.๕๐ น. ออกจากโรงแรม Kempinski Hotel ไปยังพระมหาเจติยสถานอุปปาตสันติ เพ่ือไป

ถวายสักการะท่านอภิธชมหารัฐคุรุ ภัททันตะ กุมารภิวังสะ หรือ ภะโม สยาดอว์ 
ประธานคณะกรรมการสังฆมหานายกสมาคมแห่งชาติ หรือ สังฆมหานายกของเมียน
มาร์ อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗ 

เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระวันรัตและคณะถึงพระมหาเจติยสถานอุปปาตสันติ และได้ไปยังห้องพักของ
ท่านสังฆมหานายก  
- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้กราบถวายสักการะท่านสังฆมหานายก และได้

สนทนาธรรมในเรื่องต่าง ๆ โดยท่านสังฆมหานายกได้เล่าถึงเหตุการณ์ของการ
สังคายนาครั้งที่ ๖ ที่ได้ใช้เวลากว่า ๕ เดือน โดยท่านสังฆมหานายกอยู่ตลอดการ

พระมหาเจติยสถานอุปปาตสันติ 

พระมหาเจติยสถานอุปปาตสันติ หรือ พระเจดียส์ันติภาพ เป็นจุดส าคัญของเมืองเนปดิอว์ พระมหาเจดีย์มคีวามสูง ๓๒๕ ฟตุ 
และเป็นพระมหาเจดยี์จ าลองของพระมหาเจดียซ์เวดากองที่ย่างกุ้ง องค์พระมหาเจดียส์ร้างอยู่บนพืน้ท่ี ๑๖ เอคอร์ สร้างโดย
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ และท าการพุทธาภิเษกในวันท่ี ๙ มีนาคม 
๒๕๕๒ ภายในพระมหาเจดียไ์ด้ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกปางต่าง ๆ ไว้มากมาย ในบริเวณพระมหาเจดีย์อุปปาตสันตินี้ยังมี
พระอุโบสถ (Withongara Ordination Hall) ที่พักผู้ดูแลพระมหาเจดีย์ (Cetiyapala Chamber) ที่พักสงฆ์ (Sangha Yama 
Hostels) พระวิหารศาสนมหาพมิาน (Sasana Maha Beikmandaw Building) พิพิธภัณฑ์ หอพระไตรปิฎกและหอจดมหาย
เหตุ  
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สังคายนาตั้งแต่ต้นจนจบ ในการท าสังคายนาครั้งนั้น มีการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับ
ไทย ซึ่งท าเป็นเชิงอรรถไว้ว่า เป็นฉบับสยา ซึ่งก็คือฉบับประเทศสยาม หรือประเทศ
ไทยนั่นเอง 

- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตได้ถวายของที่ระลึกแด่ท่านสังฆมหานายกดังนี้ 
๑. พระพุทธรูป ภปร ขนาด ๕ นิ้ว ๑ องค์  
๒. พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๙๑ เล่ม ๑ ชุด 
๓. หนังสือ The People’s Patriarch ๑ เล่ม 
๔. หนังสือ พระของประชาชน ภาษาไทยและพม่า ๑ เล่ม 
๕. หนังสือ Buddhist Psychology พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑ เล่ม  
- ท่านสังฆมหานายกได้ขอบคุณ และบอกว่า หนังสือพระไตรปิฎกจะน าเข้าห้องสมุดของ

คณะกรรมการสังฆมหานายกสมาคมแห่งชาติ ส่วนพระพุทธรูปนั้นจะขอเก็บไปบูชาเอง 
เสร็จแล้วได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และพอสมควรแก่เวลา เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต จึง
ได้กราบลาท่านสังฆมหานายก ภัททันตะ กุมารภิวังสะ มหาเถระ 

  
 

เวลา ๐๙.๑๐ น.  ออกจากพระมหาเจติยสถานอุปปาตสันติไปยัง Thatta Thattaha Maha Bawdi 
   Pagoda หรือพระมหาเจดีย์พุทธคยาจ าลองสูง ๑๖๒ ฟุต เท่าจริงทุกอย่าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
   Udayayanthi Hillock ในเมือง Pohbbathiri กรุงเนปิดอว์  
เวลา ๐๙.๔๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและคณะไปถึง Thatta Thattaha Maha Bawdi  
   Pagoda มีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนมากราบพระเจดีย์เป็นจ านวนมาก 
   ระหว่างทางขึ้นไปที่พระมหาเจดีย์มีพระสงฆ์มากราบทักทายเจ้าประคุณสมเด็จฯ หลาย
   รูป โดยเฉพาะพระกลุ่มนิกายมหายิน หรือ คณะธรรมยุตของเมียนมาร์  

- ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาจ าลอง มีกรรมการดูแลพระมหาเจดีย์มาถวายการต้อนรับ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และได้พากราบที่พระพุทธเมตตาจ าลองภายในพระ
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มหาเจดีย์ เสร็จแล้วได้พาไปท าการประทักษิณเวียนรอบ ๑ รอบ พระมหาเจดีย์ 
ท่ามกลางแดดทีร่้อน  

ณ สถานที่แห่งนี้ ทางรัฐบาลเมียนมาร์ได้จ าลองพุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งเท่าของ
จริงทุกอย่างโดยเก็บรายละเอียดของสังเวชนียเจดีย์ทั้งสี่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เสร็จ
แล้วเดินทางต่อไปยังสถานที่ ๆ จะสร้างห้องสมุดพุทธศาสนานาชาติแห่งชาติ  
 

 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึงสถานท่ีจะสร้างห้องสมุดพุทธศาสนานาชาติแห่งชาติ ในเนื้อท่ี ๔๕ เอคอร์ ที่ 
   รัฐบาลจัดสรร และมีพระค าหมาย ธมฺมสามิ เป็นผู้ด าเนินการ ขณะนี้ยังอยู่ในระยะ
   การปรับพื้นที่  

- พระค าหมาย ธมฺมสามิ ได้ขอให้เจ้าประคุณสมเด็จฯและพระภิกษุผู้ติดตามทั้งหมด
สวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการสร้างห้องสมุดดังกล่าว ในประร าพิธีชั่วคราวที่
เตรียมไว้  

- เจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระสงฆ์ ได้สวดพระพุทธมนต์ และท าน้ าพระพุทธมนต์ 
เมื่อเสร็จพิธีเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ในพ้ืนที่ ๆ ก่อสร้าง
ห้องสมุดพุทธศาสนานานาชาติแห่งชาติ  

- เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ชักชวนคณะติดตามร่วมท าบุญสร้างห้องสมุดดังกล่าว รวม
แล้ว ได้เงินสุทธิ ๕๐๐ เหรียญอเมริกา ๙,๑๐๐ บาท และ ๒๗๕,๐๐๐ จ๊าต ไดม้อบ
ให้กับคณะกรรมการจัดสร้างห้องสมุด ซึ่งมีกระทรวงการพลังงาน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เป็นเจ้าภาพหลักของการก่อสร้างห้องสมุดดังกล่าว  
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เวลา ๑๐.๓๐ น.  ออกจากสถานที่สร้างห้องสมุดพุทธศาสนานานชาติ ไปที่พระพุทธรูปหยกขาว ที่สลัก
   จากหยกก้อนใหญ่ก้อนเดียว เป็นพระพุทธรูปยืนล าลองมาจากวัดอานันทะเจดีย์ เมือง
   พุกาม  
เวลา ๑๐.๔๐ น.  ถึงวัดพระพุทธรูปหินหยกขาว Maha Thakyaranthi Buddha Image หรือ พระมหา
   ศากยรัศมีพุทธเจ้า เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้กราบพระประธาน พระมหาศากยรัศมีพุทธ
   เจ้า และเยี่ยมชมพุทธสถานแห่งนี้โดยรอบ 
 

  
 
เวลา ๑๑.๑๕ น.  ถึงโรงแรม Kempinski Hotel ทางคณะญาติโยมของพระค าหมาย ธมฺมสามิ และคุณ 
   สุพร ปณิธานศิริกุล เป็นเจ้าภาพถวายเพลเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและพระภิกษุอีก 
   ๔ รูป 
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- พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตออกจากโรงแรม Kempinski Hotel ไปยังโรงแรม Palm 
   View Hotel ทีต่ั้งอยู่ที่ Hotel No. 25, Yarza Thingaha Raod กรุงเนปิดอว์  
เวลา ๑๖.๐๐ น.   ที่ห้องรับรองโรงแรม Palm View นางอองซานซูจี ไดเ้ดินทางมาเป็นส่วนตัวกับ 
   เลขานุการส่วนตัว ชื่อตง ตง เพ่ือถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อองซานซูจี
   ได้ปรารภความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และความงามของพุทธศิลป์
   ของพระพุทธรูป ภปร ว่า ดูทรงแล้วน่าจะเป็นพระพุทธรูปยุคสุโขทัย แต่พระพาหาไม่ใช่
   ยุคสุโขทัย เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับพระพุทธรูป ภปร และโดยเฉพาะค า
   จารึกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปว่า  
   ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชานเนน โภชิสิต ุรกฺขนฺติ คนชาติไทย จะรักษาความ
   เป็นไทอยู่ได้ด้วย มีสติสํานึกอยู่ในความสามัคคี 

- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต สวดมนต์ให้พรแด่นางอองซานซูจี 
- มอบพระพุทธรูป ภปร ขนาด ๕ นิ้ว และหนังสือ The People’s Patriarch, 

Buddhist Psychology และหนังสือ พระของประชาชนฉบับภาษาไทย-พม่า  
- อองซานซูจีถวายของแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ และถ่ายรูปเป็นของที่ระลึก 

 

  
 
เวลา ๑๗.๑๕ น.  ออกจากโรงแรม Palm View Hotel ไปยังโรงแรม Golden Guest Hotel โรงแรม
   ที่ทางรัฐบาลจัดถวาย โดยจัดถวายใหมท่ี่อาคารหมายเลข ๑๐๑  

- ที่โรงแรมมีรองอธิบดีกรมการส่งเสริมและกายเผยแผ่พระศาสนา นาย U Shwe 
Win มาถวายการต้อนรับ และปลัดกระทรวงกิจการพระศาสนา นาย U Khaing 
Aung มากราบถวายสักการะ 

ในอาคารหมายเลข ๑ ประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และ
ห้องเตรียมอาหาร ส่วนห้องส าหรับพระและลูกศิษย์ปรนนิบัติ ได้จัดถวายที่อาคาร
หมายเลข ๑๑๔ 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตรงกับ วันแรม ๑ ค่่า เดือน ๔ (วันอุโบสถตามปักขคณนา) 
กรุงเนปิดอว์ - มัณฑะเลย ์
เวลา ๐๗.๐๐ น.   เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตฉันอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก Golden Guest Hotel โดย
   การถวายของรัฐบาลเมียนมาร์ เมื่อเสร็จจากการฉันเช้า มีคณะมากราบถวายสักการะ 

- เจ้าของกิจการบริษัท Shwe Than Lwin Co. Ltd ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงแรม Golden 
Guest Hotel นาง Daw Ni Ni มาถวายเครื่องไทยธรรมและกัปปิยภัณฑ ์ 

- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต สวดพระพุทธมนต์ให้พร   
เวลา ๐๘.๐๐ น.   เดินทางออกจากโรงแรม Golden Guest Hotel ไปยังโรงแรม Max ที่อยู่ไม่ไกลนัก 
   ตั้งอยู่ที่ Hotel No. 10, Yaza Thingaha Rd กรุงเนปิดอว์  

- ไปที่อาคาร President Villa ซึ่งได้จัดไว้เป็นที่ลงอุโบสถส าหรับวันอุโบสถวันนี้  
เวลา ๐๘.๔๕ น.   เมื่อคณะสงฆ์ท้ังหมดพร้อม ซึ่งมีทั้งหมด ๓๐ รูป รวมพระจากประเทศไทยและพระไทย
   ใหญ่ เจ้าประคุณสมเด็จฯ น าไหว้พระสวดมนต์ และเริ่มท าการอุโบสถ โดยมี พระ
   ครูสังฆรักษ์พุทธิพงศ์ ว่องพาณิช วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นผู้สวดพระปาติโมกข์ 
   และพระสิริวัฒโนดม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นผู้ทวนพระปาติโมกข์ เมื่อจบ
   แล้ว เจ้าประคุณสมเด็จได้ให้โอวาทแก่คณะสงฆ์ดังนี้ 

โอวาทสมเด็จพระวันรัต หลังปาติโมกข์ ที่ Presidential Suite โรงแรม Max, Nay Pyi Taw 

พระพุทธเจ้าประทานพระบัญญัติไว้ ๒ อย่าง พูดเพ่ือจะให้ทราบกันและจะได้พูดกันว่า เราร่วมกันไปลง
ปาติโมกข์ท่ีไหนอย่างไร จะได้รับทราบทั่วกัน สีมาที่พระพุทธเจ้าประทานพระอนุญาตไว้มีอยู่ ๒ อย่าง คือพัทธ
สีมา เขตท่ีคณะสงฆ์ก าหนด อพัทธสีมา คือเขตที่คณะสงฆ์ไม่ได้ก าหนด เขตที่คณะสงฆ์ก าหนด ที่เรียกว่า พัทธ
สีมานั้น ก็อย่างที่เราท ากันในเมืองไทย มีพิธีผูกพัทธ์ มีฝั่งลูกนิมิต เป็นต้น ส่วนอพัทธสีมานั้น พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้ ก็คือเขตท่ีบ้านเมืองเขาก าหนด เขตบ้าน เขตเมือง เขตต าบล เป็นต้นที่ทางบ้านเมืองเขาก าหนด
เป็นอพัทธสีมา  

