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บทแปลเอสจีไอกราฟิก ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 
 
หน้าปก 
เร่ืองราวในฉบับ: ทกัทายโลกกว้างอย่างเป็นมิตร – ประเทศไทย ดนิแดนแห่งรอยยิม้อันงดงาม 
 (ค ำบรรยำยใต้ภำพ) สมำชิกจ ำนวนกว่ำ 100 คน และเพื่อนสมำชิกท่ีมำเข้ำร่วมกำรประชุมท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ อยู่ในภำคกลำงของประเทศไทย ซึง่มีอทุยำนประวตัิศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจำกองค์กำรยเูนสโก (UNESCO) และมีพืน้ท่ีรำบลุม่กว้ำงใหญ่อนัเป็นแหลง่ผลติข้ำวท่ีส ำคญั (สิงหำคม ค.ศ. 2013) 
 
หน้า 1   (ค ำบรรยำยใต้ภำพ) เรือล่องบนผืนน ำ้เจ้ำพระยำท่ีส่องแสงระยิบระยับ (ภำพถ่ำย โดย ดร.ไดซำขุ อิเคดะ ณ 
กรุงเทพมหำนคร) 
หน้า 1 แด่เพื่อนของข้าพเจ้า โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ 
 

คนแล้วคนเลำ่ 
ผู้ มีควำมสำมำรถ และมิตรภำพใหมก่ ำลงัเร่ิมเบง่บำน 
ขณะนี ้คือ เวลำส ำหรับพวกเรำ 
ท่ีจะท ำให้สำยสมัพนัธ์แห่งสนัตภิำพแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ 
แล้วสร้ำงควำมเป่ียมสขุ ในชมุชนของเรำ และสงัคมทัว่ไป 
เพื่อสง่ตอ่ให้กบัอนำคตของมวลมนษุยชำติ 

 
หน้า 8-9 ประเทศไทย - ดนิแดนแห่งรอยยิม้อันงดงาม 
เร่ืองราวในฉบับ: ทกัทายโลกกว้างอย่างเป็นมิตร 
 ในประเทศไทย ผู้คนตำ่งทกัทำยกนัด้วยกำรพนมมือทัง้สองข้ำงขึน้ประกบกนัเสมอ แม้พวกเขำจะเดินผ่ำนกนัไปมำ
บนท้องถนน วฒันธรรมแห่งกำรเคำรพผู้ อ่ืนเช่นนีด้งึดดูควำมสนใจของนกัท่องเท่ียวยิ่งนกั 
 กำรพนมมือทกัทำยเช่นนี ้ในภำษำไทย เรียกว่ำ “กำรไหว้” ดร.ไดซำขุ อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอได้เดินทำง
เยือนประเทศไทยหลำยครัง้ เม่ือใดก็ตำมท่ีอำจำรย์อิเคดะพบเด็ก ๆ เขำจะทักทำยด้วยกำรพนมมือไหว้ อำจำรย์อิเคดะ
ตระหนกัรู้ดีว่ำ  เด็ก ๆ แต่ละคนจะเติบโตขึน้เพื่อกระท ำภำระหน้ำท่ีอนัยิ่งใหญ่ให้สมบูรณ์ในอนำคต เขำพนมมือเข้ำหำกนั
เพื่ออนำคตนัน้ ด้วยควำมหวงัว่ำประเทศแห่งรอยยิม้นีจ้ะกลำยเป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยโอกำสใหม่ ๆ เพื่อแสดงถึงรอยยิม้
อนัสดใสของประชำชนแห่งแดนสยำม 
 ท่ีประเทศไทย ผู้คนจะประกอบพิธีและร่ำยร ำบชูำครูบำอำจำรย์ก่อนท่ีจะเร่ิมกำรฟ้อนร ำ กำรเต้นพืน้เมือง กำรเล่น
ดนตรีพืน้บ้ำน กำรละเล่นกีฬำ และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อแสดงออกถึงควำมกตญัญูต่อครูบำอำจำรย์และกำรอธิษฐำนเพื่อ
ควำมสขุของมิตรสหำย สมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย (SGT) ได้อทุิศแรงกำยแรงใจ เพื่อช่วยให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจใน
กิจกรรมทำงพทุธศำสนำท่ีพวกเขำเข้ำร่วมอยู่ พวกเขำได้พิสจูน์ให้เห็นถึงกำรปฏิบตัิศรัทธำในพทุธศำสนำและกำรอทุิศตน
เพื่อสงัคมอยำ่งตอ่เน่ือง 
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 ในเดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 2014 สมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยได้เฉลิมฉลองวำระครบ 20 ปีแห่งกำรมำ
เยือนประเทศไทยครัง้ล่ำสดุของ ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ในปี ค.ศ. 1994 ดงัท่ี อำจำรย์อิเคดะได้ตัง้
ควำมหวงัเอำไว้เม่ือสองทศวรรษก่อน ณ วนันี ้สมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยได้ประดบัประดำประเทศของพวก
เขำให้สวำ่งไสวด้วยใบหน้ำท่ีเต็มไปด้วยรอยยิม้ หวัใจของพวกเขำตำ่งปีติยินดีและพร้อมจะแบง่ปันรอยยิม้ให้กบัผู้คนในทวีป
เอเชียและดินแดนอ่ืน ๆ ทัว่โลก  
 
หน้า 10 – 11  
(ค าบรรยายใตภ้าพล่างซ้าย)  
 สมำชิกทัง้หลำยรวมตวักันในงำนประชุมเฉลิมฉลองวันท่ีระลึกกำรเปิดอำคำรส ำนักงำนใหญ่ของสมำคมสร้ำง
คณุค่ำในประเทศไทยครบ 20 ปี และงำนประชมุท่ีระลกึ 11.18 ภำยใต้หวัข้องำน “จิตใจหนึ่งเดียวกบัอำจำรย์!” (ปริมณฑล
ของกรุงเทพฯ {ถ.ตวิำนนท์ อำคำรส ำนกังำนใหญ่} เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2013)  
 
(ค าบรรยายใตภ้าพขวา)  
 สมำชิกยุวชนของสมำคมสร้ำงคุณค่ำในประเทศไทยจัดรำยกำรวิทยุเพื่อชุมชน  ท่ีสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
มหำวิทยำลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชียงใหม ่ภำคเหนือของประเทศไทย (เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพขวาล่าง) 
 น่ำยินดีท่ีประเทศไทยอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของมวลดอกไม้ท่ีบำนสะพร่ังตลอดทัง้ปี ท่ียอดเยี่ยมไปกว่ำนัน้คือ
ควำมอบอุ่นท่ีส่งผ่ำนจำกจิตใจของทกุคน ข้ำพเจ้ำหวงัว่ำในขณะท่ีคณุสำนสมัพนัธ์แห่งควำมไว้วำงใจต่อผู้คนรอบข้ำง คณุ
เองก็จะสำมำรถเปลง่ประกำยรัศมีท่ีงดงำมดจุดงัดอกไม้ได้อยำ่งตอ่เน่ือง 
 ข้ำพเจ้ำหวงัว่ำ  คณุจะสำมำรถท ำให้ชีวิตของคณุร่ำเริงและเป่ียมไปด้วยควำมสขุ โปรดจงใช้ชีวิตอย่ำงกระตือรือร้น 
และมีควำมสขุกบัสำยสมัพนัธ์อนักลมเกลียวในครอบครัวและหมูเ่พื่อนสมำชิกทัง้หลำย 
 
--- แปลจำกค ำปรำศรัยของอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ณ กำรประชมุใหญ่สมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
ครัง้ท่ี 1 ปริมณฑลของกรุงเทพฯ {ถ.ติวำนนท์ อำคำรส ำนกังำนใหญ่} วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994 (หนงัสือพิมพ์เซเคียว 
ฉบบัวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
หน้า 12 - 13 การประชุมสนทนาธรรมที่เป่ียมด้วยความสนุกสนาน 
(ค าบรรยายใตภ้าพ) 
 สมำชิกและเพื่อนสมำชิกจ ำนวนกว่ำ 100 คนได้เข้ำร่วมกำรประชมุสนทนำธรรมของต ำบลอยธุยำ ซึง่จดัขึน้ท่ีบ้ำน
ของสมำชิก มีลกัษณะเป็นเรือนไทยท่ีงดงำม ผู้ เข้ำร่วมต่ำงพำกนัปรบมือให้กบัสมำชิกท่ีมำแบ่งปันประสบกำรณ์ ในขณะท่ี
สมำชิกฝ่ำยอนำคตได้ร่วมแสดงฟ้อนร ำ (เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
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 ในประเทศไทย  กำรประชมุสนทนำธรรมจะจดัขึน้ท่ีบ้ำนของสมำชิก ผู้ซึง่พร้อมท่ีจะเปิดบ้ำนต้อนรับเพื่อนสมำชิกอยู่
เสมอ บรรยำกำศของจิตใจท่ีเปิดกว้ำงในท่ีประชมุนัน้สดใสและมีชีวิตชีวำ ผู้ เข้ำร่วมทัง้หลำยได้บอกเลำ่ประสบกำรณ์ของแต่
ละคนเก่ียวกบักำรปฏิบตัศิรัทธำและเลำ่ถึงควำมปีติยินดีในชีวิตของพวกเขำ บรรดำสมำชิกทัง้หลำยแสดงควำมขอบพระคณุ
ตอ่อำจำรย์อิเคดะผู้ซึง่สง่เสริมก ำลงัใจด้วยกำรมอบค ำชีน้ ำ เพื่อกำรพฒันำของพวกเขำอยูเ่สมอมำ   
 
