
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

รองศาสตราจารยศรินินัท ธนติยวงศ
พ.ศ. ๒๔๙๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ สสุานสันกเูหลก็ อำเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม
วนัจนัทรที ่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๔.๓o น.





สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เม่ือรองศาสตราจารยศรินินัท ธนิตยวงศ ม.ว.ม., ป.ช.  อายุ ๖๑ ป
๑ เดือน ๗ วัน ไดกราบถวายบังคมลาถึงแกอนิจกรรมเน่ืองจากโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหาร ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เมือ่วันที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานเพลิงศพ  ซึ่งนับเปน
พระมหากรุณาธคิณุลนเกลาลนกระหมอมหาทีส่ดุมไิด

พระมหากรุณาธิคุณเปนเอนกประการน้ัน หากรองศาสตราจารย
ศิรินันท ธนิตยวงศ จะหยั่งทราบโดยญาณวิธีใด คงจะมีความปลาบปลื้ม
ปติโสมนัสเปนลนพน และสำนึกในในพระมหากรุณาธิคุณ ลนเกลาลน
กระหมอม

ขาพระพุทธเจาผูเปนบุตร  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท  ดวยความสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ   และจะขอเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม  เปนมงคล
สงูสุดแกปวงขาพระพุทธเจาและวงศสกุลสืบไปตลอดกาลนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา

นายณัฐพงศ - นางชมนันท  ธนติยวงศ
นายรวดินัย  ธนติยวงศ



เม่ือรองศาสตราจารยศิรินันท ธนิตยวงศ ม.ว.ม., ป.ช. อายุ ๖๑ ป
๑ เดือน ๗ วัน ไดกราบถวายบังคมลาถึงแกอนิจกรรมเนื่องจากโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหาร  ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี ทรงพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกลา    โปรด
กระหมอมใหหมอมหลวงปนดัดา ดศิกลุ ผวูาราชการจังหวัดเชียงใหม เชญิพวง
มาลาวางหนาหีบศพ  ซึง่นบัเปนพระมหากรณุาธิคณุลนเกลาลน  กระหมอมหา
ทีส่ดุมไิด

พระมหากรุณาธิคุณเปนเอนกประการน้ัน หากรองศาสตราจารย
ศิรินันท ธนิตยวงศ จะหย่ังทราบโดยญาณวิธีใด คงจะมีความปลาบปลื้มปติ
โสมนัสเปนลนพน  และสำนกึในในพระมหากรุณาธิคณุลนเกลาลนกระหมอม

ขาพระพุทธเจาผูเปนบุตร  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ
ถวายบังคมแทบเบ้ืองพระยุคลบาท  ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และจะขอเทดิทูนไวเหนอืเกลาเหนือกระหมอม  เปนมงคลสงูสุดแกปวงขาพระ
พทุธเจาและวงศสกุลสืบไปตลอดกาลนาน

ควรมคิวรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา

นายณัฐพงศ - นางชมนันท ธนิตยวงศ
นายรวดินัย ธนิตยวงศ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ



…ป ร ะ ว ัต ิโ ด ย ย อ…
รองศาสตราจารยศรินินัท  ธนติยวงศ

รองศาสตราจารยศิรินันท  ธนิตยวงศ  เปนชาวทาสะอาน  อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนบุตรสาวคนท่ีสองของนายฟู วัชรากร และ
นางประภาศร ีบรูณะสนิ มพีีส่าว ๑ คน นองสาว ๑ คน และนองชาย ๑ คน

การศึกษา
- จบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จฬุาฯ

- จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จฬุาฯ

ตำแหนงหนาทีก่ารงาน
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๔๓ อาจารยประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน

คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี จฬุาฯ
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ รองคณบดคีณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

จุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙  - ๒๕๔๒ ผชูวยอธิการบด ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ เกษียณอายกุอนกำหนด

เหตุผลในการเกษียณอายุกอนกำหนด อันดวยไดมีการวางแผนชีวิต
ไวกับสามี  นับต้ังแตเร่ิมใชชีวิตคูวา  จะทุมเททำงานอยางเต็มความสามารถ
จนถึงอายุ ๕๐ ป หลังจากน้ันจะใชชีวิตในชวงบั้นปลายชีวิตในการพักผอน
ทองเทีย่วและการปฏิบตัธิรรม



