ประวัติยอ
curriculum vitae (CV)
ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท
(ที่ใหหนวยงานตางๆเมือ่ ไดรับเชิญในฐานะวิทยากรตั้งแตพ.ศ. 2546)
____________

1.ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน
อาจารยมหาวิทยาลัย สาขาวิชาบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) ระดับ P4 (ระดับ 6) สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม เคยมีผลงานเขียนทั้งบทกวีและบทความตามสื่อมวลชนหลายแขนงมาระยะหนึ่ง กอนจะปก
หลักทํางานสอนและวิจัยในวิชาชีพที่ถนัดอยางจริงจังในปจจุบัน
2.ประวัติการศึกษา
ดร.ปฐมพงษเกิดในครอบครัวที่มีพอแมเปนชาวนาและหมอลําพื้นบานในเวลาเดียวกัน
บิดาเปนชาวอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มารดาเปนชาวเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ บวชเปนสามเณรเมื่ออายุ 12 ปแลวยายจากตางจังหวัดมาพํานัก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายใตการ
ดูแลของพระพรหมมุนี (จุนท พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙ ) ซึ่งเปนหัวหนากรรมการแผนกตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, กรรมการมหาเถรสมาคมและแมกอง
ธรรมสนามหลวงในปจจุบัน โดยสอบไดเปรียญ 9 ขณะเปนสามเณร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ เปนนาคหลวงอุปสมบท ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) รูปแรกของวัดบวรนิเวศวิหาร, สําเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมไดที่
1 ในคณะมนุษยศาสตรจากมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระหวางศึกษาเปนประธานคณะกรรมการบริหารชมรมภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตร
มหามกุฏราชวิทยาลัย หลังจากอุปสมบทเปนพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหารไดไมนาน ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเจาคณะใหญคณะธรรมยุต
ตอมา ไดทําหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได
ประทานทุนสวนพระองคจากมูลนิธินอย
คชวัตรซึ่งเปนทุนที่ทรงตั้งเพื่ออนุสรณถึงโยมมารดาของพระองคใหศึกษาตอจนสําเร็จอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสันสกฤต-บาลีจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีศ.(พิเศษ) วิสุทธ บุษยกุล ราชบัณฑิต
สาขาภาษาสันสกฤต เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาฯ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (ซึ่งขณะนั้นมีทานศ.
สัญญา ธรรมศักดิ์เปนประธาน) ไดติดตอใหทําหนาที่เปนบรรณาธิการวารสาร WFB Review ซึ่งเปนวารสารขององคการฯ มาระยะหนึ่ง กอนที่เจา
ประคุณสมเด็จฯ จะทรงแตงตั้งเปนที่ปรึกษาทางวิชาการประจํามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแลวทรงสนับสนุนทุนใหไปศึกษาตอ
ในประเทศอังกฤษ จนสําเร็จปริญญาโททางวรรณคดีสันสกฤตของพระพุทธศาสนามหายานและของศาสนาพราหมณ-ฮินดู จาก ‘วิทยาลัยบูรพคดี
ศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน’ (School of Oriental and African Studies, University of London) โดยมีอาจารยดร.ทะเดอุซ สกอ
รับสกี้ (Tadeusz Skorupski) หัวหนาภาควิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ชาวโปแลนดเปนอาจารยที่ปรึกษา และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากคณะบูรพคดีศึกษา (Faculty of Oriental Studies) จากสถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ โดยสังกัด
วิทยาลัยเซนตแอนส (St Anne’s College, Oxford University) ระหวางศึกษาในออกซฟอรด มี ศ.ดร.ริชารด ฟรานซิส กอมบริช (Richard Francis