หน้า 14 – 15  รอยยิม้ 
(ค าบรรยายใตภ้าพซ้ายล่าง) 
 สมำชิกวงโยธำวำทิต  ร่วมแสดงในรำยกำรประชมุสนทนำธรรม (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพกลางล่าง) 
 สมำชิกฝ่ำยยุวชนร่วมแสดงเคร่ืองดนตรีพืน้บ้ำน (โปงลำง) ณ สมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย สำขำอุดรธำนี  
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (เดือนกนัยำยน ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพกลางล่าง) 
 ในกำรประชมุท่ีระลกึครบ 10 ปีแห่งกำรเปิดอำคำรสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย สำขำอดุรธำนี สมำชิกฝ่ำย
อนำคตร่วมแสดงร้องเพลงและเต้นร ำ (เดือนกนัยำยน ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพกลางล่าง) 
 กำรข่ีช้ำงบริเวณรอบ ๆ เมือง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ซึง่เป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพบนขวา)  
 สมำชิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ท่ีฟื้นจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกเหตุกำรณ์น ำ้ท่วมในปี ค.ศ.  2011 
แสดงออกถึงควำมปีติยินดีของพวกเขำ (เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013)  
 
(ค าบรรยายใตภ้าพขวากลาง) 
 สมำชิกพร้อมใจกนัชกู ำปัน้ขึน้มำ เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะในกำรประชมุท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ภำคเหนือของประเทศ
ไทย (เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพขวาล่าง) 
 กำรประชมุสนทนำธรรมท่ีเต็มไปด้วยควำมสขุ ณ จงัหวดัปัตตำนี ภำคใต้ของประเทศไทย (เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ.
2013) 
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หน้า 16 - 17 มิตรภาพและความร่วมมือร่วมใจ 
 อำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ กลำ่วในกำรประชมุใหญ่สมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ครัง้ท่ี 1 เม่ือ
วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994 วำ่ “สมำชิกประเทศไทย จงสนบัสนนุและสง่เสริมก ำลงัใจซึง่กนัและกนั เพื่อกำรพฒันำตนเอง 
สิ่งนีจ้ะเป็นชัยชนะของพวกคุณทุกท่ำน และจะน ำไปสู่เหตแุห่งกำรพฒันำอนัยิ่งใหญ่ของพวกคณุ ข้ำพเจ้ำขอยกย่อง
สรรเสริญพวกคณุทกุคนท่ีก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วย ‘ควำมสำมคัคแีห่งตำ่งกำยใจเดียว’” 
--- แปลจำกบทคดัย่อค ำปรำศรัยของอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ  ในกำรประชมุใหญ่สมำคมสร้ำงคณุคำ่ ครัง้ท่ี 
1 ในประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ (หนงัสือพิมพ์เซเคียว ฉบบัวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพล่างซ้าย) 
 สมำชิกแสดงกำรฟ้อนร ำตำมประเพณี เพื่อสง่ผู้ เข้ำร่วมประชมุท่ีก ำลงัเดินทำงกลบับ้ำน (กรุงเทพฯ เดือนสิงหำคม 
ค.ศ. 2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพล่าง) 
 "สวสัดีค่ะ!" สมำชิกกลุม่บวัขำว ต้อนรับผู้ เข้ำร่วมจำกทัว่ประเทศ (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนสิงหำคม ค.ศ. 
2013) 
 
(ค าบรรยายใตภ้าพกลางล่าง)  
 เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่กะโยไกต้อนรับผู้ เข้ำร่วม (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
1.กลุม่บวัขำว ประกอบด้วยสมำชิกฝ่ำยยวุชนหญิง ผู้ช่วยเหลือผู้ เข้ำร่วมประชมุ ในรำยกำรประชมุตำ่ง ๆ ณ อำคำรสมำคม 
2.กลุม่กะโยไก ประกอบด้วยสมำชิกฝ่ำยยวุชนชำย ผู้ช่วยดแูลผู้ เยี่ยมเยือนอำคำรสมำคมแตล่ะแห่ง 
 
(ค ำบรรยำยใต้ภำพขวำบน) 
 รอยยิม้ของสมำชิกสมำคมสร้ำงคุณค่ำในประเทศไทยท่ีจุดประกำยควำมสุขแก่ผู้ อ่ืนอยู่เสมอ (ปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยใต้ภำพกลำงใหญ่) 
 กำรประชมุรวมแห่งชยัชนะของสมำชิกฝ่ำยผู้ใหญ่ชำยจ ำนวน 1,500 คน (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยใต้ภำพขวำลำ่ง) 
 ในรำยกำรประชมุฝ่ำยยวุชนหญิง ซึง่ผู้ เข้ำร่วมสว่นใหญ่เป็นเพื่อนสมำชิกใหม่ ได้สนทนำแลกเปลี่ยนเร่ืองตำ่งๆ ของ
ชีวิตบนพืน้ฐำนของควำมศรัทธำ (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
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หน้า 18 ดวงตาอันสดใสของสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 
 
ยิม้อยู่เสมอ 
 
คุณนวรัตน์ ชิโนมี 
ผู้อ ำนวยกำรสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
ประธำนบริษัทเคมีแห่งหนึง่ 
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1975 
  
 ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2013 สมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย (SGT) ตำ่งมีควำมปีติยินดีท่ีได้ทรำบว่ำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลยัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย ได้มอบปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
สำขำปรัชญำ แด ่ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ เช่นเดียวกบัสมำชิกสมำคมโซคำสำกลในประเทศอื่น ๆ สมำชิก
ของประเทศไทยได้ศึกษำพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินและเข้ำร่วมกิจกรรมของสมำคมเป็นประจ ำ พวกเขำมี
ประสบกำรณ์ด้ำนควำมศรัทธำ เช่น กำรเอำชนะปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ กำรหำยจำกควำมเจ็บป่วย และกำรแก้ปัญหำควำม
ไม่ลงรอยกนัในครอบครัว เป็นต้น กำรได้เรียนรู้จำกบทพิสจูน์ท่ีแท้จริง ท ำให้หลำย ๆ คนตดัสินใจเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคม
สร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ด้วยควำมหวงัท่ีจะเติมเต็มควำมปรำรถนำของพวกเขำ สมำชิกฝ่ำยผู้ ใหญ่ชำยของเรำได้ให้กำร
สนบัสนนุฝ่ำยยวุชนอยำ่งเต็มท่ี คอยให้ก ำลงัใจ และสนบัสนนุสมำชิกทัง้หลำย 
 ก่อนหน้ำท่ี อำจำรย์อิเคดะ จะเดินทำงมำเยือนประเทศไทยในปี ค.ศ. 1994 ผมได้สญูเสียพี่น้องและรู้สกึเศร้ำโศก
เสียใจอย่ำงมำก แต่ผมก็ได้รับกำรส่งเสริมก ำลงัใจจำกอำจำรย์อิเคดะและเพื่อนสมำชิก เม่ือพวกเรำไม่สำมำรถจัดกำร
ประชมุของสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยได้ อนัเน่ืองมำจำกเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบภำยในประเทศ อำจำรย์อิเคดะได้
มอบบทกลอนท่ีเต็มเป่ียมด้วยควำมหวงัแก่พวกเรำ ตอนนี ้ผมได้ตระหนักแล้วว่ำ กิจกรรมต่ำง  ๆ ท่ีอำจำรย์อิเคดะได้ท ำ
ในช่วงท่ีเยือนประเทศไทย ซึง่รวมถึงกำรเข้ำเฝ้ำฯ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช กำรปลกูต้นไม้ท่ีระลกึ กำร
ส่งเสริมก ำลงัใจแก่สมำชิกฝ่ำยอนำคต และกิจกรรมอีกหลำยอย่ำงนัน้ได้ช่วยสร้ำงรำกฐำนท่ีมัน่คงเพื่อกำรพฒันำสมำคม
สร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
 ยุคสมยัใหม่แห่งกำรเผยแผ่ธรรมไพศำลทั่วโลกได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว  ด้วยควำมตัง้ใจแน่วแน่นี ้ผมจะท ำกำรส่งเสริม
ก ำลงัใจเพื่อนสมำชิกอยำ่งเต็มท่ีให้เหมือนกบัท่ีอำจำรย์ของพวกเรำปฏิบตัิอยูเ่สมอ 
 