เม่ือรองศาสตราจารยศิรินันท  ธนิตยวงศ  ออกจากการรับราชการท่ี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว  ไดเร่ิมดำเนินการตามแผนชีวิต  จึงไดเร่ิมตน
สรางศูนยปฏบิตัธิรรมและฝกอบรม  ทีต่ำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จงัหวัด
นครราชสีมา  โดยไดมอบสถานที่ดังกลาวใหเปนที่รองรับกิจกรรมของวัด
ปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เชน เปนสถานท่ีศึกษาวิชาบาลี
สันสกฤตของคณะพระเณรของวัด  และเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี
ของวัด  เพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสวันสำคัญตาง ๆ  เชน  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  วันประสูติของพระราชวงศพระองคตาง  ๆ  และการ
สอนฆราวาสผูมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม  ดังนั้นศูนยปฏิบัติธรรมและ
ฝกอบรมที่ไดจัดสรางขึ้นมา  จึงไดรับการต้ังช่ือโดยวัดปทุมวนารามฯ  วา
“ศูนยปฏิบัติธรรมและฝกอบรมเสริมรังษี” ตามช่ือของหลวงพอพระเสริม
อนัเปนพระประธานของวัดปทมุวนารามฯ

รองศาสตราจารยศิรินันท  ธนิตยวงศ  ไดเปนผูนำบุญใหแกชาวบาน
ในหมูบานท่ีศูนยปฏิบัติธรรมและฝกอบรมตั้งอยู  โดยนิมนตพระภิกษุสงฆไป
โปรดประชาชนในหมูบานดวย  ยังความปล้ืมปติแกประชาชนในหมูบาน
โดยรอบศูนยปฏิบัติธรรมและฝกอบรมเปนอยางมาก  ยิ่งไปกวานั้น  รอง
ศาสตราจารยศิรินันท  ธนิตยวงศ  ยังไดเปดโอกาสใหมีการจัดปฏิบัติธรรม
ใหแกผทูีส่นใจขอใหจดั  (โดยไมเปดเปนสาธารณะ)  เชน

- มหาวทิยาลยัตางๆ เชน จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร
คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร

- โรงเรียนตางๆ เชน โรงเรียนราชวินติมัธยม โรงเรียนสาธติปทมุวัน
โรงเรียนสายปญญา เปนตน

- หนวยงานตางๆ เชน มลูนิธพิระดาบส กรมอทูหารเรือ กรมบัญชีกลาง
เปนตน

- กลมุลูกศิษยพระอาจารยทวิา อาภากโร
- กลุมตางๆ เชน กลุมการปฏิบัติธรรมโดยการนำของพลตำรวจเอก
วสษิฐ เดชกุญชร และกลมุอืน่ๆ เปนตน



และยงัมกีารจดัสมัมนาและฝกอบรมในเรือ่งตางๆ ทีม่คีวามสำคญั    ตอ
ชวีติ แตประชาชนสวนใหญยงัไมไดใหความสนใจเทาทีค่วรจะเปน เชน จดั  อบรม
เรือ่งอาหารเพือ่สขุภาพ  การใชชวีติธรรมชาตอิยางพอเพียง  และเปน   ประโยชน
ตอสขุภาพ และรองศาสตราจารยศรินินัท ธนติยวงศ ไดสนบัสนนุ  กจิกรรมของ
หนวยงานตางๆ เชน การปฐมนเิทศนนกัเรียนมลูนธิพิระดาบส เปนตน

การเอ้ืออำนวยดงักลาวทำใหรองศาสตราจารยศรินินัท ธนติยวงศ ไดมี
โอกาสฝกฝนการปฏิบตัธิรรม และไดใหความสนใจอยางยิง่ ซึง่ครอบครัว   ตอง
ขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระอาจารยทวิา อาภากโร และคณะแมช ีนำโดย
แมชปียพันธ ุนนทพันธ ุ (จิง๋) ทีไ่ดเมตตาอบรมส่ังสอนการปฏบิตัธิรรม

นอกจากการสรางศูนยปฏบิตัธิรรมและฝกอบรมแลว รองศาสตราจารย
ศิรินันท  ธนิตยวงศ  ยังไดมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยทำงานใหกับ
มลูนธิติาง ๆ ดงัตอไปนี้

๑. มลูนิธสิมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
๒. มูลนิธพิระดาบส
๓. สารานุกรมไทยสำหรบัเยาวชน
๔. รานภูฟา
ดวยคุณงามความดีที่กลาวมา  ทำให  รองศาสตราจารยศิรินันท

ธนิตยวงศไดรับพระกรุณาประทานบัตรเกียรติคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ใหเปนผูที่มีวิสัยทัศนดีเดน
มีน้ำใจเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน  ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ มีความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีงาม ควรไดรบัการยกยองให
ปรากฏเปนกำลงัใจ เม่ือวนัท่ี ๑๖ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๑



















รองศาสตราจารยศิรินันท ธนิตยวงศ เปนนิสิตบัญชี จุฬา ฯ รุน ๓๐ เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแลว ไดเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยในภาควิชาการธนาคารและการเงิน ของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเจริญกาวหนาเปน
อยางดีจนไดรับการแตงต้ังเปนรองศาสตราจารย