ทั้งพัทธสีมา อพัทธสีมา สามารถท าสังฆกรรมได้ทุกอย่าง แต่ว่า ต้องรักษาเขต ก็หมายความว่า เขตท่ี
บ้านเมืองก าหนดนั้น ถ้าเราจะบวช มันเขตกว้าง เราจะบวชนาค บวชคนนี่ ก็ต้องมีคนเฝ้าเขต ไม่ให้ใครล่วงล้ า คน
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ล่วงล้ าเข้ามาได้ เมื่อเป็นเขตกว้างก็รักษาได้ล าบาก เพราะฉะนั้น จึงท าพัทธสีมา ที่เราสวด
ปาติโมกข์วันนี้ก็ใช้ อพัทธสีมา คือเขตที่บ้านเมืองเขาก าหนด สังฆกรรมท่ีใช้อพัทธสีมาได้ ก็คือสังฆกรรมที่ไม่มีผล
ต่อเนื่อง เช่นญัตติกรรม อย่างที่เราสวดวันนี้ ไม่มีผลต่อเนื่องไป เพราะว่าท าแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จ ตรงนี้เป็นความ
บริสุทธิ์เฉพาะบุคคล แม้จะเขตไม่บริสุทธิ์ ก็ถือว่าสังฆกรรมที่ท าแล้วบริสุทธิ์ 
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เวลา ๑๒.๐๖ น.   เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและคณะติดตามเข้าขบวนรถ เพ่ือไปยังพระวิหารศาสนา
   มหาพิมาน (Sasana Maha Beikman Hall) แห่งพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ ที่ ๆ จะ
   ถวายสมณศักดิ์รวม ๑๕๒ รูป แม่ชี ๗ ท่าน และสายเกียรติยศเหรียญตราแด่อุบาสก
   ๑๑ คน อุบาสิกา ๓๗ คน ส าหรับชาวต่างประเทศนั้น มีพระสงฆ์ต่างประเทศท่ีได้รับ
   สมณศักดิ์ ๑๑ รูป แม่ชี ๑ ท่าน และอุบาสก  ๑ คน  

- รถขบวนน าพระสงฆ์ที่จะรับสมณศักดิ์ท้ังหมดน าโดยรถมอเตอร์ไซต ารวจไปยังพระ
วิหารศาสนามหาพิมาน 

เวลา ๑๒.๒๓ น.   ถึงพระวิหารศาสนามหาพิมาน และเข้าพระวิหาร เพื่อเข้าพิธีถวายสมณศักดิ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีถวายสมณศักดิ์เริ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนโดยย่อมีดังนี้  

- เมื่อคณะรัฐบาลมีท่านประธานาธิบดี เต็ง เซง มาถึงพร้อมในพระวิหาร พระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์เข้าในพระวิหารตามล าดับ ประธานคณะกรรมการสังฆมหานายก

แต่สังฆกรรมบางอย่าง ที่มีผลต่อเนื่องเช่น ญัตติทุติยกรรม หรือญัตติจตุตถกรรม มันมีผลต่อเนื่อง ถ้า
เราท าแล้วอาจจะมีข้อสงสัย เพราะฉะนั้นท่านจึงก าหนดไม่ควรจะท า สังฆกรรมที่มีผล อย่างเช่นบวช บวชนีผ้ล
ที่จะต่อเนื่องไปก็คือ ผู้ได้รับอุปสมบท ก็จะต้องเป็นอุปสัมบันต่อไปข้างหน้า ถ้าหากมีใครมาทักว่า ท าในสีมาท่ี
ไม่บริสุทธิ์ ก็จะเป็นข้อกังวลใจของพระที่บวชนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรท า แต่ถามว่าท าได้ไหม ท าได้ ท าได้
ตามพุทธานุญาติ แต่เราต้องไปรักษาเขต อย่าให้ใครเข้ามา แต่ว่าเรารักษาเขตได้ไหม รักษาเขตได้ท าได้ แต่เรา
จะต้องเจ้าหน้าที่ไปคุมเขต ไม่ให้ใครเข้ามา ฉะนั้น มันรักษายาก จึงไม่ควรท า การที่ว่าไม่ควรท า ถามว่าท าได้
ไหม ท าได้ แต่ว่าไม่ควรท า เพราะเรารักษาเขตไม่ได้ มีผลต่อเนื่อง แต่อันนี้ไม่มีผลต่อเนื่อง ท าแล้ว แล้วกัน เป็น
ความบริสุทธิ์ส่วนบุคคล เรามาแสดงความบริสุทธิ์ ว่าเราต้องโทษอะไร เราก็ไปแสดงกันแล้ว แล้วเราก็มาฟัง
ปาติโมกข์ทบทวนว่า เรามีข้อบัญญัติอะไรบ้าง แล้วก็ส ารวมระวังต่อไปในข้อบัญญัติเหล่านี้ เสร็จแล้วก็แล้วกัน 
จบ เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ฉะนั้น ท าได้ เผือใครจะมาถามว่า ไปลงปาติโมกข์ที่ไหน อย่างไร ใช้สีมา
อะไร ก็คืออพัทธสีมา เขตที่บ้านเมืองเขาก าหนด จะเป็นบ้านหรือต าบล เป็นอะไรก็แล้วแต่ แล้วเราก็ไม่ต้องไป
รักษาเขตจนจบ อันนี้ก็พูดให้เข้าใจ เผือใครจะไปถาม ท าอุโบสถกันที่ไหนอย่างไร อธิบายให้ถูกก็แล้วกัน ไม่ให้
เป็นข้อที่สงสัยอะไรกันไป ส าหรับท่านที่สวดปาติโมกข์ก็ขออนุโมทนา แต่ทั้งนี้ควรจะต้องซ้อมให้ดี  
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แห่งชาติ น าคณะกรรมการสภาสังฆมหานายกรวม ๔๗ รูป ตามด้วยพระผู้ทรง
พระไตรปิฎก และพระสงฆ์ทั้งหมดที่จะรับสมณศักดิ์ และไปนั่งในเก้าอ้ีที่จัดไว้ตาม
ขั้นของสมณศักดิ์ 

- พิธีเริ่มโดยการสวด “นโม ตสฺส...” สามจบ ตามด้วยการร้องเพลงธรรมคีตาโดย
นักร้องสุภาพสตรี 