(ค ำบรรยำยใต้ภำพ) 
 คณุนวรัตน์ ท่ีส ำนกังำนของเขำ (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
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หน้า 19 ก้าวสู่ความเป็นผู้น าในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 
คุณกมลพร วงศ์เจริญชัย 
นกัเป่ำฟลทุ 
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1990  
หวัหน้ำเขต ฝ่ำยยวุชนหญิง 
 
 ดิฉนัได้สลกัเอำถ้อยค ำของ ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ท่ีว่ำ “ผมหวงัว่ำยวุชนจะต่อสู้ เพื่อเป็นบคุคล
ระดบัโลกในสำขำอำชีพของพวกเขำ” ไว้ในจิตใจ หลงัจำกท่ีได้รับกำรแนะน ำจำกรุ่นพี่ฝ่ำยยวุชนหญิงท่ำนหนึ่ง ดิฉันจึงเข้ำ
ร่วมเป็นสมำชิกวงป่ีกลองของสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย ดิฉันเร่ิมต้นเป่ำฟลทุไปพร้อม ๆ กบักำรปฏิบตัิศรัทธำใน
พทุธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินผำ่นกำรท ำกิจกรรมของวงป่ีกลอง 
 ดิฉันสำมำรถเข้ำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลยัศิลปำกร ซึ่งเป็นมหำวิทยำลยัท่ีดิฉันอยำกเข้ำศึกษำมำตลอด  โดยเป็น
มหำวิทยำลยัชัน้น ำแห่งหนึง่ของประเทศด้ำนกำรแสดงดนตรี ถึงแม้วำ่ ดิฉนัจะต้องตอ่สู้ในเร่ืองควำมสมัพนัธ์สว่นตวัและกำร
ขำดทกัษะทำงด้ำนดนตรีของดิฉนั แตด่ิฉนัก็ได้ฝึกฝนกำรเป่ำฟลทุควบคู่ไปกบักำรสวดไดโมขุ1และเข้ำร่วมกิจกรรมของฝ่ำย
ยวุชนหญิงมำโดยตลอด ในท่ีสดุทกัษะด้ำนดนตรีของดิฉนัเร่ิมพฒันำขึน้ เม่ือเพื่อนคนหนึ่งได้เห็นกำรพฒันำของดิฉนั ก็เร่ิม
สนใจในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินและขอให้ดิฉันเล่ำรำยละเอียดให้ฟัง ในช่วงเวลำนัน้ ดิฉันรู้สึกได้ว่ำควำมเพียร
พยำยำมทัง้หมดของดิฉันได้รับกำรตอบสนองแล้ว  ดิฉนัสำมำรถส ำเร็จกำรศกึษำได้ด้วยคะแนนสงูสดุ และก ำลงัศึกษำต่อ
ระดบัปริญญำโท สำขำกำรวิจัยและพฒันำเก่ียวกับดนตรี สำขำวิชำเอกด้ำนกำรประพันธ์ดนตรี และในขณะเดียวกันก็
ประกอบอำชีพนกัเป่ำฟลทุอิสระด้วย 
 ตัง้แตเ่ดือนธนัวำคม ค.ศ. 2012 ถึงเดือนมกรำคม ค.ศ. 2013 ดิฉนัมีโอกำสได้ร่วมแสดงในงำนคอนเสิร์ตดนตรีร่วม
สมยั เยำวชนอำเซียน ร่วมกบั อองซอมเบิล มิวสิค แฟร็บบลิค ในฐำนะหนึ่งในห้ำนกัแสดงจำกประเทศไทย ดิฉนัรู้สึกยินดี
เป็นอย่ำงยิ่งเพรำะนัน่เป็นกำรแสดงดนตรีในตำ่งประเทศครัง้แรกของดิฉนั และเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 มกรำคม ซึง่เป็นวนัเกิดของ
อำจำรย์อิเคดะ ดิฉันจะไม่ลืมเหตกุำรณ์ครัง้นีเ้ลย ตัง้แต่เดือนมีนำคมถึงพฤษภำคม ค.ศ. 2013 ดิฉันได้เข้ำร่วมโครงกำร
ดนตรีในชุมชนร่วมกบัเด็ก  ของสถำบนัดนตรีกลัยำณิวฒันำ (PGVIM) ซึ่งเป็นสถำบนัท่ีได้รับกำรตัง้ช่ือตำมพระนำมของ
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์  
 ดิฉันจะเพียรพยำยำมในกำรพัฒนำตนเองและแสดงดนตรีให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีดิฉันจะสำมำรถท ำได้เพื่ออุทิศให้แก่
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวด้ำนดนตรีและวฒันธรรมของสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
 
1ไดโมข:ุ กำรสวดท่อง “นมัเมียวโฮเร็งเงเคียว” (ควำมหมำยตำมตวัอกัษรคือ “กำรอทุิศตนให้กบัสทัธรรมปณุฑริกสตูรแห่ง
ธรรมมหศัจรรย์”) อนัเป็นกฎสงูสดุแห่งควำมเป็นจริงของสกลจกัรวำล 
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(ค ำบรรยำยใต้ภำพบน)  
 คณุกมลพรและฟลทุของเธอ (วงดริุยำงค์ “ศิลปำกรยนูิเวอร์ซิตี ้วินด์ ออร์เคสตร้ำ (Silpakorn University Wind 
Orchestra)” ของมหำวิทยำลยัศลิปำกร) (กรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยใต้ภำพลำ่ง)  
 งำนคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมยัระหว่ำงสตดูิโอมิวสิคแฟบริคและแอคเม่ วงดนตรีเยำวชนอำเซียน (ประเทศสิงคโปร์ 
เดือนมกรำคม ค.ศ. 2013) 
 
 
หน้า 20 ได้รับรางวัลเกียรตยิศระดบัชาตใินฐานะผู้ประกาศข่าว 
 
คุณภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ 
ผู้ประกำศข่ำวโทรทศัน์ 
ผู้ช่วยหวัหน้ำเขต ฝ่ำยยวุชนชำย  เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1984 
 
