คําประกาศเกียรติคุณ
งานพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถวายแด หลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง
ขอเดชะขาฯ ฝาละอองธุลีพระบาทโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขาพเจา นายปญญา มหาชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรม
ราชบพิตร ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ และ๒๕๕๐ แกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มณฑลพิธีนี้
ในวโรกาสอันเปนมงคลอุดมฤกษนี้ ขาพเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาส กลาวคําสดุดีเกียรติคุณ
ผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติเปนเอกฉันทใหประกาศปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้
ลําดับที่ ๑ ทานอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง จังหวัดสกลนคร ทานเปนพระภิกษุ
ที่ทํางานเพื่อสังคม ชุมชน โดยเปนผูกอตั้งอโรคยศาลซึ่งเปนสถานบําบัดฟนฟูดูแลรางกาย และจิตวิญญาณของ
ผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย โดยอาศัยการบรูณาการองคความรูดานการแพทยแผนปจจุบัน และการแพทย
ทางเลือก รวมกับหลักธรรมะบําบัด เปนผูคิดคนสูตรยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งดวยการทดลองกับตัวทานเอง
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานดานสาธารณสุข สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ และองคกร
ภาคเอกชน ในการปองกันรักษาฟนฟูผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย โดยผูปวยไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
การใหความรูโดยผานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อวิทยุโทรทัศนอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหอโรคยศาลเปนแหลงคนควาขอมูลและงานวิจัย การกอสรางพระนาครัตนโพธิสักกมหา
ธาตุและสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด เพื่อจะพัฒนาไปเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือกในอนาคตควรแกการยกยองเปนอยางยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นสมควรถวาย
พระราชทานปริญญาวิทยาศาตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
ลําดับที่ ๒ พระครูสุวรรณศีลวงศ เจาอาวาสวัดศิริมงคล และประธานศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เปนพระภิกษุที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญทั้งทางปริยัติและปฏิบัติ ไดรวมกับพระ
วิทยากรและฆราวาสในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมธรรมะ จํานวน ๓ หลักสูตร เพื่อใชในการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนทั่วไป ที่ศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ใชหลักในการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพเปนวิทยากรบรรยายและเผยแผธรรมะโดยใชสื่อตางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผูทําคุณตอพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อป ๒๕๔๘ ควรแกการยก
ยองเปนอยางยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เห็นสมควรถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารการศึกษาเพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป
ในโอกาสตอไปนี้ขาพเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกศาสตราจารย ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน
ครุยวิทยฐานะ ผาไตรเพื่อสักการะแกพระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม และถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

กิติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ครุยวิทยฐานะ ผาไตรเพื่อสักการะแกพระครูสุวรรณศีลวงศ ตามลําดับ ดวยเกลา
ดวยกระหมอมขอเดชะ
สัมโมทนียกถา ทานเจาคณะจังหวัดสกลนคร
ขอเจริญพรทานนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณาจารย แขกผูมีเกียรติ คณะนักศึกษา และ
ทานสาธุชนทั้งหลาย วันนี้คณะเราไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกวามาทํางานโดย
ทานนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเปนตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทําการยกยองเชิดชูพระเถระทั้ง
สองรูปที่ไดบําเพ็ญกรณียกิจเปนประโยชนแกประเทศชาติ สังคม และประชาชน เปนผลงานดีเดนซึ่งเราก็ทราบ
โดยทั่วกันแลว คือ ทานอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน และพระครูสุวรรณศีลวงศ ไดรับพระราชทานครุศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ทานทั้งสองก็เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววาทานไดมีผลงานดีเดน
ทานอาจารย พัลลภ มีผลงานดีเดนที่สุดเปนที่รับทราบโดยทั่วไป โดยชวยเหลือทางฝายรัฐบาลโดยการ
ตั้งอโรคยศาล สถานบําบัดผูที่ปวยเปนโรครายโดยอาศัยธรรมะ ยาทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณ ชวยบําบัดโรค
ซึ่งทานเหลานั้นบางทานก็หาย บางทานก็ไมหายจากโรคแตเปนการใหกําลังใจ ใหผูที่ไมมีความหวังในชีวิตนี้แลว
ไดมีดวงใจยึดมั่นอยูในคุณธรรม เพื่อเปนการชักนําดวงวิญญาณหรือจิตใจใหไปสูความสงบ