เวลา ๑๓.๑๐ น.  ปลัดกระทรวงกิจการศาสนา นาย U Khaing Aung กล่าวรายงาน  
เวลา ๑๓.๑๓ น.  แล้วท่านประธานาธิบดีน าอาราธนาศีล ๕ พร้อมกัน โดยสังฆมหานายกเป็นผู้ให้ศีล 
เวลา ๑๓.๒๑ น.  แสดงโอวาทกถา โดยรองประธานคณะกรรมการสภาสังฆมหานายกแห่งชาติ 
เวลา ๑๓.๓๖ น.  ปลัดกระทรวงกิจการศาสนา กล่าวความส าคัญของการถวายสมณศักดิ์  
เวลา ๑๓.๔๗ น.  เริ่มขานชื่อพระมหาเถระที่รับต าแหน่งสูงสุด คือ ชั้น อภิธชมหารัฐคุรุ ซึ่งเข้าไป 
   ถวายโดยท่านประธานาธิบดี ก่อนถวายและหลังถวาย ผู้ถวายกราบเบญจางคประดิษฐ์ 
   ๓ หน และระหว่างการถวาย ปลัดกระทรวงก็จะอ่านประวัติของผู้รับย่อ ๆ  
เวลา ๑๔.๐๓ น.  ส าหรับเจ้าประคุณสมเด็จวันรัต ซึ่งเป็นผู้รับสมณศักดิ์ล าดับที่ ๑๔ รัฐบาลสาธารณรัฐ
   แห่งสหภาพเมียนมาร์ ถวายสมณศักดิ์ท่ี อคฺคมหาปณฺทิต หรือ อัครคมหาบัณฑิต ผู้
   ถวายใบตราตั้งสมณศักดิ์ ในนามของรัฐบาลเมียนมาร์ ก็คือ ท่านพลเอกอาวุโส มิน ออง 
   เลียง (Senior General Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารบกของสาธารณรัฐแห่ง
   สหภาพเมียนมาร์  
เวลา ๑๕.๓๐ น.  จบพิธีการถวายสมณศักดิ์ และมอบสายสะพายเหรียญเชิดชูส าหรับผู้ท าคุณประโยชน์
   ให้กับศาสนา 
เวลา ๑๕.๔๕ น.  กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล และเริ่มตักบาตร 

  
เวลา ๑๖.๓๐ น.  เจ้าพระคุณสมเด็จฯ รับบาตรจากท่านประธานาธิบดีและภรรยา 

- รับบาตรจากนาง Shwe Hmone ภรรยารองประธานาธิบดี Dr. Sai Mauk Kham 
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- รับบาตรจากรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา   
เวลา ๑๖.๔๕ น.  เดินทางออกจากกรุงเนปิดอว์ ไปเมืองมัณฑะเลย์ โดยรถยนต์ 
เวลา ๑๘.๒๐ น.  แวะพักเข้าห้องน้ าที่ Feel Express 285 Miles Mate Htee Lar, Meikatila  
เวลา ๑๙.๒๔ น.  รถที่เจ้าประคุณสมเด็จนั่ง เกิดยางแตกระหว่างทาง ต้องท าการเปลี่ยนล้อ ถึงวิ่งต่อ
   ไปได้ 
เวลา ๒๑.๕๓ น.  เดินทางถึง Mandalay Hill Hotel หน้าอาคารโรงแรม มีคณะชาวไทยใหญ่ ได้มา
   ถวายการต้อนรับตามประเพณีดั้งเดิม มีการตีฆ้องราว-กลองม่าน พร้อมถวายดอกไม้ 

- เช็คอินเข้าโรงแรม และพักแรม 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
มัณฑะเลย์ - พุกาม 
เวลา ๐๓.๔๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ออกจากโรงแรม Mandalay Hill เพ่ือไปยังวัดมหามุนี 
   เพ่ือไปดูการล้างหน้าพระพักตร์พระพุทธมหามุนี ซึ่งเป็นกิจวัตรประจ าที่ท ามา 
   ยาวนานของเมืองนี้  
เวลา ๐๔.๑๔ น.  ถึงวัดมหามุนี กรุงมัณฑะเลย์ 

- เมื่อไปถึงมีประชาชนนั่งรอพิธีล้างหน้าพระพักตร์เต็มวิหาร ส าหรับเจ้าประคุณ
สมเด็จ พระที่ท าหน้าที่ล้างพระพักตร์ ได้นิมนต์เข้าไปในห้องพระ และพาขึ้นไปยัง
ด้านหลังของพระมหามุนี  เมื่อเริ่มพิธีการล้างพระพักตร์ ได้ให้เจ้าประคุณสมเด็จ
เดินไปทางด้านหน้าพระมหามุนี และให้บูชาด้วยแจกกันดอกไม้นานาพันธ์  

- เมื่อพิธีการล้างพระพักตร์พระมหามุนี เสร็จทางพระพิธีได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จ
พระวันรัต ปิดทองตรงพระเมาฬีเหนือหน้าผาก 

- เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่บูชาพระมหามุนีด้วยการตักบาตรข้าวสุก  
เวลา ๐๕.๓๐ น.  ออกจากวัดมหามุนีกลับเข้าสู่โรงแรม Mandalay Hill Hotel 
เวลา ๐๖.๒๕ น.  ฉันอาหารเช้า ที่โรงแรม 
เวลา ๐๗.๑๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตพร้อมด้วยคณะติดตาม ออกจากโรงแรมไปยัง 
   มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งชาติ มัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา 
   ภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ช้ันสมณศักดิ์ที่ถวายแต่งตั้งในปีนีม้ีดังนี้  ๑. อภิธชมหารัฐคุรุ ๒. อภธิชอคฺคมหาสธมฺมโชติก ๓. อคฺคมหาปณฺทิต ๔. อคฺค 
มหาสธมมฺโชติก ๕. อคฺคมหาคนฺถวาจกปณฺทิต ๖. อคฺคมหากมฺมฐานจริย ๗. มหาสธมฺมโชติกธช ๘. มหาคนฺถวาจกปณฺทิต 
๙. มหากมมฺฐานจริย ๑๐. สธมมฺโชติกธช ๑๑. กมฺมฐานจริย ๑๒. ธมฺมกฐิก พหุชนหิตธร และ ๑๓. คนฺถวาจกปณฺทิต 
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เวลา ๐๗.๓๐ น.  ถึงมหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งชาติ มัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 62 St.  
   Aungmyethazan Township (near Atumashi Monastery) Mandalay Hill 
   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ตั้งข้ึน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

- ที่มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าโดยท่านอธิการบดี Dr. Ven. 
Panditavarabhivamsa  

- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้ถวายพระไตรปิฎกและอรรถกถา ชุด ๙๑ เล่ม ๑ 
ชุด และหนังสืออ่ืน ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อม
ทั้งคณะญาติโยมได้ร่วมกันถวายกัปปิยภัณฑ์อีกส่วนหนึ่ง แด่มหาวิทยาลัยปริยัติ
ศาสนาแห่งชาติ มัณฑะเลย์   

- เสร็จแล้วท่านอธิการบดีถวายน้ าชาเจ้าประคุณสมเด็จฯ และคณะ 
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เวลา ๐๘.๐๐ น.  ออกจากมหาวิทยาลัยปริยัติศาสนาแห่งชาติ ไปยังวัดมหาคันธายง เมืองอมรปูระ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ถึงวัดมหาคันธายง เมืองอมรปูระ  
   วัดมหาคันธายง เป็นวัดสายนิกายสเวจิน ที่เคร่งครัด ไม่จับเงิน และเป็นวิทยาลัย
   สงฆ์ส าหรับพระภิกษุสามเณรจ านวนกว่า ๑,๖๐๐ รูป  