(บรรยำยภำพ) คุณภำณุพงศ์ ด ำเนินหน้ำท่ีประกำศข่ำวในสำขำท่ีตนเองเช่ียวชำญ โดยมีถ้อยค ำส่งเสริมก ำลังใจของ
อำจำรย์อิเคดะอยูใ่นใจเสมอ (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
 ในปีค.ศ. 2005 ผมได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีพิธีกรในรำยกำรประชมุของสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ซึง่มี
ผู้ เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนกวำ่ 1,000 คน ผมรู้สกึประหมำ่จนมือสัน่ แตเ่ม่ือรำยกำรประชมุเสร็จสิน้ด้วยควำมส ำเร็จ ผมกลบัพบวำ่ 
ตนเองรู้สกึสนกุสนำนกบักำรพดูตอ่หน้ำผู้คน ประสบกำรณ์นีไ้ด้กระตุ้นให้ผมออกร่วมกิจกรรมของสมำคมอย่ำงกระตือรือร้น
มำกขึน้ ผมอำสำรับหน้ำท่ีเป็นพิธีกรในรำยกำรประชุมต่ำง ๆ เป็นประจ ำ และเข้ำร่วมกลุ่มกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะ ผม
ตดัสินใจเร่ิมต้นอำชีพกำรท ำงำนในฐำนะผู้ประกำศข่ำวโทรทศัน์ แต่กลบัล้มเหลวในกำรสอบคดัเลือกเข้ำสมคัรงำน กระนัน้ 
ผมก็ยงัไมห่มดก ำลงัใจ ผมยงัคงสวดไดโมขอุย่ำงจริงใจ และได้พบกบัเพื่อนซึง่แนะน ำผมให้รู้จกักบัสถำนีโทรทศัน์ช่องหนึ่งท่ี
ก ำลงัจะเปิดด ำเนินกำร แม้จะมีผู้สมคัรคนอ่ืน ๆ ท่ีมีประสบกำรณ์ท ำงำนมำแล้วจ ำนวนมำกมำย แต่ผมก็ตัง้ใจสวดมนต์
อยำ่งถึงท่ีสดุ จนสำมำรถสอบผ่ำนกำรคดัเลือกและได้เข้ำท ำงำนในฐำนะผู้ประกำศข่ำวโทรทศัน์ในปี ค.ศ. 2007    
 ด้วยกำรสลกัถ้อยค ำของประธำนองค์กรเอสจีไอ อำจำรย์อิเคดะท่ีว่ำ “จงเร่ิมต้นด้วยควำมกล้ำหำญ” ไว้ในจิตใจ ผม
จึงปฏิบตัิศรัทธำในพทุธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินอย่ำงต่อเน่ือง ผมสำมำรถแสดงศกัยภำพของตนเองในกำรท ำงำนและ
ได้เข้ำท ำงำนในสถำนีโทรทัศน์ช่องปัจจบุนัท่ีผมท ำงำนอยู่ ในปี ค.ศ. 2012 ควำมใฝ่ฝันของผมท่ีอยำกจะรำยงำนข่ำวกีฬำ
โอลิมปิกท่ีลอนดอนก็เป็นจริง และในปีเดียวกัน ผมได้รับรำงวลัพิฆเนศวร สำขำผู้ รำยงำนข่ำวดีเด่น ซึ่งเป็นรำงวลัท่ีมอบ
ให้แก่ผู้ประกำศข่ำวประจ ำทกุปี จ ำนวน 2 คน คือ ชำยหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ผู้ประกำศข่ำวมีหน้ำท่ีสื่อสำรถ้อยค ำและ
ควำมรู้สึกของพวกเขำต่อผู้ชม        ดงันัน้ ผมจึงพฒันำตนเองไปพร้อม ๆ กบักำรศึกษำพทุธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน 
เพื่อท ำให้ในแต่ละจงัหวะของชีวิตมีคณุค่ำ   ผมยงัคงตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะส่งเสริมควำมหวงัและควำมกล้ำหำญในหวัใจของ
ผู้คนผำ่นกำรท ำงำนของผม  
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หน้า 20 – 21  ด้วยความหวังที่จะส่งเสริมดนิแดนแห่งรอยยิม้ 
 
คุณสิรภทัร  จงอร่ามรุ่งเรือง 
นกัศกึษำชัน้ปีท่ีสองของมหำวิทยำลยัเคมบริดจ์  
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1993 
ผู้น ำระดบัแนวหน้ำของฝ่ำยกำรศกึษำ 
 
(บรรยำยภำพซ้ำยลำ่ง)  
 คณุสิรภทัร ณ มหำวิทยำลยัเคมบริดจ์ (เดือนตลุำคม ค.ศ.2012) 
 
(บรรยำยภำพขวำลำ่ง) 
 หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึง่เป็นหนงัสือพิมพ์รำยวนัฉบบัภำษำไทย ตีพิมพ์เร่ืองรำวของคณุสิรภทัร 
(บรรยำยภำพขวำลำ่งสดุ) 
 คณุสิรภทัรกบัเหรียญรำงวลัจำกกำรแขง่ขนัฟิสกิส์โอลิมปิกนำนำชำต ิ(กรุงเทพฯ เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ.2013) 
 
 ในเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2010 ผมในฐำนะตวัแทนนกัเรียนมธัยมปลำยของประเทศไทย ได้เข้ำร่วมกำรสอบแข่งขนั
ฟิสิกส์โอลิมปิกนำนำชำติครัง้ท่ี 41 ท่ีสำธำรณรัฐโครเอเชีย ในท่ำมกลำงผู้ เข้ำแข่งขนัจำก 82 ประเทศและเขตกำรปกครอง 
ผมสำมำรถคว้ำเหรียญทองจำกกำรแข่งขนันัน้มำได้ หลงัจำกจบกำรศกึษำ ผมเข้ำศกึษำท่ีโรงเรียนสอนภำษำ และหลงัจำกท่ี
ได้ท ำทุกอย่ำงท่ีผมจะสำมำรถท ำได้แล้ว ผมก็ได้รับกำรตอบรับเข้ำศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ในเดือนตุลำคม ค.ศ. 
2012 เม่ือกำรศกึษำท่ีมหำวิทยำลยัของผมเร่ิมขึน้ ผมต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกมำยเพื่อ เรียนให้ทนัเพื่อนๆ  จนท ำให้
รู้สกึเหน่ือยแทบหมดแรงอยูบ่อ่ยครัง้ วนัหนึง่ สมำชิกได้ขอให้ผมรับหน้ำท่ีพิธีกรในรำยกำรประชมุศกึษำธรรมระดบัเขต ผมได้
อำ่นบทควำมของดร.ไดซำข ุอิเคดะ  ประธำนองค์กรเอสจีไอ เพื่อจดบนัทึกส ำหรับกำรประชมุ จนท ำให้ผมได้พบกบัข้อควำม
ว่ำ “จงมีชยัชนะในสถำนท่ีท่ีคณุอยู่ ณ ขณะนี ้มิใช่ท่ีอ่ืนใด หรือ ณ เวลำใดในอนำคต”ผมได้รับแรงบนัดำลใจและบอกกับ
ตวัเองว่ำ “ใช่แล้ว ฉนัจะต้องมีชยัชนะในทกุๆ สถำนท่ีท่ีฉนัอยู่” ผมจึงท้ำทำยตนเองต่อไป จนท ำให้ผมสำมำรถเป็นท่ีหนึ่งใน
สองวิชำท่ีผมศกึษำอยูท่ี่คณะเม่ือปีก่อน ถ้อยค ำสง่เสริมก ำลงัใจของ อำจำรย์อิเคดะ ท ำให้สิง่นีป้รำกฏเป็นจริงได้ส ำหรับผม 
 ผมตัง้ใจอย่ำงแน่วแน่ท่ีจะศกึษำจนส ำเร็จ และอทุิศตนให้แก่สำขำวิชำท่ีร ่ำเ รียนมำในประเทศไทย เพื่อช่วยให้มัน่ใจ
วำ่ ดินแดนแห่งนีจ้ะเป็นดนิแดนแห่งรอยยิม้อยูเ่สมอ 
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หน้า 21 ความยากล าบากท าให้ผมกลายเป็นศิลปินในแบบฉบับของตนเอง 
 
คุณพชัิย พงศาเสาวภาคย์ 
ศิลปินร่วมสมยั 
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1980 
หวัหน้ำเขต ฝ่ำยผู้ใหญ่ชำย 
 
(บรรยำยภำพ) คณุพิชยัท่ีห้องศลิปะท่ีซึง่ศลิปินจ ำนวนมำกมำยมำรวมตวักนั (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
 ผมได้พยำยำมหำหนทำงต่ำง ๆ จำกกำรศกึษำท่ีโรงเรียน ด้วยควำมหวงัท่ีจะสร้ำงอนำคตท่ีประสบควำมส ำเร็จ แต่
โชคชะตำอนัขมข่ืนได้น ำพำผมไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำงแหง่ควำมสิน้หวงั บริษัทของผมประสบภำวะล้มละลำย และตวัผมเอง
ก็ทกุข์ทรมำนด้วยโรคร้ำย 
 จุดเปลี่ยนแปลงได้เร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1988 เม่ือผมได้เข้ำร่วมกำรถ่ำยภำพท่ีระลึกกับดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำน
องค์กรเอสจีไอ ท่ีจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ในครัง้นัน้ ท่ำนได้สง่เสริมก ำลงัใจผมอย่ำงอ่อนโยนและกล่ำวว่ำ ท่ำนจะคอย
ดแูลผมรำวกับพ่อคนหนึ่งเลยทีเดียว ด้วยควำมประทบัใจอย่ำงสดุซึง้ ผมจึงตดัสินใจอย่ำงแน่วแน่ท่ีจะเผชิญหน้ำต่อสู้กับ
ควำมทกุข์ยำกตำ่ง ๆ ท่ีคกุคำมผมอยูใ่นเวลำนัน้ 
 ผมตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะมีชีวิตอยู่ไม่ว่ำอะไรจะเกิดขึน้ และจะถ่ำยทอดควำมสวยงำมของชีวิตลงสู่ผืนผ้ำใบ ผมได้อทุิศ
ตนให้กบักำรวำดรูป และมีผลงำนภำพวำดกว่ำ 300 ภำพ ภำพของผมขำยในประเทศฝร่ังเศสและประเทศอื่น ๆ จึงท ำให้
สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของผมดีขึน้อยำ่งเห็นได้ชดั 
 ควำมยำกล ำบำกท่ีผมประสบมำ ท ำให้ผมสวดมนต์อย่ำงจริงใจ ผลท่ีตำมมำ คือ ผมสำมำรถท่ีจะตระหนกัถึงควำม
ปรำรถนำอนัแรงกล้ำท่ีจะเป็นศิลปินเพื่อผลิตผลงำนภำพวำดอยู่เสมอ ด้วยควำมส ำนึกในบญุคณุอย่ำงท่วมท้นในหวัใจของ
ผม ผมจะเคำรพยกยอ่งในถ้อยค ำสง่เสริมก ำลงัใจของอำจำรย์อิเคดะอยูเ่สมอ 
 