พระครูสุวรรณศีลวงศ ที่เปนผูนําดีเดน คือไดเปนผูนํานักเรียน นักศึกษา ไมเฉพาะสกลนคร หลาย
จังหวัดไดนํานักเรียน นักศึกษา มาอบรมคุณธรรมในทางศาสนา จึงนับไดวาพระเถระทั้งสองไดเปนแพทยรักษา
โรคภายนอกและรักษาโรคภายใน รักษาโรคภายนอกคือการเจ็บไขปวย รักษาโรคภายในคือรักษาจิตใจของ
ประชาชนทุกๆ คน ใหยึดมั่นเห็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะของสภาวะดวยเหตุเชนนี้
ดวยกรุณาที่ปรากฏดีเดน ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมองเห็นคุณงามความดีที่พระเถระทั้งสองไดเสียสละ
กําลังกาย กําลังใจ เพื่อที่จะสงเคราะหอนุเคราะหปวงประชาชนใหลุดีชั่ว ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เกิดเปนผลดีแก
ประเทศชาติประชนตอไป ดวยผลงานดีเดนนี้พระเถระทั้งสองจึงไดรับพระราชทานปริญญาดังที่ถวายไปขางตน
การรับพระราชทานปริญญานี้เปนสิ่งที่ บุคคลเรานั้นถาหากวาไมมีความดีพอ หรือไมมีความดีที่สุดยอด
แลว ก็ไมสามารถที่จะไดรับรางวัลทั้งสองอยางนี้ถึงจะเปนวัตถุภายนอก เรามาทุกคนในวันนี้มาอนุโมทนามัยดวย
ความปติยินดีตอผูที่ไดประกอบคุณงามความดี สิ่งนี้เปนรากฐานเครื่องชี้ใหเห็นวาคนเรานั้นจะไดอะไรในสิ่งดีๆ
จะพบอะไรในชีวิต ตองอาศัยคุณงามความดี พระเถระทั้งสองไดประกอบคุณงามความดีแลวผลแหงการประกอบ
คุณงามความดีนั้นไดเปนที่ปรากฏชัด จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ถวาย
เพื่อใหกําลังใจ แกพระเถระเพื่อใหมีกําลังใจในการทําอะไรเพื่อเปนคุณูปการแกประเทศชาติและพระศาสนาสืบ
ตอไป
อาตมาภาพในนามสงฆทั้งมวลที่ไดพรอมใจกันมา ขออนุโมทนาสาธุการตอคุณงามความดีตอพระเถระ
ทั้งสอง และทานสาธุชนทุกทานที่ไดมารวมแสดงความปติยินดีในวันนี้ จึงขอใหทานนําจิตนอมรําลึกเอาบารมี
ธรรมของพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของพระเถระทั้งสองที่ไดกระทํามา จงประสิทธิ์ประสาทอํานวย
สงเสริมใหพระเถระทั้งสองรูปมีความเจริญงอกงามไพบูลยในทางพระพุทธศาสนา มีกําลังจิตบําเพ็ญในสิ่งที่เปน
ประโยชนแกประเทศชาติพระศาสนาสืบตอไป และขอใหทานที่เขารวมแสดงความยินดีในวันนี้ ขอทุกๆ ทาน
ประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีพลานามัยสมบูรณ มีความสําเร็จในการดําเนินชีวิต นึกคิด
ปรารถนาในทางที่ชอบ ประสงคดวยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ขอจงเปนผลสําเร็จแกสาธุชนทุก
ทานเทอญ....สาธุ

สัมโมทนียกถา ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายปญญา มหาชัย
กราบนมัสการทานอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม, พระครูสุวรรณศีลวงศ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ผูบริหาร คณาจารย และแขกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความ
ภาคภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีสวนสําคัญในการเทิดทูนภูมิปญญาทองถิ่นใหแวดวงวิชาการ นักศึกษา
ปญญาชน และสังคมไดรับทราบถึงคุณคาและความดีงามที่พระคุณเจาทั้งสองรูป ซึ่งประกอบดวยพระอาจารย
ปพนพัชร จิรธัมโม เจาอาวาสวัดคําประมง ผูซึ่งมีคุณูปการอยางมากตอผูที่มีความทุกขทรมานจากโรคราย
โดยเฉพาะผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย ตลอดจนญาติของผูปวย พระอาจารยไดใชองคความรูซึ่งเปนการบูรณา
การของการรักษา สภาพรางกายและสภาพจิตใจ มีการใชหลักธรรมใหผูปวยมีกําลังใจในการตอสูกับโรคภัยไข
เจ็บ การสรางเครือขายกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการทํางาน เพื่อการบําบัดรักษา อโรคยศาล เปน
สถานที่ที่มีความสําคัญทั้งตอผูปวย แพทย พยาบาล อาสาสมัคร นักวิชาการ ในการบําบัดรักษาและคนควาวิจัย
อยางตอเนื่อง
พระครูสุวรรณศีลวงศ เจาอาวาสวัดศิริมงคล ทานเปนพระภิกษุสงฆที่มีคุณูปการตอเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ขาราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหเปนผูที่มีจิตใจที่ดีงามมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ตลอดจนเปนผูที่ กิน ดู อยู ฟง ใหเปน ซึ่งเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนักในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย ประชาชนที่เขารับการฝกอบรมศูนยปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเปนตัวบงชี้ถึง
ความเคารพศรัทธา ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของพระครูสุวรรณศีลวงศ ไดเปนอยางดี
พระคุณเจาทั้งสองรูปไดสรางสรรคสิ่งที่ดีงามตอทองถิ่นและสังคมโดยสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
และยาวนาน เปนคุณคาที่เปยมไปดวยความเสียสละ ความมีเมตตา และการใหอยางแทจริง ใชภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย ผสมผสานกับภูมิปญญาสากล อยางผสมกลมกลืนและมีดุลยภาพ การไดรับประราชทานปริญญา
บัตรกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เปนสิ่งยืนยันคุณคาความดีงามของสองทานอยางดียิ่ง
กระผมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความชื่นชมยินดี และมีความมั่นใจวาภูมิปญญา
คุณคา และความดีงามของทานจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของทองถิ่น ของวงการวิชาการ และขยายไปสูสังคมวง
กวางไปอยางตอเนื่อง พัฒนาไปสูภูมิภาคและคุณคาความดีงามมากยิ่งขึ้นตลอดไป