- พระภิกษุสามเณรกว่า ๖๐๐ รูป ได้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวดมนต์ต้อนรับ
เจ้าประคุณสมเด็จฯ และคณะ  

- เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้กราบพระมหาเถระ ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่แห่ง
วิทยาลัยมหาคันธายงแห่งนี้  

- เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร  

 

  
 

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ที่วัดนี้ได้รับเยาวชนมาให้การศึกษาอบรม เพ่ือจะเป็นก าลังช่วยกันเผย
แผ่พุทธศาสนาในส่วนหนี่ง แล้วก็ท าประโยชน์ตนและผู้อ่ืน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความส านึกดี ท าดี เกื้อกูล
เป็นประโยชน์แก่ทุก ๆ คน และแก่ตัวเอง และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม ต่อประเทศชาติ ต่อชาวโลก 
เพราะว่าทุกคนที่ได้มาศึกษาเล่าเรียน ก็ได้รับความอบรมให้เกิดคุณงามความดีในตน ก็คือการรักษากาย 
วาจา ของตนให้ดีงาม ไม่ใช้กาย วาจาของตน ให้เกิดความเดือดร้อน ทั้งตนเอง ทั้งผู้อ่ืน ทั้งสังคม จึงถือได้ว่า 
เป็นประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นประโยชน์ของแต่ละคนด้วย ประโยชน์ของหมู่คณะด้วย ประโยชน์ของ
สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกทั้งมวลด้วย ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วท่านเจ้า
อาวาสที่วัดนี้ ก็ได้จัดการให้มีบรรพชาอุปสมบท และจัดการให้มีได้รับการอบรม ก็ถือว่าท าประโยชน์ไม่ใช่
เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ท าประโยชน์ให้สังคมโดยรวม ดังที่กล่าวแล้ว  

จึงขออนุโมทนาในความเพียรที่ส าคัญอย่างยิ่ง ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความเจริญงอกงามในศาสนธรรม
ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลาย และขอให้ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณดังที่กล่าวแล้ว ขออนุโมทนา 
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เวลา ๐๙.๓๐ น.  ออกจากวัดมหาคันธายงไปยังวัด Jin Taw Yan Buddhist Temple ซึ่งเป็นวัดพุทธ
   ศาสนาฝ่ายมหายานที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ เพ่ือรับฉันภัตตาหารเพล  
เวลา ๑๐.๑๔ น.  ถึงวัด Jin Taw Yan Buddhist Temple ซึ่งเป็นวิหารแบบจีน ๓ ชั้น ชั้นบนสุดเป็น
   ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๓ องค์ ตามคติของพุทธศาสนามหายาน 

- สมเด็จพระวันรัต ได้กราบพระประธาน และได้ทันทายคุยกับคณะเจ้าภาพ และ
ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  คณะกรรมการวัด Jin Taw Yan Buddhist Temple ถวายภัตตาหารเจ เป็นโต๊ะจีน 
   แด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ และคณะ  

- ฉันเสร็จอนุโมทนา และแจกของที่ระลึก ซึ่งเป็นพระไพรีพินาศผงเลี่ยมไว้แล้วพร้อม
เชือกคล้องคอ 

   
เวลา ๑๒.๐๐ น.   ออกจากวัด Jin Taw Yan Buddhist Temple ไปที่วิหารชเวนันดอร์  
เวลา ๑๒.๑๔ น.  ถึงวิหารชเวนันดอร์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง วิหารที่สร้างด้วย
   ไม้สักทองทั้งหลัง อย่างอลังกาลงานสร้าง  เป็นวิหารไม้สัก เพียงหลังเดียวของพระ
   เจ้ามินดงที่รอดจากการเผาท าลายในช่วงสงครามโลก งานไม้แกะสลักท่ีสวยงาม  
   ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักท่ีเป็นรูปเทวดาต่างๆ วิจิตรงดงาม  มีอายุมากกว่า 
   ๑๐๐ ปี และที่นี่ เคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง 

- เที่ยวชมวิหารโดยรอบ 
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เวลา ๑๒.๓๐ น.   กลับไปท่ีพักที่โรงแรม Mandalay Hill Hotel 
เวลา ๑๕.๐๐ น.  ออกจากโรงแรม Mandalay Hill Hotel ไปยังสนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางโดย 
   สายการการบินภายในประเทศ Mann Yadanarporn Airlines เที่ยวบินที่ 7Y243 
   ไปเมืองพุกาม 

- เข้าพักท่ีห้องรับรองพิเศษของสนามบินมัณฑะเลย์  
- เที่ยวบินที่ 7Y243 ได้ดีเลย์ไปกว่า ๒ ชั่วโมง  

เวลา ๑๘.๐๐ น.  เที่ยวบินที่ 7Y243 ออกจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปเมืองพุกาม 
เวลา ๑๘.๓๐ น.  ไปถึงสนามบินเมืองพุกาม และเดินทางเข้าท่ีพักที่โรงแรม Myanmar Treasure 
   Resorts 
เวลา ๑๙.๓๕ น.  เข้าพักท่ีโรงแรม Myanmar Treasure Resorts ซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์โบราณสถาน
   ของพุกาม 
 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  
พุกาม - ย่างกุ้ง 
เวลา ๐๗.๐๐ น.   ฉันอาหารเช้าที่โรงแรม Myanmar Treasure Resorts 
เวลา ๐๘.๑๐ น.  ออกจากโรงแรมเพ่ือไปเยี่ยมชมและกราบบูชาพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน  
   (Shwezigon) ๑ ใน ๕ มหาเจติยสถานศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร์ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน ที่สร้างส าเร็จโดยพระเจ้าอนุรุทธิ์ ในปี พ.ศ. ๑๖๔๕ 

- ทางคณะกรรมการของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดที่ ๆ 
สักการบูชา 

- เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถวายดอกไม้ ธูปเทียนแล้วน าสวดมนต์ เสร็จแล้วได้เดินชม
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน โดยรอบอย่างละเอียด โดยมีอาจารย์ประจ าคณะวิจิตร
ศิลป์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายโดยตลอด 
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เวลา ๐๙.๓๐ น.   เดินทางออกจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน ไปยังพระอานันทวิหาร (Ananda Phya)  
เวลา ๐๙.๕๐ น.  ถึงพระอานันทวิหาร ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๑๖๔๘   

- ทางคณะกรรมการพระมหาเจดีย์ได้กราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ และคณะ ไปกราบ
พระยังสถานที่เขาจัดไว้ให้ เสร็จแล้วเจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินเยี่ยมชมอย่างละเอียด
ทั้งภายในและภายนอกพระมหาเจดีย์ โดยมี นายพิชญา สุ่มจินดา วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ถวายความรู้ 

- เสร็จแล้วเดินทางไปที่ร้านอาหาร Art Bagan ริมแม่น้ าอิราวดี 
 

  

  
 
เวลา ๑๑.๐๐ น.   เจ้าประคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะ ฉันภัตตาหารเพล ที่ร้านอาหาร Art Bagan 