ตลอดชีวิตการทำงานอาจารยไดครองตนเปน “ครูของนิสิต” ที่เพียบพรอม เปน
เพ่ือนอาจารยและขาราชการท่ีดียิ่งท้ังในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถ
ความอุตสาหะความรักในนิสิตและงานที่ทำ นับเปนแบบอยางของอาจารยที่ดี จึงเปน
ที่รักและเคารพของศิษยทั้งหลาย  และเปนเพ่ือนรวมงานท่ีดียิ่งของอาจารยและบุคลากร
ของคณะเสมอมา

เมื่อดิฉันเขารับหนาที่คณบดีของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีในวาระแรก
เมื่อป ๒๕๓๔  ไดเห็นความ  “พิเศษ”  ของอาจารยศิรินันท  และเมื่ออาจารยรับมารวม
ทีมงานในฐานะรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนั้น ก็เปนโชคดีของคณะที่ไดรองคณบดีฝาย
กิจการนิสิตที่พิเศษจริงๆ ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการดูแล เอาใจใสนิสิต ใหมี
การพัฒนาตนใหเจริญยิ่งขึ้นในทุกดานภายใตหลักการท่ีถูกตอง  นับเปนรองคณบดีฝาย
กิจการนิสิตที่โดดเดนของคณะ ดิฉันยังจำเวลาชวงเย็นๆ ที่เราเดินไปดูนิสิตทำกิจกรรม
ตางๆ ในคณะ โดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับนองใหม ไดชื่นชมอาจารยที่ใหคำแนะนำ
ปรกึษา กำกบั การทำกจิกรรมของนสิติใหเปนไปในทศิทางทีเ่หมาะสม  อาจารยสามารถ
สรางทีมงานกิจการนิสิตที่เขมแข็ง  มีอาจารยรุนนองหลายคนท่ีมารวมงานดวยความ
สนใจและสนุกกับงาน  ไดเห็นอาจารยถายทอดความคิด  หลักการท่ีดี  ใหอาจารยอื่นๆ
เหลาน้ัน  เปนการสรางอาจารยรุนใหมที่สนใจงานกิจการนิสิตมากข้ึน นอกจากน้ีก็เปน
โชคดีอยางมากของนิสิตเชนกัน นิสิตไดมีกิจกรรมใหมๆ ที่เสริมศักยภาพการทำงาน ทั้ง
การวางแผนงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การเปนผูนำ การทำงานรวมกันเปนทีม ตลอด
จนไดมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเองเพื่อเปนบัณฑิตจุฬาฯ ที่ดีในเวลาตอไป
เรียกวาอาจารยศรินินัทเปน “ครูในดวงใจ” ของนิสติหลาย ๆ คน ทเีดียว

ในชวงท่ีศาสตราจารยเทียนฉาย กีระนันทน เปนอธิการบดีนั้น รองศาสตราจารย
ศิรินันท  ก็ไดใชความรูความสามารถดานการเงิน  ในการทำหนาที่ผูชวยอธิการบดีดาน
การเงินอยางเขมแข็ง เปนชวงท่ีมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในการวางระบบดานการ

รกัและอาลยั...รองศาสตราจารยศรินินัท ธนิตยวงศ



เงินการคลังท่ีดีมาก มีการปฏิรูปงานดานน้ีที่เปนการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญตอการบริหาร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอมาเปนอยางมาก

จากการทำงานรวมกันหลาย ๆ ปนั้น ดิฉันเองโชคดีอยางยิ่งท่ีไดนองรักและเพื่อน
ที่เปนกัลยาณมิตร คอยใหความชวยเหลือและขอคิดท่ีดีในดานตางๆ ที่ไมใชเพียงงาน
ในคณะเทาน้ัน แตไดขยายออกไปยังงานอาสาอื่นๆ ดวย ดังเชน เม่ือดิฉันไปทำหนาท่ี
เหรัญญิกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  อาจารย
ศิรินันทก็ไดรวมงานกันอยางดีโดยเฉพาะการวางระบบการเงินของสมาคม และเม่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหริเร่ิมงานรานภูฟาในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทรุกนัดารเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๔  อาจารยศรินินัทกเ็ปนบคุคลสำคญัในการรวมกนัวางระบบ
การบริหารจัดการและพัฒนารานภูฟามาโดยตลอดจวบจนวาระสุดทายของอาจารย