หน้า 22 – 23 ดอกไม้แห่งความไว้วางใจผลิบาน 
(ค ำบรรยำยภำพบนซ้ำย) 
 อำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ได้เข้ำเฝ้ำทลูละอองธุลีพระบำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัภมูิพลอดลุย
เดชฯ ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
 กำรสร้ำงสะพำนแห่งควำมไว้วำงใจและมิตรภำพชัว่นิรันดร์กบัประเทศไทย  ซึ่งเป็นดินแดนแห่งสภุำพชน อำจำรย์
อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ได้ทุ่มเทตนเองเป็นอย่ำงมำก ด้วยควำมหวงัท่ีว่ำ สมำชิกในประเทศไทยจะสำมำรถปฏิบตัิ
ศรัทธำและมีชีวิตท่ีมีควำมสขุได้ ด้วยท่ำทีจิตใจเช่นนี ้ท่ำนได้เข้ำเฝ้ำฯ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัภมูิพล อดลุยเดชฯ ใน
โอกำสตำ่ง ๆ ถึง 3 ครัง้ด้วยกนั มหำวิทยำลยัตำ่ง ๆ ในประเทศไทยได้มอบรำงวลัเชิงวิชำกำรแดผู่้น ำของสมำคมโซคำสำกล 
เพื่อยกย่องกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ในกำรสง่เสริมสนัติภำพ วฒันธรรมและกำรศกึษำ ดอกไม้แห่งควำมไว้วำงใจและมิตรภำพ
ต้องผลบิำนตอ่ไปอยำ่งแน่นอน 
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(ค ำบรรยำยภำพซ้ำยลำ่ง) 
 พิธีเปิดงำน "นิทรรศกำรศิลปะ เด็กชำย เด็กหญิงทัว่โลก” ซึง่จดัขึน้ท่ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ โดยได้รับเกียรติจำก
เจ้ำฟ้ำหญิงกลัยำนิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ เป็นประธำนในพิธีเปิด (กรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำบน) 
 ดร.ไดซำขุ อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ได้รับมอบปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สำขำปรัชญำ จำก
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ คณุฮิโรมำสะ อิเคดะ รองประธำนองค์กรเอสจีไอเป็นตวัแทนรับมอบ (กรุงเทพฯ เดือนสิงหำคม 
ค.ศ. 2013) ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ มีทัง้อดีตนำยกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลำยตอ่หลำยท่ำน รวมทัง้ผู้น ำ
จำกสำขำตำ่ง ๆ อีกมำกมำย 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำกลำง) 
 สมำชิกสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทยจำกทั่วประเทศได้มำรวมตวักันท่ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เพื่อเฉลิม
ฉลองพิธีรับมอบและถ่ำยภำพร่วมกนั 
 
(ค ำบรรยำยภำพกลำงลำ่ง) 
 ในระหว่ำงกำรเยี่ยมชมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั       สถำบนักำรศึกษำท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในประเทศไทย      อำจำรย์ 
อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ  ได้เขียนข้อควำมลงในสมดุลงทะเบียนเยี่ยมชม "กำรศกึษำเป็นเสำทองค ำท่ียิ่งใหญ่ส ำหรับ
ประเทศและมนษุยชำต”ิ (กรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1988) 
 
(ค ำบรรยำยภำพกลำงขวำลำ่ง) 
 มหำวิทยำลยัสยำม สถำบนัวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มอบปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สำขำรัฐประศำสน์
ศำสตร์ แด่ ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ทำงมหำวิทยำลยั ยงักลำ่วสรรเสริญผู้น ำสมำคมโซคำสำกลว่ำเป็น
บคุคลแห่งปัญญำผู้สำมำรถฟืน้ฟอูงค์ควำมรู้ (กรุงโตเกียว เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2000) 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำลำ่ง) 
 มหำวิทยำลยัแม่โจ้ สถำบนักำรเกษตรท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในประเทศไทย สถำบนัซึง่ยดึถือในควำมสงูส่งของชีวิต มอบ
ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สำขำปรัชญำ ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรบริหำร แด่ ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ 
เพื่อยกย่องควำมเพียรพยำยำมของท่ำนในกำรสง่เสริมเยำวชนบนพืน้ฐำนของพทุธธรรมแห่งมนษุยนิยม  (กรุงโตเกียว เดือน
กรกฎำคม ค.ศ. 2006) 
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หน้า 24 – 25  เจ้าพระยา มหานทแีห่งวัฒนธรรม 
(ค ำบรรยำยภำพใหญ่) 
ภำพทิวทศัน์อนัเงียบสงบของกรุงเทพฯ ใต้แสงเงำยำมอำทิตย์อสัดง (ภำพถ่ำยโดย ดร.ไดซำข ุอิเคดะ)  
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำบน) 
 ขณะท่ีนึกทบทวนถึงกระแสเวลำท่ีไหลไปและควำมอยู่ดีมีสขุของสมำชิกอนัเป็นท่ีรักยิ่งในประเทศไทย อำจำรย์อิเค
ดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ได้ถ่ำยภำพของแม่น ำ้เจ้ำพระยำ (กรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1992) 
 

โอ้ มิตรสหำยของข้ำพเจ้ำในประเทศไทย 
ผู้ซึง่ข้ำพเจ้ำรักใคร่เป็นอยำ่งมำก 
ณ ขณะนี ้มหำนทีเจ้ำพระยำ 
ซึง่อำบแสงระยิบระยบัแห่งอำทิตย์รุ่งอรุณ 
จนกลำยเป็นเส้นสำยสีทองสอ่งประกำย 
ทอดผ่ำนท้องนำรวงข้ำวสีเหลืองอ ำพนั 
 
และท่ำนเองก็เช่นกนั 
เฉกเช่นเดียวกบัพระแมแ่ห่งมหำนทีเจ้ำพระยำ 
โปรดสร้ำงแมน่ ำ้แห่งสนัตภิำพ วฒันธรรม และมิตรภำพ 
เพิ่มพนูคณุคำ่แก่เพื่อนพลเมืองทัง้หลำยและสงัคม 
 
จงไหลตอ่ไป! จงไหลตอ่ไป! 
มหำนทีเจ้ำพระยำแห่งภำระหน้ำท่ีอนัยิ่งใหญ่! 
จงไหลไปสูม่หำสมทุรแห่งศตวรรษแห่งควำมหวงัท่ีกว้ำงใหญ่ 
และพร้อมด้วยเกลียวคลื่นท่ีเริงระบ ำด้วยควำมปีติยินดีอยำ่งสงูสดุ 

 
(แปลจำกบทกลอนของอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ช่ือวำ่ “ประเทศเมืองยิม้และดินแดนอดุมสมบรูณ์ -- แดเ่พื่อน
ชำวไทยท่ีรักของผม” ตีพิมพ์เม่ือวนัท่ี 2 เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1988) 
 
หน้า 26 – 27  อธิษฐานให้กับความอยู่ดมีีสุขของสังคม 
(ค ำบรรยำยภำพซ้ำยบน) 
 อำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ สง่เสริมก ำลงัใจสมำชิกผู้ ท่ีสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั ในกำรประชมุใหญ่สมำคม
สร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย ครัง้ท่ี 1 (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ {ถ.ติวำนนท์ อำคำรส ำนกังำนใหญ่} เดือนกุมภำพนัธ์ ค.ศ. 
1994) 
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คุณภริูภาคย์ ภุชงควาริน  
หวัหน้าฝ่ายยุวชน สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 
 อำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ มกัจะสง่เสริมก ำลงัใจยวุชนเสมอว่ำ “เม่ือคนรุ่นใหม่มีจิตใจเฉกเช่นเดียวกบั
อำจำรย์แห่งชีวิต พลังอันไร้ขอบเขตจ ำกัดจะปรำกฏขึน้มำเพื่อให้เรำสำมำรถข้ำมพ้นอุปสรรคต่ำง ๆ ไปได้ และ สร้ำง
ประวตัิศำสตร์ท่ียิ่งใหญ่” พวกเรำในฐำนะสมำชิกฝ่ำยยวุชนก ำลงัต่อสู้ เพื่อน ำค ำชีน้ ำของอำจำรย์มำปฏิบตัิจริง เพื่อสร้ำง
ควำมไว้วำงใจให้เกิดขึน้ในชมุชนและสถำนท่ีท ำงำนของพวกเรำ พวกเรำสง่เสริมก ำลงัใจซึง่กนัและกนัในกำรตอ่สู้กบัปัญหำ
ท่ีพบเจอทัง้ในชีวิตกำรท ำงำนและครอบครัว ด้วยควำมมุ่งมัน่ว่ำ  เรำจะต้องมีควำมศรัทธำท่ีกล้ำหำญให้ได้ ค ำว่ำ “ไทย” ใน 
“ประเทศไทย” นัน้แปลว่ำ “อิสระ” ด้วยจิตใจเช่นนี ้ผมจะทุ่มเทตนเองเพื่อบอกกล่ำวถึงพลงัศรัทธำ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง
ศกัยภำพอนัไร้ขอบเขตจ ำกดั ให้กบัเยำวชนทกุคนในประเทศไทย และสร้ำงประวตัิศำสตร์อนัยิ่งใหญ่ของสมำคมสร้ำงคณุคำ่
ในประเทศไทย ในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคม 
 
คุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ 
ประธานสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย  
 ในเดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1988 ผมได้รับมอบหมำยให้ต้อนรับอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ในกำรมำเยือน
ประเทศไทย อำจำรย์อิเคดะได้เข้ำร่วมประชมุครบ 27 ปี ของกำรเคลื่อนไหวเพื่อกำรเผยแผ่ธรรมไพศำลในประเทศไทย และ
ได้ประกำศแผนของกำรสร้ำงอำคำรสมำคมส ำนกังำนใหญ่ของสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย ซึง่สร้ำงเสร็จสมบรูณ์ใน
เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1993 ในปีนัน้ เรำมีสมำชิกเพียง 15,000 ครอบครัวเท่ำนัน้ จำกนัน้เป็นต้นมำ ผู้คนจ ำนวนมำกเร่ิม
เห็นว่ำ กิจกรรมของสมำคมเรำได้บ ำเพ็ญประโยชน์แก่สงัคม มีอำคำรสมำคมเพิ่มขึน้มำกมำยทัว่ประเทศ ปัจจบุนันี ้20 กว่ำ
ปีตอ่มำ เรำมีสมำชิกกว่ำ 100,000 คน ผู้ก ำลงัศกึษำปรัชญำมนษุยนิยม และน ำมำใช้เพื่อให้บรรลถุึงภำระหน้ำท่ีของตนใน
สถำนท่ีท ำงำนและในชีวิตประจ ำวนั ด้วยจิตใจแห่งอำจำรย์กบัศิษย์ พวกเขำก ำลงัด ำเนินชีวิตท่ีเป่ียมไปด้วยสำยสมัพนัธ์แห่ง
มิตรภำพและควำมไว้วำงใจ ผมตัง้ใจอยำ่งยิ่งท่ีจะช่วยให้คนรุ่นใหมไ่ด้รับรู้ถึงจิตใจเช่นนี ้
 
คุณสุจนิดา แซ่โค้ว  
ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ใหญ่หญิง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย  
 รำกฐำนของกำรเผยแผ่ธรรมไพศำลในประเทศไทยถูกสร้ำงขึน้มำโดยสมำชิกผู้บุกเบิก ผู้ ซึ่งเพียรพยำยำมอย่ำง   
ยอดเยี่ยมในช่วงแรกของกำรเคลื่อนไหว และต่อสู้ กับควำมยำกล ำบำกมำกมำยนับไม่ถ้วน โดยเฉพำะในช่วงทศวรรษ
หลงัจำกปี ค.ศ. 1961 พวกเรำพยำยำมด้วยน ำ้หนึ่งใจเดียวกนัในกำรท ำให้ชมุชนของเรำเข้ำใจถึงกิจกรรมของสมำคม ด้วย
ตระหนกัถึงค ำชีน้ ำของอำจำรย์อิเคดะไว้ในจิตใจของพวกเรำ พวกเรำได้เดินทำงไปสง่เสริมก ำลงัใจสมำชิกทกุคนด้วยตนเอง 
หลำยต่อหลำยคนก ำลงัต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชะตำชีวิตของตนเอง ทัง้เร่ืองสถำนภำพทำงกำรเงิน ควำมเจ็บป่วย ปัญหำ
ครอบครัว และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย  
 อำจำรย์อิเคดะได้เดินทำงมำสง่เสริมก ำลงัใจสมำชิกในประเทศไทยทัง้หมด 6 ครัง้ด้วยกนั ขอขอบคณุตอ่ค ำชีน้ ำจำก
ใจจริงของอำจำรย์อิเคดะ สมำชิกเหล่ำนัน้จึงเร่ิมเคลื่อนไหวอย่ำงมีพลงั และเร่ิมต่อสู้กบัปัญหำของตวัเอง ครัง้แล้วครัง้เล่ำ 
ดิฉนัรู้สกึซำบซึง้เป็นอยำ่งยิ่งท่ีได้เข้ำศรัทธำและก้ำวไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัอำจำรย์อิเคดะเพื่อสนัตภิำพโลก  
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หน้า 28 ดนตรีแห่งความหวังเพื่อโลก 
(ค ำบรรยำยภำพใหญ่บน) 
 สมำชิกวงป่ีกลองถ่ำยรูปร่วมกนัท่ีอำคำรสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย สำขำวิทย ุซึ่งครัง้หนึ่งอำจำรย์อิเคดะ
เคยมำเยี่ยมเยือน (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
ยุคใหม่ของวงป่ีกลอง 
การเล่นดนตรีเพื่อความปรองดองแห่งสันตภิาพ 
(บรรยำยภำพลำ่ง) 
 
คุณจุตพิร จริะคุณาวุฒ ิ(พี่สาว, ขวา) 
หวัหน้ำคณะวงป่ีกลอง  
ผู้ช่วยหวัหน้ำภำค ฝ่ำยยวุชนหญิง  
จบกำรศกึษำจำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
ท ำงำนอยูท่ี่บริษัทประกนัภยัชัน้น ำแห่งหนึง่ 
 
คุณเจนจริา จริะคุณาวุฒ ิ(น้องสาว, ซ้าย) 
วำทยกรวงป่ีกลอง  
หวัหน้ำเขต ฝ่ำยยวุชนหญิง  
ศกึษำอยูท่ี่มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 พวกเรำเติบโตมำในครอบครัวท่ีศรัทธำมำ 3 ช่วงอำยคุนแล้ว ดิฉนัเข้ำวงป่ีกลองตัง้แตอ่ำย ุ10 ขวบ สว่นน้องสำวของ
ดิฉนัเข้ำร่วมวงตัง้แตอ่ำย ุ6 ขวบ พวกเรำภำคภมูิใจในกำรเป็นสมำชิกของวงฯ ท่ีได้แสดงดนตรีร่วมกนัมำกวำ่ 15 ปี  
 ในปี ค.ศ. 1992 และ 1994 วงป่ีกลองได้มีโอกำสแสดงดนตรีต้อนรับอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ 
อำจำรย์อิเคดะเดนิเข้ำมำหำนกัแสดงและพดูคยุกบัทกุคน เป็นกำรแลกเปลี่ยนท่ีเรำยงัแบง่ปันให้สมำชิกวงป่ีกลองรุ่นใหม่ฟัง
อยูเ่สมอ  
 ภำระหน้ำท่ีของสมำชิกวงป่ีกลอง คือ กำรมอบควำมกล้ำหำญและควำมสุขผ่ำนกำรแสดงของพวกเรำ พวกเรำ
ฝึกซ้อมเพื่อให้สำมำรถแสดงออกมำได้ดีท่ีสดุ และให้พวกเรำสำมำรถพฒันำตนเองอยำ่งเต็มท่ี  
 ปัจจบุนั วงป่ีกลองมีสมำชิกในกรุงเทพ ฯ ทัง้หมด 160 คน และในภำคตะวนัออกอีก 60 คน ปีท่ีแล้ว (ค.ศ. 2013) 
พวกเรำเฉลิมฉลองครบ 45 ปีของกำรก่อตัง้วงป่ีกลองในประเทศไทย โดยพูดคยุเก่ียวกับพุทธธรรมกับเพื่อนของเรำทัว่
ประเทศกวำ่ 5,000 คน พวกเรำตัง้ปณิธำนวำ่ จะสร้ำงวงป่ีกลองท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในโลก ไมว่ำ่จะยำกล ำบำกเพียงใด พวกเรำ
จะใช้กำรแสดงของพวกเรำในกำรสร้ำงอนำคตแห่งสนัตภิำพให้เกิดขึน้กบัผู้คนในทกุท่ีให้ได้  
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หน้า 29  
(ค ำบรรยำยภำพใหญ่บน) 
 อำจำรย์อิเคดะสง่เสริมก ำลงัใจสมำชิกวงโยธวำทิต (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำลำ่ง) 
คุณณรินทร์ ลัทธยาพร 
อดีตวำทยำกร วงโยธวำทิตของสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
เข้ำเป็นสมำชิกของสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1987  
ผู้ช่วยหวัหน้ำภำค ฝ่ำยผู้ใหญ่ชำย 
 