Gombrich) ผูกอตั้งศูนยพุทธศาสนศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford Centre for Buddhist Studies) และ อาจารย ดร.เจมส เบนสัน
(James Benson) ผูชํานาญอัษฏาธยายีของมหาวิทยาลัยออกซฟอรดเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.เกียรติคุณ
- บวชเปนสามเณรเมื่ออายุ 12 ป สอบไดเปรียญ ๙ ขณะเปนสามเณร เมื่ออายุ 20 ป วัดบวรนิเวศวิหาร (เรียนบาลี ทั้งหมด 8 ปซึ่งเปนสถิติที่เร็วที่สุด
ในหมูภิกษุสามเณรผูเรียนบาลีทั่วประเทศในปจจุบัน) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ภายใตพระบรมราชูปถัมภ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงเปนพระอุปชฌาย หลังจากนั้น เจาประคุณ
สมเด็จฯ ทรงสนับสนุนทุนการศึกษาโดยตลอด
-ไดรางวัลคะแนนดีเดนสาขาสันสกฤตในนามนิสิตจุฬาฯ จากมูลนิธิคีตาศรมประเทศไทยระหวางเปนนิสิต
ศาสตร จุฬาฯ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษร

- ไดทุนการศึกษาโบเดน (Boden scholarship) ระหวางเปนนักศึกษาปริญญาเอกเปนเวลา 4 เทอมจาก สถาบันตะวันออก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด
-ไดทุนจากออกซฟอรดเพื่อไปทําวิจัยทางอินเดียศึกษาเพิ่มเติมที่ภาควิชาสันสกฤตและอินเดียศึกษา
Studies) มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา

(Department of Sanskrit and Indian

-ไดทุนจากออกซฟอรดเพื่อไปทําวิจัยทางอินเดียศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส (Collège de France, Collège de Sorbonne) และ
สถาบันตะวันออกไกลของฝรั่งเศส (École française d'Extrême-Orient) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
4.สาขาที่สนใจเปนพิเศษ (สอนและทําวิจัย)
วิชาที่สนใจทําวิจัยและสอนระดับปริญญาเอก: พระเวทกับพระพุทธศาสนา (Vedism and Buddhism), ภาษาและวรรณคดีบาลีและ
สันสกฤต (Pali and Sanskrit Languages and Literatures), พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Buddhism in South East Asia), ความ
เชื่อทางศาสนาในอเวสตะและพระเวท (Religious Traditions in Avestan and Vedic Texts); วิชาที่สอนระดับปริญญาโท: พุทธปรัชญาเปรียบเทียบ
กับปรัชญาตะวันตก, พุทธจริยศาสตร, ศาสนาพราหมณ-ฮินดู, คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ; วิชาที่สอนระดับปริญญาตรี: พระพุทธศาสนากับการ
รักษาโรค (Buddhism and Healing), จรรยา บรรณแพทย-พยาบาลตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา (Buddhist Medical Ethics), อารยธรรมโลก
ตะวันตก-ตะวันออก (World Civilisations: East and West), ปญหาจริยธรรมในสังคมยุคโลกาภิวัตน
5.หนาที่การงานในปจจุบัน
5.1 ภายในมหาวิทยาลัย
-ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) โครงการรวมระหวาง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
-คณะกรรมการปรับปรุงเวปไซตมหาวิทยาลัยมหิดลภาคภาษาอังกฤษ (http://www.mahidol.ac.th)
-อาจารยพิเศษวิชา 'จรรยาบรรณแพทย-พยาบาล' และ 'พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค' คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

-กรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหเขาศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการยาเสพ ติด (โครงการ
รวมระหวางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)
-อาจารยพิเศษวิชามนุษยศาสตรบูรณาการใหนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, หลักสูตรไอซีที(นานาชาติ)ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5.2 บริการวิชาการนอกมหาวิทยาลัย
-ที่ปรึกษาทางวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ (สมเด็จพระสังฆราชฯทรงตั้ง)
-ที่ปรึกษาทางวิชาการ สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง ของคณะสงฆไทย
-ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจํามูลนิธิแผนดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ
-กรรมการอํานวยการ ประจําสํานักงานใหญองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก
-กรรมการมูลนิธิปุญญานุภาพ (อนุสรณถึง อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ)
6.หนาที่การงานในอดีต
-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผูแทนราษฎร (รัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย)
-คอลัมนิสตหนังสือพิมพมติชน ปพ.ศ. 2537; คอลัมนิสตหนังสือพิมพสยามรัฐ ปพ.ศ. 2547
-อาจารยพิเศษวิชา จริยศาสตร พระพุทธศาสนา ที่ อายุรเวทวิทยาลัย (หมอชีวกโกมารภัจจ) ตามคําเชิญของ ศ.นพ. อวย เกตุสิงห
-บรรณาธิการ WFB Review ขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก(แทนอ.ศิริ พุทธศุกร ตามคําเชิญของ อ. สุชีพ ปุญญานุภาพ)
-บทกวีและบทความทั้งวิชาการและกึ่งวิชาการ เคยปรากฏตามนิตยสารทางพระพุทธศาสนารายเดือน, รายปกษและหนังสือพิมพรายวัน อาทิ มติชน
ทั้งรายวันและรายสัปดาห, สยามรัฐรายวันและรายสัปดาห,บางกอกโพสต,วารสารพ.ส.ล, นิตยสารธรรมจักษุ, นิตยสารสมาธิ, วารสารสํานัก
เลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและหนังสือที่พิมพในโอกาสพิเศษตางๆ ทั้งในนามจริงและนามแฝง ไม
ต่ํากวา 80 เรื่อง
7.ตําราทางวิชาการและหนังสืออื่นๆที่จัดพิมพ
ศิลปะในการแปลภาษาบาลี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย .
ประวัติภาษาบาลี: ความเปนมา และที่สัมพันธกับภาษาปรากฤตและสันสกฤต . กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
-บาลี-สันสกฤตวิชาการ (บรรณาธิการ). รวมบทความนักบาลีและสันสกฤตรวมสมัย มูลนิธิมหามกุฏ ฯ จัดพิมพเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปริณายก และเนื่องในวาระครบรอบ 100 ป แหงการสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย.
-ภาษาและภาษาศาสตรในบาลีและสันสกฤต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
-สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได (บรรณาธิการ). ดร.พินิจ รัตนกุล เขียน. นครปฐม: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ.
ครอบครัวธนะแพศยหาทุนดําเนินการจัดพิมพเพื่อแจกเปนธรรมทานแกพุทธบริษัททั่วไป.
-ธรรมโอสถ (บรรณาธิการ). นครปฐม: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550 ครอบครัวธนะแพศยหาทุนดําเนินการจัดพิมพเพื่อแจกเปนธรรมทานแก
พุทธบริษัททั่วไป.