เปนที่ทราบกันดีวาอาจารยศิรินันทนั้นเปนผูเจริญดวยธรรมะ และไดบำเพ็ญตน
เปนพุทธศาสนิกชนที่ดียิ่งมาโดยตลอด อาจารยศิรินันทเปนผูที่มีความเมตตาสูง
และปฏิบัติการ  “ให”  อยางสม่ำเสมอดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  อาจารยเปนผูริเริ่มการ
ตกับาตรประจำสัปดาหของนิสติและบุคลากรคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี อาจารย
สนใจในการปฏิบัติธรรมอยางมาก เมื่ออาจารยเกษียณตัวเองจากคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี อาจารยก็ไดเร่ิมตนการกอตั้งศูนยปฏิบัติธรรมท่ีอำเภอปากชอง  จนเปน
ศูนยที่กอประโยชนอยางมากในการดูแลบุคคลจำนวนมากท่ีมุงฝกสมาธิและศึกษาธรรมะ
ทั้งพระ เณร และบุคคลธรรมดา เปนที่พึ่งของคนจำนวนมาก โดยอาจารยไดทุมเททั้ง
ทุนทรัพยสวนตัว และเวลาในการบริหารจัดการศูนยอยางเต็มท่ี

เมื่ออาจารยศิรินันทมาจากพวกเราไปอยางคอนขางกะทันหันเชนนี้  แมจะใช
ธรรมะประคับประคองใจเพียงใด ก็อดรูสึกใจหายและอาดูรอยางลึกซ้ึงไมได ดิฉันเช่ือวา
เพ่ือน ญาติมิตร ศิษย ผูที่ไดรูจักอาจารยจะรูสึกเชนเดียวกัน หลายๆ คนคงเสียดายท่ี
ไมไดมีโอกาสดูแลและใชเวลากับอาจารยในชวงสุดทายนี้ แตก็เชื่อวาอาจารยไดหย่ังรู
แลววาเราทุกคนรักและอาลัยอาจารยอยางย่ิง  และเชื่อวากุศลและกรรมดีทั้งหลายท่ี
อาจารยไดสั่งสมมาน้ัน จะเปนพลวปจจัยใหอาจารยมีความสุขความสงบในสถานภพท่ี
ประเสริฐอยางแนนอน

และติ๊ก...รองศาสตราจารยศิรินันท...จะอยูในใจของพี่...และของพวกเราตลอดไป

ดวยรักและอาลัยย่ิง
ศาสตราจารย คณุหญงิสุชาดา กรีะนนัทน







ขอนมสัการขอบพระเดชพระคุณและขอบพระคณุ

นางจิราพร วชัรากร
พ.ต.อ. (พเิศษ) บรรดล - ร.ต.ท. (หญิง) นพวรรณ  ตณัฑไพบลูย
นายชนะชยั  วชัรากร
นายณฐัพงศ - นางชมนนัท  วมิลเฉลา  ธนติยวงศ
นายรวดินยั  ธนติยวงศ

ในนามของครอบครัวธนิตยวงศ  ขอกราบนมัสการขอบพระเดชพระคุณ
คณะสงฆวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  โดย  พระเดชพระคุณ
พระธรรมธัชมุนี  เจาอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  พรอมดวย
พระเทพญาณวิศษิฏ  พระครมูงคลกติติธาดา  และพระเถรานุเถระ  สามเณรทกุรูป
ที่ไดเมตตา  รองศาสตราจารยศิรินันท  ธนิตยวงศ  ในฐานะโยมอุปถัมภ
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  ดวยการชวยจัดสถานท่ีสำหรับสวดพระอภิธรรม
ณ  วดัเจดยีหลวงวรวิหาร  จงัหวัดเชียงใหม

ขอขอบพระคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน  ที่ไดรวมในความทุกขอันแสนสาหัส
ของครอบครวัธนิตยวงศ  ไดแสดงความเสยีใจ  สงพวงหรีด  บรจิาคเงินรวมทำบญุ
และใหเกียรติไปรวมงานสวดพระอภิธรรม  ตั้งแตเริ่มตนพิธีพระราชทานน้ำหลวง
อาบศพ  จนกระท่ังถึงวนัพระราชทานเพลิงศพ

ขอขอบคุณคณะแพทยและพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โดยเฉพาะอาคารเฉลิมพระบารมี ๑๑  ที่ไดมีน้ำใจชวยเหลือในทุกดานอยางเต็มท่ี
ดวยการชวยรักษาจากโรงมะเร็งกระเพาะอาหาร  และใหกำลังใจในชวงเวลาอัน
ยากลำบาก

ขอขอบคุณปูอินทร  อาจารยไพศาล  แสนชัย   อาจารยเกา  เลิศฤทธ
คณุธนิสร ทกัษภากิตติ  คณุแอร  คณุบัวเรียว  ปานิด  คณุพิศ  คณุแดง  คณุนอง
รศ.ดร.วีระ - รศ.ดร.กรรณิการ  สัจกุล  และครอบครัว  ที่ไดมีความรัก  ความ
เมตตา  ใหกำลังใจ  และความชวยเหลือในทุกรูปแบบทุกเร่ืองท่ีครอบครัวของ
รองศาสตราจารย  ศรินินัท  ธนิตยวงศ  ตองการในยามทุกขอนัแสนสาหัสคร้ังน้ี
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