การเร่ิมต้นใหม่ของวงดนตรี 
วีรบุรุษแห่งเสียงดนตรี 
 ในเดือนตลุำคม ปีนี ้(ค.ศ. 2014) วงโยธวำทิตของสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทยจะเฉลิมฉลองครบ 46 ปีของ
กำรก่อตัง้วงโยธวำทิตในประเทศไทย วงโยธวำทิตเคยแสดงในรำยกำรประชมุต่ำง ๆ ระดบัประเทศท่ีอำคำรสมำคมฯ และ
งำนวฒันธรรม โดยส่งมอบเสียงดนตรีแห่งสนัติภำพและควำมหวงัไปยงัชมุชนต่ำง ๆ ตลอดมำ เม่ืออำจำรย์อิเคดะได้เยี่ยม
เยือนส ำนกังำนใหญ่ของสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทยซึ่งสร้ำงเสร็จในปี ค.ศ. 1994 นัน้ พวกเรำได้แสดงต้อนรับ
อำจำรย์ และผมเป็นวำทยกรของวงในขณะนัน้ ระหว่ำงกำรแสดงอำจำรย์ได้โบกธงสมำคมโซคำฯ ไปมำ อยู่กบัพวกเรำ และ
ให้ก ำลงัใจพวกเรำทกุคน ประสบกำรณ์ครัง้นัน้สอนผมว่ำ ภำระหน้ำท่ีของวง คือ กำรท ำให้สมำชิกสมำคมโซคำมีควำมกล้ำ
หำญ  
 จำกวนันัน้เป็นเวลำ 20 ปีแล้ว สมำชิกของวงโยธวำทิตได้เพียรพยำยำมเป็นบคุคลท่ีได้รับควำมไว้วำงใจในชมุชน 
และดแูลระบบกำรในฐำนะผู้น ำ โดยมีอำจำรย์อิเคดะเป็นแบบอย่ำง สมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทยได้เติบโตขึน้อย่ำง
มำกมำย เห็นได้จำกกำรท่ีสมำคมเรำมีอำคำรสมำคมอยู่ทั่วประเทศ ผมหวงัว่ำ วงโยธวำทิตของสมำคมสร้ำงคุณค่ำใน
ประเทศไทย จะเกิดขึน้มำในพืน้ท่ีตำ่ง ๆ เพื่อส่งเสริมสนัติภำพและวฒันธรรม ในปี ค.ศ. 2008 วงโยธวำทิตของสมำคมได้
เร่ิมต้นใหมแ่ละได้รับช่ือจำกอำจำรย์อิเคดะ มีช่ือใหม่ว่ำ “ชยรพ” ผมเองก็เช่นกนั จะอทุิศตนให้กบักำรเผยแผ่ธรรมไพศำลใน
ประเทศไทยอยำ่งตอ่เน่ืองในรูปแบบของผม 
 
หน้า 30 – 31  การต้อนรับโดยสมาชิกฝ่ายอนาคต 
 ในเดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994 สมำชิกฝ่ำยอนำคต 10 คน แตง่กำยในชดุประจ ำชำติยืนรอต้อนรับกำรมำเยือนของ
ดร.ไดซำข ุอิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ ท่ีบริเวณห้องโถงของส ำนกังำนใหญ่ สมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย อำจำรย์
อิเคดะลงจำกรถและเดินเข้ำไปหำเด็ก ๆ เหล่ำนัน้ พลำงยิม้และถือพวงมำลยัท่ีได้รับจำกเด็ก ๆ เพื่อตอบสนองกำรต้อนรับ
อยำ่งจริงใจในรูปแบบไทยของพวกเขำ 
 ณ วนันี ้20 ปีตอ่มำ เด็ก ๆ ทัง้ 10 คน ได้เติบโตขึน้และท ำภำระหน้ำท่ีของแตล่ะคนในสงัคมอยำ่งสมบรูณ์ 
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(ค ำบรรยำยภำพใหญ่) 
 อำจำรย์อิเคดะและอำจำรย์หญิงทกัทำยเดก็ ๆ (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994)  
 
(ค ำบรรยำยภำพซ้ำยลำ่ง) 
  สมำชิกท่ีร่วมต้อนรับ อำจำรย์อิเคดะ เมื่อ 20 ปีก่อน ถ่ำยภำพท่ีระลกึร่วมกนั (กรุงเทพฯ สงิหำคม ค.ศ.2013) 
 
(ค ำบรรยำยภำพกลำงลำ่ง) 
 คณุเมธินี ธีระตระกลูชยั คำโมอิน (คนท่ีสองจำกขวำมือ) 1 ใน 10 สมำชิกของฝ่ำยอนำคตท่ีได้พบกบัผู้น ำองค์กรโซ
คำสำกลเมื่อ 20 ปีก่อน ปัจจบุนั ท ำงำนอยูบ่ริษัทท่ีปรึกษำชัน้น ำของสหรัฐอเมริกำ 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำลำ่ง) 
 คณุสริินธร จิระเสถียรพงศ์ เป็นอีก 1 ใน 10 สมำชิก ก ำลงัศกึษำตอ่ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจในประเทศเยอรมนี 
(เมืองทบูเิกน (Tübingen) เดือนกนัยำยน ค.ศ. 2012) 
 
หน้า 32 – 33  การเผยแผ่พุทธธรรม: ปัจจุบันสู่อนาคต 
 เม่ืออำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอมำเยือนประเทศไทยเป็นครัง้แรก ในปี ค.ศ. 1961 ท่ำนได้ส่งเสริม
ก ำลงัใจแก่สมำชิกให้สำมคัคแีละกลำยเป็นบคุคลท่ีได้รับควำมนบัถือจำกชมุชนของพวกเขำ ด้วยกำรสลกัค ำพดูของอำจำรย์
อิเคดะไว้ในจิตใจ สมำชิกในประเทศไทยได้ทุ่มเทเพียรพยำยำมอย่ำงมำกมำยในกำรปฏิบตัิศรัทธำในพทุธธรรมและพฒันำ
มิตรภำพอนัดีสู่สงัคม ควำมเช่ือมัน่และควำมปีติยินดีในควำมศรัทธำของพวกเขำทัง้หลำยได้สร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่มิตร
สหำยของพวกเขำ และเผยแผ่พทุธธรรมนีไ้ปสู่รุ่นต่อ ๆ ไป ยุคใหม่แห่งกำรเผยแผ่ธรรมไพศำลในประเทศไทยได้เร่ิมต้นขึน้
แล้ว 
 
(ค ำบรรยำยภำพซ้ำยบน) 
 สมำชิกฝ่ำยอนำคตถ่ำยรูปร่วมกนัเป็นท่ีระลึก รอยยิม้ท่ีเบิกบำนของกลุ่มนีย้งัเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงประเทศไทย 
ดินแดนแห่งรอยยิม้ (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
 (ค ำบรรยำยภำพลำ่งซ้ำย) 
 สมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทยเฉลิมฉลองวนัก่อตัง้สมำคมโซคำ วนัท่ีระลึก 11.18 โดยมีฝ่ำยอนำคตมำร้อง
เพลง (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยภำพกลำงซ้ำย) 
 สมำชิกฝ่ำยอนำคตแบง่ปันประสบกำรณ์ควำมศรัทธำในท่ีประชมุ (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
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 (ค ำบรรยำยภำพกลำงลำ่ง) 
 สมำชิกฝ่ำยยวุชนหญิงช่วยฝึกคมัภีร์ให้แก่น้อง ๆ สมำชิกฝ่ำยอนำคต (กรุงเทพฯ เดือนสงิหำคม ค.ศ. 2013) 
 