-Nine Lectures on Buddhism (ed.). A Collection of Articles from an International Conference held by the World Fellowship of Buddhists
at Thammasat Univertsity in honour of H.M. King of Thailand on his 60 th Birthday Anniversay. Bangkok: The World Fellowsip of
Buddhists.
8.บทความทางวิชาการ
"การศึกษาของสงฆในอดีต (ตั้งแตสมัย พุทธกาลจนถึงรัชกาลที่ 4)." ใน 100 ป มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436 - 2536. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2536, pp. 409-425
"ความหมายดั้งเดิมของอาตมัน (อัตตา) ในอินเดีย." นิตยสารธรรมจักษุ ปที่ 84 ปที่ 85 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ 2544, pp. 64-71.
"ภิกษุณีและสามเณรีในประเทศไทย: ทางตันและทางออก." นิตยสารธรรมจักษุ พฤศจิกายน 2545 (ภาคที่หนึ่ง ) และธันวาคม 2545 (ภาคที่สอง).
พระพุทธศาสนาจะชวยแกปญหาภาคใตไดอยางไร?. ใน สันติวิธีจากมุมมองทางศาสนา (วารีญา ภวภูตานนท ณ มหาสารคามและคณะ,
บรรณาธิการ). เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 25 มีนาคม 2548, หนา 125-133.
Somdet Phra Nyanasamvara: The Supreme Patriarch of Thailand. In The WFB Review: A Special Volume in Honour of His Holiness the
Supreme Patriarch of Thailand on the Auspicious Occasion of his 90th Birthday Anniversary. Vol. XL, No.4: October-December 2546
(2003):19-29.
Life and Work of Sujib Punyanubhab (1917-2000): The Father of Modern Buddhist University in Thailand. In Buddhist Unity in the
Globalisation Age (eds. Pathompong Bodhiprasiddhinand & Suchin Thongyuak). Bangkok: Mahamakut Buddhist University for the
Fourth World Buddhist Summit, under the Patronage of H.H.Supreme Patriarch and with an Approval of the Thai Sangha Supreme
Council in Celebration of the 60th Anniversary of His Majesty the King's Accession to the Throne at H.R.H.Prince Chumpon Khet
Udomsak Hall, during 1-5 November 2548 (2005). Pp.116-137.
9.บทความนําเสนอในที่ประชุม (Papers)
-พัฒนาการพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ: ประวัติศาสตรและสถานการณในปจจุบัน. นําเสนอ ณ หองประชุมใหญ ของสํานักงานใหญองคการ
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก, มิถุนายน 2546.
-ขอบกพรองในการตรวจชําระคัมภีรภาษาบาลีของนักวิชาการภาษาบาลีในประเทศไทย: ปญหาที่รอการแกไขเรงดวน. นําเสนอในที่ประชุมคณาจารย
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กันยายน 2546.
-Mind and Body Medicine (ความสัมพันธระหวางกายกับจิต,โรคทางกายที่เกิดจากจิตบกพรอง,โรคทางจิตที่เกิดจากกายบก พรอง,การบําบัดโรค
ทางกายดวยจิต). นําเสนอในที่ประชุมคณาจารยและนักวิจัยโครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล มี ศ.พญ.ชนิกา ตูจินดา นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลและศ.นพ.สุทัศน ฟูเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เปนประธาน 27 มกราคม 2549; นําเสนอในที่ประชุมสมาชิก สมาคมคนควาทางจิตแหงประเทศไทย มีศ.ดร.นพ.เทพพนม เมืองแมน เปนประธาน 20
กุมภาพันธ 2549; นําเสนอในงานประชุมนานานาชาติ มังสวิรัติแหงภูมิภาคเอเซียครั้งที่ 2 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี แพทยสมาคม ซอยศูนยวิจัย ถนน
เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร จัดโดยสหพันธมังสวิรัติเอเซีย, สหพันธมังสวิรัติแหงประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
และสมาพันธอโรคยา โดยการสนับสนุนของ สํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหวางวันที่ 23-25 มีนาคม 2549.

-Some Observations on 'Hiranyagarbha' in Vedic Texts and 'Tathagatagarbha' in Buddhist Sanskrit Texts. Presented in a Buddhist
Seminar organised by Department of the Study of Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, January
1998.
-Vijnanavada School of Mahayana Buddhism: From a Perspective of Pre-canonical Buddhism. Presented in a Budddhist Seminar
organised by Department of the Study of Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, May 1998.
-Notes on the Concept of Maya in early Upanishadic Texts, early Buddhist Texts and the Bhagavadgita. Presented in a Buddhist
Seminar organised by Department of the Study of Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, June 1998.
-Problems which Hinder the Development of Buddhist Studies in Thailand. Delivered at An International Buddhist Academic
Conference for the 30th Anniversary of the Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies, Kelaniya University, Columbo, Sri
Lanka, during 10-11 December 2005.
-Buddhist Studies in Thailand: With Special Reference to a New PhD International Programme in Buddhist Studies of Mahidol
University, Yunnan Normal University, Yunnan Province, People's Republic of China, 14 February 2006.
10.กวีนิพนธ
บทนิยามแหงสัตวมนุษย (รวมบทกวีนิพนธ พิมพพ.ศ. 2536 ระหวางเปนนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ), ศ.ดร.ประคอง นิมมานเหมินท อาจารยประจํา
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและผูอํานวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขียนคํานํา
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