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สารบัญ

สาราณียกร เกริ่นนํา

กราบสวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาว มจร ทุกท�าน วารสารสมาคมฉบับน้ี เป�นฉบับพิเศษท่ีต�องการ
ให�พวกเราได�แสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทิตาคุณต�ออาจารย�ของพวกเรา ซึ่งหลาย

คนเรียกท�านว�าอาจารย�ปู� คือ ศาสตราจารย�พิเศษจํานงค� ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เน่ืองในโอกาสอายุ
วัฒนมงคลครบ ๗ รอบ ๘๔ ป� วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผมได�มีโอกาสเรียน วิชาตรรกศาสตร�กับท�าน ถึงไม�ได� A  แต�ก็ยังภูมิใจท่ีได�เรียนกับท�าน ผมมอง
ว�า ท�านอาจารย�จํานงค� คือ คนต�นแบบ หรือภาษาวัยรุ�นเรียกว�าเป�นไอดอล(Idol) ของศิษย� มจร เลย 
เพราะท�านสร�างมาตรฐานของศิษย� มจร ไว�สูงมาก คือ การศึกษาสูง,ผลงาน ตําแหน�งหน�าที่การงาน
สูง และการปฏิบัติตนของท�านเป�นท่ียกย�อง ควรแก�การกราบไหว� พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)อธิการบดียกย�องท�านว�า เป�นครุฐานียบุคคล

น�าเสียดายท่ียังไม�มีใครสามารถทําตน(พัฒนาตน)ให�เท�ามาตรฐานที่อาจารย�ต้ังไว�ได� มิใช�ไม�ได�
มาตรฐานเท�าน้ัน หากยังห�างไกลกันมาก โดยเฉพาะสาราณียกร(ศิษย�ผู� ไม�เอาไหน อย�าว�าแต�ถ�านเลย 
แม�ขี้เถ�าก็ยังไม�เอา) แต�อย�างไรก็ตาม ผมก็ยังมีความภาคภูมิใจอยู�ว�า ถึงแม�ผมจะไม�เก�ง แต�อาจารย�ผมเก�ง
เกินใคร พวกเราหลายคนคงมีความภาคภูมิใจตามผมแล�วใช�ไหมครับ

เชน นคร

สาราณียกร
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒

ศาสตราจารย�พิเศษจํานงค� ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เป�นบุคคลสําคัญที่ ได�สร�างคุณูปการ
มากมายให�กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาโดยตลอดนับต้ังแต�เร่ิมเข�าศึกษาเป�นนิสิตรุ�นแรก
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พลังแห�งบุคลิกภาพของท�านอาจารย�จํานงค� ทองประเสริฐ
ที่มีต�อการหล�อหลอมวัฒนธรรมองค�กรของมหาจุฬาฯ ก็คือสิ่งที่เรียกกันว�า เลือดรักมหาจุฬา

ครุฐานียบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 

เปนบคุคลสาํคญัทีไ่ดสรางคุณูปการมากมายใหกบัมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาโดยตลอดนับตั้งแตเริ่ม

เขาศึกษาเปนนิสิตรุ นแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พลังแหงบุคลิกภาพของทานอาจารย

จํานงค ทองประเสริฐที่มีตอการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกร

ของมหาจุฬาฯ ก็คือสิ่งที่เรียกกันวาเลือดรักมหาจุฬา ฯ

ทานอาจารยสําเร็จการศึกษาเปนพุทธศาสตรบัณฑิต

รุนที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ขณะที่กําลังศึกษาอยูน้ัน ทาน

ไดริเริ่มจัดกิจกรรมสําคัญอันแสดงออกถึงความรักสถาบัน

ของทานดวยการชักชวนนิสิตจัดงานอนุสรณมหาจุฬาฯ เปน

คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อรําลึกถึงการเปดการศึกษา

ครั้งแรกของมหาจุฬาฯ และเพื่อรวมกันแสดงออกซึ่งกตัญู

กตเวทิตาธรรมตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ ๕ พระองคผูทรงสถาปนามหาจุฬาฯ และ

พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทตฺตเถร) องคปฐมสภานายก 

ทกุวนันี ้งานอนสุรณมหาจุฬาฯ ไดเปลีย่นชือ่เปนวนับรุพาจารย 

มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงความกตัญูกตเวทีและความรัก

สถาบนัตามเจตนารมณของทานอาจารยจาํนงค ทองประเสริฐ

เมื่อสําเร็จการศึกษา เปนพุทธศาสตรบัณฑิตแลว 

ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐไดเลือกท่ีจะอยูปฏิบัติงาน

ท่ีมหาจุฬาฯ ซ่ึงถือเปนท่ีมาของการปฏิบัติศาสนกิจของ

พุทธศาสตรบัณฑิตใหมในยุคตอมาทานอาจารยทํางาน

ประสบความสําเร็จเปนที่ไววางใจของเจาพระคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย(อาสภมหาเถร)องคทุติยสภานายกจนไดรับ