 (ค ำบรรยำยภำพขวำบน) 
 กำรประชุมศกึษำธรรมท่ีจดัขึน้ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ มีผู้น ำ 4,300 คน เข้ำร่วมจำกทัว่ประเทศ โดยผู้น ำท่ี
เข้ำร่วมได้ศกึษำพทุธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเร่ือง “กำรเปลี่ยนกรรมหนกัให้ได้รับโดยเบำ” จำกค ำบรรยำยธรรมนิพนธ์
ของอำจำรย์อิเคดะ (เดือนตลุำคม ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยภำพกลำงขวำ) 
 สมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย จดักำรสอบธรรมะระดบัสงูใน จ.ศรีสะเกษ ซึง่เป็น 1 ใน 38 สถำนท่ีท่ีท ำกำรจดั
สอบทัว่ประเทศ (เดือนตลุำคม ค.ศ. 2013) 
 
(ค ำบรรยำยภำพขวำลำ่ง) 
 ประเทศไทยจัดรำยกำรศึกษำธรรมประจ ำเดือน เพื่อให้สมำชิกได้ศึกษำพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ก่อน
รำยกำรประชุมระดับผู้ น ำประจ ำเดือน ณ อำคำรสมำคมสร้ำงคุณค่ำในประเทศไทย ส ำนักงำนใหญ่ (กรุงเทพฯ เดือน
สงิหำคม ค.ศ.2013) 
 
หน้า 34 – 35 ภาพถ่ายที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า (14) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 การประชุมใหญ่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ครัง้ที่ 1 
 
คุณปรีชา ภทัรอัมพรชัย 
ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทผลติของสนิค้ำอปุโภค 
เข้ำเป็นสมำชิกสมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1990  
หวัหน้ำภำค ฝ่ำยผู้ใหญ่ชำย  
 
จติใจแห่งการตอบแทนบุญคุณ 
 ในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกแผนกบันทึกภำพของกำรประชุมรวมครัง้นัน้ ผมเฝ้ำรออำจำรย์อิเคดะ ร่วมกับผู้ เข้ำร่วม
รำยกำรประชมุ ณ ส ำนกังำนใหญ่ สมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย พวกเรำคำดว่ำ อำจำรย์น่ำจะเดินเข้ำมำทำงข้ำงเวที 
แตอ่ำจำรย์กลบัเข้ำมำทำงประตดู้ำนหลงั และคอ่ย ๆ เดินผ่ำนทำงเดินตรงกลำงเพื่อพดูคุยกบัผู้ เข้ำร่วมประชมุ รูปทำงด้ำน
ซ้ำยมือเป็นรูปท่ีผมถ่ำย ผมรู้สกึปีติยินดีเป็นอย่ำงยิ่งท่ีได้มีโอกำสพบกบัอำจำรย์อิเคดะด้วยตนเอง ผมยงัจ ำได้อย่ำงชดัเจน
วำ่ ผมรู้สกึตื่นเต้นมำก แตก็่พยำยำมท ำให้มือนิ่งไว้เพื่อถ่ำยรูปนัน้  
 ในขณะนัน้ ผมก ำลงัท้ำทำยท่ีจะท ำให้ควำมเช่ือมัน่ในพทุธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินของผมนัน้เข้มแข็งขึน้ ทว่ำ
วันนัน้ เม่ือได้พบกับควำมจริงใจและควำมเห็นอกเห็นใจของอำจำรย์ท่ีเอ่อล้นออกมำจำกชีวิตอำจำรย์ ผมตัง้ใจว่ำ  จะ
กลำยเป็นคนท่ีสำมำรถให้ก ำลงัใจผู้ อ่ืนได้เช่นเดียวกบัอำจำรย์ เหตกุำรณ์ครัง้นัน้เป็นจุดเปลี่ยนท่ีส ำคญัในชีวิตของผม อีก
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ไม่ก่ีปีต่อมำ ผมได้ลำออกจำกบริษัทท่ีเคยท ำงำนและเปิดโรงงำนผลิตสินค้ำอุปโภคของตนเอง ผมพบกับอุปสรรคต่ำง ๆ 
มำกมำย แตเ่ม่ือคิดจินตนำกำรวำ่ อำจำรย์ก็ตอ่สู้กบัปัญหำตำ่ง ๆ เช่นเดียวกบัท่ีผมเจออย่ำงไร ท ำให้ผมสำมำรถข้ำมพ้นทกุ
เร่ืองมำได้ ปัจจุบนันี ้บริษัทของผมขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง ผมสำมำรถบริหำรเวลำระหว่ำงกำรท ำงำนและงำนสมำคมได้
อยำ่งอิสระ ผมจะขดัเกลำและทุ่มเทตนเองให้กบักำรเผยแผ่ธรรมไพศำลเพื่อตอบแทนบญุคณุ 
 
(บรรยำยภำพ)  
ต้อนรับอำจำรย์อิเคดะ ด้วยชดุกำรแสดงร ำไทย (ปริมณฑลของกรุงเทพฯ เดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1994) 
 
หน้า 46 ขอบพระคุณอาจารย์ !  
คุณอุษณีย์ เจริญพพิัฒน์ผล 
หวัหน้ำฝ่ำยผู้ใหญ่หญิง สมำคมสร้ำงคณุคำ่ในประเทศไทย 
 เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1973 ได้รับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่
หญิงในปี ค.ศ. 2012 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท างานระดับบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยสยาม ในปี ค.ศ. 2013 เร่ิมท างานในระดับบริหาร ที่สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์  ปัจจุบันอาศัย
อยู่ในกรุงเทพฯ 
 
การมีความศรัทธา หมายถงึ การมีความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทยีบได้ 
 ในปี ค.ศ. 1988 เป็นช่วงเวลำหนึง่ท่ีคณุอษุณีย์ไมเ่คยลืม ขณะท่ีเธอก ำลงัแจกบตัรอำหำรให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีแผนก
ต่ำง ๆ  และทันใดนัน้เอง ก็ได้เห็นอำจำรย์อิเคดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอก ำลงัส่งเสริมก ำลงัใจพวกเขำอยู่ เธอจ ำได้ว่ำ 
อำจำรย์กลำ่วขอบคณุพวกเขำครัง้แล้วครัง้เลำ่ตอ่ควำมช่วยเหลือสนบัสนนุของพวกเขำ และแสดงมำยำกลเพื่อให้ก ำลงัใจแก่
พวกเขำด้วย คณุอษุณีย์รู้สกึประทบัใจกบับรรยำกำศแสนสขุท่ีอำจำรย์อิเคดะได้สร้ำงขึน้  ซึง่เธอสงัเกตเห็นรอยยิม้อนัสดใส
ของสมำชิกเหล่ำนัน้ เธอได้เห็นท่ำทีของอำจำรย์ท่ีคิดค ำนึงถึงบคุคลท่ีท ำงำนอยู่เบือ้งหลงั เม่ือครัง้ท่ีเธอได้มีโอกำสต้อนรับ
กำรมำเยือนประเทศไทยของอำจำรย์อิเคดะ ในฐำนะหวัหน้ำฝ่ำยยวุชนหญิง เม่ือปี ค.ศ. 1994 อำจำรย์อิเคดะได้กล่ำวว่ำ 
กำรมีควำมศรัทธำ หมำยถึง กำรมีควำมกล้ำหำญท่ีไม่มีใครเทียบได้ ด้วยควำมรู้สกึท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยแรงบนัดำลใจท่ีได้รับ 
เธอจงึเดนิทำงไปทัว่ประเทศเพื่อสง่เสริมก ำลงัใจเพื่อนสมำชิกทัง้หลำย 
 เธอท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำนกับมหำวิทยำลยัต่ำง ๆ  และจดักำรประชุมนำนำชำติของผู้น ำมหำวิทยำลยั 
ตำ่ง ๆ   นกักำรศกึษำหลำยท่ำนจดจ ำเธอได้ในกำรทุ่มเทเพื่อกำรศกึษำ เม่ือครัง้ไปเยือนมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ เธอได้
พบกบัอธิกำรบดีหลำยท่ำนซึง่เคยได้มอบปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ให้แดอ่ำจำรย์อิเคดะ บำงท่ำนมีรูปถ่ำยในพิธีอยู่
บนโต๊ะท่ีท ำงำนของพวกท่ำนด้วย ในโอกำสดงักล่ำว ท ำให้เธอรู้สกึภมูิใจและมีควำมสขุมำกท่ีเป็นลกูศิษย์ของอำจำรย์อิเค
ดะ ประธำนองค์กรเอสจีไอ 
 ด้วยบคุลิกลกัษณะท่ีอบอุน่และกำรอทุิศตนในกำรท ำงำน ท ำให้เธอมีเพื่อนมำกมำยทัว่โลก เธอยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะ
แบ่งปันปรัชญำกำรศึกษำสร้ำงคณุค่ำในประเทศของเธอ  และเฝ้ำมองอนำคตอนัสดใสจำกเหล่ำยวุชนในประเทศของเธอ
ตอ่ไป. 