18 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  เดินทางออกจากร้านอาหารไปยังที่ U Ba Nyein Lacquerware Workshop เพ่ือ
   เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองเครื่องเขินของเมืองพุกาม เสร็จแล้วกลับโรงแรมที่พัก 
เวลา ๑๗.๐๐ น.   ออกจากโรงแรม Myanmar Treasure Resorts ไปยังสนามบินพุกาม เพ่ือเดินทาง
   โดยสายการบินภายในประเทศ Mann Yadanarporn Airlines เที่ยวบินที่ 7Y243 
   ไปเมืองย่างกุ้ง 
เวลา ๑๙.๐๐ น.   เที่ยวบินที่ 7Y243 ได้ดเีลย์ไปกว่า ๑ ชั่วโมง จึงได้บินไปยังกรุงย่างกุ้ง 
เวลา ๒๐.๓๐ น.  เที่ยวบินที่ 7Y243 ถึงสนามบินภายในประเทศของกรุงย่างกุ้ง  

- เดินทางออกจากสนามบินไปยังพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
เวลา ๒๐.๕๐ น.  ถึงพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขึ้นทางประตูทิศใต้  

- คณะกรรมการดูแลพระมหาเจดีย์ชเวดากองมาถวายการต้อนรับ 
- นิมนต์สู่ห้องรับรอง 
- ขึ้นลิฟท์ไปลานพระมหาเจดีย์ซเวดากอง 
- นิมนต์ไปยังชัยภูมิของพระมหาเจดีย์ซเวดากอง ซึ่งได้ล้อมรัวเหล็ก ปูพรม และ

อาสนะไว้พร้อม คณะกรรมการได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาที่เตรียมไว้ให้ 
- เจ้าประคุณสมเด็จได้น าสวด อนุสรณปาฐะ ธรรมจักร บทโพชฌงค์ ๓ จบ พุทธ

ชยมังคลคาถา ชัยยะปริตร และบทสัพพมงคลคาถา  
- แล้วเวียนเทียน ๓ รอบ 
- ทรงน้ าพระ ๒๑ ขัน  
- ถ่ายรูป  
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เวลา ๒๒.๔๐ น.  ออกจากพระมหาเจดีย์ซเวดากองไปโรงแรม Sule Shangri-la Yangon   
เวลา ๒๓.๐๐ น.  เข้าเช็คอินโรงแรม Sule Shangri-la Yangon   
 
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  
ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ  
เวลา ๐๖.๒๐ น.   สมเด็จพระวันรัตออกจากโรงแรม ไปยังบ้านของโยมพม่า ที่ Parami Road in  
   Hlaing Tsp., Yangon ซึ่งได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ พร้อมพระสงฆ์อีก ๔ รูป 
   รับฉันอาหารเช้าที่บ้าน 
เวลา ๐๖.๔๐ น.  สมเด็จพระวันรัตน าสวดพระปริตร และฉันอาหารเช้า 
 

  
 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  กลับเข้าโรงแรม Sule Shangri-la Yangon   

- ระหว่างทางแวะดูร้านขายผ้า และผ้าโสร่งพม่า 
เวลา ๑๑.๐๐ น.   สมเด็จพระวันรัต ลงไปที่ร้านอาหารจีน Summer Palace ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ของ 
   โรงแรม เพ่ือรับฉันภัตตาหารเพล โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจ าย่างกุ้ง 
   นายพิษณุ และครอบครัวคุณสุพร เป็นเจ้าภาพถวาย  
เวลา ๑๒.๑๕ น.  ฉันเสร็จพระสงฆ์ท้ังนั้นอนุโมทนา แล้วขึ้นพักที่ห้องพัก 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  เช็คเอาท์จากโรงแรม Sule Shangri-la Yangon ไปที่ท าเนียบสถานเอกอัครราชทูต
   ไทย ประจ ากรุงย่างกุ้ง    
เวลา ๑๔.๓๐ น.  ถึงท าเนียบทูต มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ภรรยา และเลขานุการ รอต้อนรับ 

- สมเด็จพระวันรัตเจริญพระพุทธมนต์ 
- ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ท่านทูต และท าเนียบทูต 
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เวลา ๑๕.๓๐ น.  ออกจากท าเนียบทูตไปยังโรงแรม Seasons Hotel ที่ตั้งอยู่หน้าสนามบินนานาชาติ
   ย่างกุ้ง เพื่อรอเวลากลับกรุงเทพฯ 

เวลา ๑๗.๔๕ น.  สมเด็จพระวันรัต ออกจากโรงแรม Seasons Hotel เพ่ือไปห้องรับรองพิเศษที่ 
   สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง โดยมีท่านทูตตามไปส่งถึงที่ประตูเครื่องบิน  

- กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG704 ซ่ึงดีเลย์ไป
กว่า ๔๐ นาที เลื่อนจากเวลา ๑๘.๒๐ น. เป็น ๑๙.๐๐ น.  

เวลา ๑๘.๐๐ น.  พระสงฆ์ไทยใหญ่ที่มาอุปัฏฐากเจ้าประคุณสมเด็จและคณะ ขอกราบขอขมาและ
   กราบลาที่ห้องรับรองที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง 
เวลา ๑๙.๐๐ น.  เครื่องบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG704 ออกจากสนามบินนานาชาติ 

ย่างกุ้ง  
เวลา ๒๐.๔๐ น.  (เวลาประเทศไทย) เครื่องบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG704 เดินทางมาถึง
   สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
เวลา ๒๒.๐๐ น.  เดินทางมาถึงวัดบวรนิเวศวิหาร 
 

                       ผู้บันทึก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ 
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ภาคผนวก 

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง 
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยชื่อ "ชเว" 

หมายถึง ทอง "ดากอง" นั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 
กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เพ่ือรับล าแสงแรกและล าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ผู้
ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง 

ตามต านาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ตามต านานนั้นเริ่มจากว่า มีพ่ีน้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น ส าหรับให้พ่อค้าทั้งสองรับไว้บูชา 

พระเจดีย์ได้ถูกท้ิงร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร 
พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ 
เรื่อยมาท าให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเม่ือปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก 
ท าให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา 

ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่
กับดวงวันเกิดของผู้เข้าที่จะดูตาม 12 นักษัตร รอบ ๆ พระเจดีย์ก็มีศาลเจ้าเล็ก ๆ อยู่รายรอบ 

 

พระมหามุนี หรือ พระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ 
พระมหามัยมุนี (อังกฤษ: Mahamuni Buddha) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธ

มหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุท่ีศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 

ค าว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูรู้้อันประเสริฐ" (The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี (พม่า: 

မဟာမမတ်မနု ိ ရုပ်ရှငတ်တာ်မမတ်က  ြီး) เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ 
อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ มีต านานเล่าว่า สร้างข้ึน
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระท าจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก 6.5 ตัน ก่อน
สร้าง กษัตริย์ผู้สร้างทรงพระสุบินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้ เป็นตัวแทนของ
พระองค์ เพ่ือเป็นเครื่องสืบพระศาสนาไปในภายหน้า โดยในอดีต แม้เมืองยะไข่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์เมืองอ่ืนที่
ทรงแสนยานุภาพอย่างไร ก็ไม่อาจที่จะเคลื่อนย้ายองค์พระมหามัยมุนีนี้ออกจากเมืองได้ ต้องมีเหตุให้ขัดข้องทุก
ครั้งไป 

จนกระท่ังถึงรัชสมัยพระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบองสามารถตียะไข่ได้ และได้อัญเชิญพระมหามัยมุนี
ออกจากยะไข่ได้ ในปี พ.ศ. 2327 (ภายหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และการปราบดาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลย์ราช
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สมบัติของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2 ปี) โดยล่องมาตามแม่น้ าอิระวดีมายังเมืองมัณฑะเลย์ พระ
มหามัยมุนีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑเลย์เป็นการถาวรนับแต่นั้นเป็นต้นมา  และด้วยความเชื่อว่า พระพุทธมหามัย
มุนี นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร (บางต านานก็เล่าว่าได้รับประทานลมหายใจจาก
พระพุทธเจ้า) จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชน
ทั่วไปที่ศรัทธาจะมาท าพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ าอบน้ าหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระ
โอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้
พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริง ๆ 

อนึ่ง องค์พระมหามัยมุนีมีการปิดทองซ้ าแล้วซ้ าอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป่่าไปทั้งพระองค์ ซึ่งหากเอานิ้ว
กดลงไป ก็จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองค าเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ชั้น ตลอดระยะเวลา
เนิ่นนานกว่าศตวรรษ ท าให้พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ่งว่า "พระเนื้อนิ่ม" แต่น่าแปลกที่ว่า แม้จะมีการปิดทอง
ซ้ าแล้วซ้ าอีกจนองค์พระใหญ่ขึ้นเพียงใดก็ตาม แต่พระพักตร์ขององค์พระมหามัยมุนีก็ยังแลดูใหญ่ตามองค์พระ
อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ไม่ได้มีการปิดทองที่องค์พระพักตร์เลยแม้แต่น้อย 

ส าหรับในประเทศไทย ที่วัดหัวเวียง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ก็ได้มีองค์พระจ าลองของพระมหามัยมุนีนี้
เป็นพระประธานของวัดด้วย และอีกองค์หนึ่งคือพระมหามัยมุนีสายสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ที่ ประดิษฐานพลับพลา
ชั่วคราว ณ วัดพระธาตุดอยแต ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน ซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริง และได้ท าพิธีในวัดพระมหา
มัยมุนีองค์จริงโดยพระสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา และได้มอบให้พระสงฆ์เมืองมัณฑะเลย์ จ านวน 108 รูป ท า
พิธีตลอด 3 วัน (14-16 มีนาคม 2557) และได้อัญเชิญมาประเทศไทยเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ 
และทุกเช้าวันพระ จะมีพิธีสรงพระพัตรโดยพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากประเทศสหภาพเมียนมา 

 

วิหารชเวนันดอร์  (Shwenandaw) มัณฑะเลย์ 

ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เราต่างรู้ดีว่า เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่า สถาปัตยกรรม
และสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแหล่ ในเมืองมัณฑะเลย์ ได้ถูกเผาท าลายไปพร้อมกับไฟสงคราม วิหารเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่
ในมัณฑะเลย์เพียงหนึ่งเดียว เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง นั่นคือ วิหารชเวนันดอร์  (Shwenan-
daw) วิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง อย่างอลังกาลงานสร้าง  เป็นวิหารไม้สัก เพียงหลังเดียวของพระเจ้ามินดง
ที่รอดจากการเผาท าลายในช่วงสงครามโลก  

งานไม้แกะสลักท่ีสวยงาม  ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักท่ีเป็นรูปเทวดาต่าง ๆ วิจิตรงดงาม  มีอายุ
มากกว่า ๑๐๐ ปี และที่นี่ เคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง 

ยิ่งเป็นสถาปัตยกรรมแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ ยิ่งท าให้ที่นี่น่าสนใจ  ความอลังการ ความงดงาม และความ
วิจิตรตระการตา จะปรากฏให้เห็นต่อสายตาผู้มาเยือน  
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"พระเจ้ามินดง" กษัตริย์ผู้ทรงสร้างที่นี่ มักจะมาปฏิบัติธรรม นั่งบ าเพ็ญสมาธิ และสุดท้ายก็สิ้นพระชนม์
ภายในพระต าหนักหลังนี้เช่นเดียวกัน 

วิหารชเวนันดอร์ ในอดีตนั้นเคยเป็นวัดชเวนันดอร์มาก่อน ซึ่งปัจจุบันตั้งในเขตพระราชวังมัณฑะเลย์ เป็น
สิ่งปลูกสร้างยุคสมัยของพระเจ้ามินดงเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอด 

หลังจากท่ีพระเจ้ามินดง สิ้นพระชนม์ลงที่อารามแห่งนี้ พระเจ้าตี่ป่อก็โปรด ให้ย้ายวัดชเวนันดอร์ออกมาไว้
ยังที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งอยู่ในเขตของพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งนับว่าเป็นการดี เพราะต่อมาพระราชวังมัณฑะเลย์ก็ถูก
ท าลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่วิหารชเวนันดอร์ไม่ถูกท าลายและยังหลงเหลือความงดงาม วิจิตรการตาให้คน
รุ่นหลังได้ชื่นชม 

เดิมพระเจ้าตี่ป่อทรงใช้อารามนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนพระองค์ ภายหลังจึงได้ถวายให้เป้นเสนาสนะ
สงฆ์ และได้จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี ไปเมื่อปี ค.ศ. 1979  

ในสมัยก่อนวิหารแห่งนี้เคยหุ้มด้วยทองประดับกระจกสีทั้งภายในและภายนอก แต่เวลานี้ทองได้หลุดลอก
ออกหมด ที่ยังเหลือให้เห็นอยู่บ้างจะเป็นบริเวณเพดานเท่านั้น และด้านในของตัววิหารยังมีพระแท่นของพระเจ้า
ตี่ป่อกับบัลลังก์ท่ีย่อส่วนจ าลองมาจากของจริงนั้นเก็บรักษาเอาไว้ภายในพระอารามด้วย 

ปัจจุบันวิหารชเวนันดอร์ได้ชื่อว่ามีงานไม้ฝีมือวิจิตรประณีตมาก 

 

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกน พุกาม 

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกน (อังกฤษ: Shwezigon Pagoda, พม่า: တ ွှေစည်ြီးခ ု တစတ တတာ်) เป็นเจดีย์

ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวพม่าและชาวไทย 
ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม โดยชื่อ "ชเวซีโกน" มีหมายความว่า "เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ" (ชเว = ทอง) สร้างโดย พระ
เจ้าอโนรธามังช่อ แต่แล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าจานสิตาแห่งอาณาจักรพุกาม ราว 960 ปีก่อน ภายในเจดีย์เชื่อว่า
บรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญมาจากลังกา บนหลังช้างเผือก พระเจ้าอโนรธามังช่อได้ตั้งจิต
อธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกคุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น 