แตงตั้งใหเปนผูรักษาการหรือสั่งการเลขาธิการของมหาจุฬาฯ 

ตําแหนงเลขาธิการในสมัยโนนทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะ

บริหารมหาจุฬาฯ ซึ่งทํางานเปนแมบานขององคกรคลายกับ

ตําแหนงปลัดกระทรวงในสมัยนี้โดยมีอธิการบดี เปนผูบริหาร

สูงสุดของมหาจุฬาฯ เนื่องจากพระธรรมวรนายก (จนฺทกเถร)

ซ่ึงเปนอธิการบดีระหวางป ๒๔๙๖-๒๕๒๙ ไดพํานักอยูที่วัด

อุดมธานี จังหวัดนครนายก ดังนั้น เลขาธิการมหาจุฬาฯ จึง

ตองปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีไปพรอมกันดวยจนกระทั่ง

มีการยกเลิกตําแหนงเลขาธิการ ในพ.ศ. ๒๕๒๙

ผลงานดานการพัฒนา งานที่สําคัญในตําแหนงสั่งการ

เลขาธกิารทานอาจารยจาํนงค ทองประเสรฐิกค็อืการปรบัปรงุ

หลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยร วมกับศาสตราจารย 

ดร. คูรตเอฟ. ไลเดกเกอร พัฒนาหลักสูตรของมหาจุฬาฯ 

เปนระบบหนวยกิตซึ่งจัดสอนตามแบบซีเมสเตอรเปนแหง

แรกในประเทศไทย  นอกจากนี้ ทานอาจารยยังไดรวมกับ

อาจารยพร รัตนสุวรรณกอตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

เปนแหงแรกในประเทศไทยอีกดวย

ขณะท่ีงานในหนาท่ี กําลังกาวหนาไปดวยดี ทาน

อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ไดรับทุนการศึกษาใหไป

สารจาก อธิการบดี
พระพรหมบัณฑิต
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
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ศึกษาตอปริญญาโทสาขาปรัชญาและเอเชียอาคเนยศึกษาที่

มหาวิทยาลัยเยล(Yale)ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ๒๕๐๒ 

เมื่อสําเร็จปริญญาโทกลับมาประเทศไทยแลว ทานอาจารย

รับหนาที่เปนผู บริหารมหาจุฬาฯ ในฐานะรองอธิการบดี

อยูระยะหนึ่งกอนที่จะผันตัวเองไปทํางานที่ราชบัณฑิตยสถาน

จนไดเปนเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

แมวา นับแตนั้นมา ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ

จะไมไดบริหารมหาจุฬาฯโดยตรง ทานก็รับมาเปนอาจารย

บรรยายในมหาจุฬาฯ ติดตอกันเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ทาน

เปนผูเชี่ยวชาญในวิชาปรัชญาเปนอยางยิ่งจนไดรับพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราชบัณฑิต ประเภท

ปรัชญา สาขาตรรกศาสตร

ความรักและความหวงใยที่มีตอมหาจุฬาฯ ทําให

ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐขวนขวายชักชวนบรรดา

ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหมารวมกันกอตั้งสมาคมศิษยเกา

มหาจุฬาฯ เปนผลสําเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ทานอาจารยไดรับ

เลือกเปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ๖ สมัย

ในชวงที่มหาจุฬาฯดําเนินการเพื่อใหรัฐสภาตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นั้น  ขาพเจาไดรับมอบหมายจากอธิการบดีในขณะนั้นคือ

พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ใหเปนผูรับผิดชอบในการ

ประสานงานติดตามเรื่องนี้ในนามมหาจุฬาฯ ตั้งแตป ๒๕๓๕-

๒๕๔๐ นบัเปนความโชคดขีองมหาจฬุาฯ  ทีท่านอาจารยจาํนงค 

ทองประเสริฐ เปนสมาชิกวุฒิสภาในชวงป ๒๕๓๙-๒๕๔๓ 

และ ร.ท. ดร. กุเทพ ใสกระจางก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

อยูในระยะเวลาเดยีวกนั ทัง้สองทานไดชวยอภปิรายสนับสนนุ

และผลักดันในรัฐสภาและในคณะกรรมาธิการที่เก่ียวของ

จนกระทั่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยผานการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศใชเปน

กฎหมายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

ตัง้แตขาพเจาไดรบัตําแหนงเปนอธกิารบดีมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ทานอาจารยจาํนงค ทองประเสรฐิ 

ไดรับเปนที่ปรึกษาอธิการบดีมาจนถึงปจจุบัน พวกเราชาว

มหาจุฬาฯ ตางพากันปติยินดีเมื่อทานอาจารยไดรับพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ สาขา