เจดีย์ชเวซีโกนถูกบูรณะในสมัยต่อมาอีกหลายครั้ง เจดีย์ชเวซีโกนเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ าพ้ืนผิวภายนอก
ถูกปิดด้วยทองค าเปลว ปัจจุบันมีความสูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์เล็ก 
ๆ เป็นบริวารอยู่รายรอบ 

ความอัศจรรย์ ๙ ประการของพระมหาธาตุชเวซีโกน 

๑. ยอดพระเจดีย์ไม่มีการใช้เหล็กเสริม 
๒. กระดาษห่อแผ่นทองค าเปลวที่น าไปปิดส่วนยอดพระเจดีย์ จะไม่ปลิวพ้นฐานสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์ 
๓. เงาพระเจดีย์จะไม่ล้ าออกนอกฐานสี่เหลี่ยมของพระเจดีย์ (ถ้าเงาล้ าออกไป ถือว่าเป็นลางร้าย) 
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๔. ภายในเขตองค์พระเจดีย์ สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ไม่จ ากัดจ านวน (ไม่เคยเต็ม) 
๕. มีการให้ทานด้วยข้าวสุกร้อน ๆ ทุกเช้า (ไม่ว่าเราจะตื่นเช้าสักเพียงใด จะพบข้าวสุกในบาตรอยู่ก่อนหน้า

เราเสมอ) 
๖. เมื่อตีกลองใบใหญ่จากด้านหนึ่งของพระเจดีย์ จะไม่สามารถได้ยินเสียงกลองจากด้านตรงข้าม 
๗. แม้พระเจดีย์จะตั้งอยู่บนพ่ืนราบ แต่เมื่อมองจากภายนอก จะเกิดภาพลวงตาคล้ายพระเจดีย์ตั้งอยู่บนที่สูง 
๘. ไม่ว่าฝนจะตกหนักเพียงใด จะไม่มีน้ าฝนขังอยู่ในอาณาเขตขององค์พระเจดีย์ 
๙. มีต้นพิกุล ซึ่งจะออกดอกตลอดทั้งปี (ปรกติจะออกปีละครั้ง) 

 

อานันทวิหาร พุกาม 

อานันทวิหาร คือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1633 แล้ว
เสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานสิตา มีความส าคัญในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ าเอกของพุทธ
ศิลป์สกุลช่างพุกาม" เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อ่ืนๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่า
ได้มาทาสีทองทับเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี 

อานันทวิหารเป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตู
ทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร ประกอบด้วย 

พระกกุสันโธพุทธเจ้า ประจ าทิศเหนือ (องค์เดิม แท้จริงแล้วประจ าทิศตะวันออก) 
พระโกนาคมนพุทธเจ้า ประจ าทิศตะวันออก (สร้างใหม่) 
พระกัสสปพุทธเจ้า ประจ าทิศใต้ (องค์เดิม) 
พระโคตมพุทธเจ้า ประจ าทิศตะวันตก (สร้างใหม่) 

พุทธศิลป์แบบนี้ยังสมารถพบเห็นได้ตามวัดสถาปัตยกรรมล้านนา เช่นวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น 

 

สมณศักดิ์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สมณศักดิ์ของเมียนมาร์กับของไทยนั้นมีส่วนที่เหมือนกันคือมีจุดเริ่มมาจากศรีลังกา โดยสมณศักดิ์เมียน

มารใ์นปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกแบ่งได้เป็น ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ในกลุ่มนี้จัดได้หลักๆด้วยกัน 
๓ สาย คือสายวิชาการ สายเผยแผ่ และสายกรรมฐาน ในแต่ละสายแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ดังนี้  

สายวิชาการ เรียกว่า คันถะวาจะกะ แปลว่า ผู้สอนพระคัมภีร์หรือต ารา สมณศักดิ์นี้มอบทั้งแก่พระสงฆ์
และแม่ชี  

ชั้นต้น เรียกว่า มูละคันถะวาจะกะ  
ชั้นกลาง เรียกว่า มหาคันถะวาจะกะ  
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ชั้นสูง เรียกว่า อัครมหาคันถะวาจะกะ  
สายเผยแผ่ เรียกว่า สัทธัมมโชติกะ แปลว่า ผู้ประกาศพระสัจธรรม สมณศักดิ์นี้มอบทั้งแก่พระสงฆ์และแม่

ชี  
ชั้นต้น เรียกว่า มูละสัทธัมมโชติกะ  
ชั้นกลาง เรียกว่า มหาสัทธัมมโชติกะ  
ชั้นสูง เรียกว่า อัคคมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ  
สายกรรมฐาน เรียกว่า กัมมัฏฐานาจริยะ แปลว่า อาจารย์สอนกรรมฐาน สมณศักดิ์นี้มอบแก่พระสงฆ์

เท่านั้น  
ชั้นต้น เรียกว่า มูละกัมมัฏฐานาจริยะ  
ชั้นกลาง เรียกว่า มหากัมมัฏฐานาจริยะ  
ชั้นสูง เรียกว่า อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ  

กลุ่มท่ี ๒ เป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงที่สุดจริง ๆ ที่มีมาจากเดิมจนถึงปัจจุบัน จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ ชั้น  
ชั้นต้น เรียกว่า ตรีปิฏกธร แปลว่า ผู้ทรงจ าพระไตรปิฏก ( ผู้ที่สามารถท่องพระไตรปิฏกได้ทั้ง ๓ ปิฏก )  
ชั้นกลาง เรียกว่า อัครมหาบัณฑิต พระเถระที่จะได้สมณศักดิ์ชั้นนี้ต้องมีอายุอย่างน้อย ๖๐ ปี  
ชั้นสูงสุด เรียกว่า อภิธชมหารฐัคุรุ แปลว่า บรมครูแห่งแผ่นดินผู้ซึ่งชูธงแห่งพระศาสนา ผู้ที่จะได้รับสมณ

ศักดิ์ชั้นนี้จะเป็นพระสังฆราช หรือ สมเด็จพระราชาคณะผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะได้ และจะต้องมีอายุอย่างน้อย ๘๐ ปี  
เมื่อสรุปดูแล้วสมณศักดิ์ของเมียนมาร์ไม่ค่อยเกี่ยวกับการปกครอง ซึ่งต่างจากสมณศักดิ์ของไทยที่มี

เงื่อนไขว่า ใครจะได้สมณศักดิ์ก็จะต้องเป็นพระสังฆาธิการ ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป โดยคณะสงฆ์เมียนมาร์ยก
อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ให้กับ องค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ในเมียนมาร์ที่เรียกว่า สังฆมหานายกสมาคม ซึ่งก็คือ 
มหาเถระสมาคมของเมียนมาร์ ในสมาคมนี้มีกรรมการทั้งหมด ๔๗ รูป 

 
 