วิชาปรัชญา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ไดมีสวน

สําคัญในการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกรของ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยการทําสิ่งที่เรียกวา การ

จัดการความรู(Knowledge Management) นั่น คือการ

ถายทอดประสบการณและความรูเฉพาะตัวของทานออกมา

เปนรูปเลมหนังสือ และบันทึกคําบรรยายจํานวนมาก ขอเขียน

และคําบรรยายของทานอาจารยท่ีเก่ียวกับมหาจุฬาฯ ในอดีต

ไดเปนฐานในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใหกาวตอไปในเวที

โลก ทานอาจารยเนนยํา้อยูเสมอวามหาจฬุาฯ  เริม่จดัการศึกษา

ดวยความไมมีอะไร หรือนัตถิปจจัยซ่ึงทําใหชาวมหาจุฬาฯ 

ในชวงนั้นรักและสามัคคีกันดี บัดนี้ แมชาวมหาจุฬาฯ จะมี

อัตถิปจจัยคือมีอะไรเพิ่มมากข้ึน  พวกเราชาวมหาจุฬาฯ ก็ไม

ควรจะรักกันนอยลงกวาแตกอน

ทุกวันนี้ ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ 

ดํารงอยูในฐานะครุฐานียบุคคลของชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย คําแนะนําของทานอาจารยมีคุณคายิ่ง

จึงเปนสิ่งท่ีชาวมหาจุฬาฯ ควรรับฟงและถือปฏิบัติเพราะ

ทานอาจารยยังทําหนาที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติตามคําแนะนําของรัตตัญูบุคคลอยาง

ทานศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ยอมจะนํา

ความเจริญรุ งเรืองมาสู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยตลอดไป และการท่ีชาวมหาวิทยาลัยรวมกันจัดงาน

ฉลอง ๘๔ ป ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ใน

วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ ถือเปนการปฏิบัติตามหลัก

อปริหานิยธรรมขอที่วา

“ทานเหลาใดเปนผูใหญ ใหความเคารพนับถือทาน

เหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟงอยู 

ตราบใด  พึงหวังไดวาจะมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม 

ตราบนั้น” 

พระพรหมบัณฑิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการมหาเถรสมาคม
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ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร

ทานศาสตราจารยพิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ  
ราชบัณฑิต  เปนปูชนียบุคคลของชาว มจร ที่ลูกศิษย
ลูกหาทั่วทั้งประเทศ ใหความเคารพและศรัทธาในทาน
อาจารยตลอดเกือบศตวรรษที่ผานมานี้

ทานอาจารยนับเขาในคําสอนของพระพุทธ
ศาสนาท่ีวา “เปนผูสวางมา และสวางไป...” เพราะ
ทานอาจารยเกิดเปนมนุษยมาแลวมีความรู ความ
สามารถและความเปนคนดีที่สูงสง กลาวคือเมื่อมี
ความรู ความสามารถแลว ยังไดใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดท้ังแกตนเอง ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย

โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับสมาคมศิษยเกา มจร 
ทานอาจารยเปนศูนยรวมพลังของศิษยเกา มจร ทั้งมวล 
เพราะความที่ทานอาจารยเปนผูกอตั้งสมาคมศิษยเกา
แหงน้ีข้ึนมาดวยตนเอง ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตนมา 
และมีการบริหารงานเปนปกแผนจนถึงทุกวันนี้ ก็ดวย
ความมีวิสัยทัศนอันยาวไกลของทานอาจารยโดยแท

ทานอาจารยนอกจากจะจัดตั้งสมาคมน้ีขึ้นมา
แลว ยังไดทุมเทแรงกาย แรงใจ และแรงสติปญญา
เขามาบริหารสมาคม โดยดํารงตําแหนง นายกสมาคม
ถึง ๖ สมัย หรือกวา ๒๐ ป ซึ่งนับวาเปนนายกสมาคม

ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของสมาคม คงไมมี
ใครทําไดเชนนี้อีก

คุณูปการของทานอาจารยมีมากไมอาจที่จะ
กลาวถึงในเอกสารหรือระยะเวลาที่จํากัดได แตมี
เรื่องหนึ่ง ท่ีทานอาจารยไดฝากเปนแนวปฏิบัติ ให
ชาว มจร ไดระลึกและดําเนินงาน นั่นก็คือการจัดใหมี 
“วันบุรพาจารย” ขึ้นในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกป 
อันเปนแสดงถึงความที่ศิษยเกาของ มจร ตองมี
กตัญูกตเวทิตาธรรม เปนคุณธรรมประจําตัว
ของชาว มจร ซึ่งเปนอีกงานหนึ่งที่ชาว มจร จะได
รวมพลังพบปะกันเพื่อรวมทําความดีใหสมกับการ
ศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยแหงสงฆนี้

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเปนวันที่มี
ความหมายและความสําคัญของศิษยเกา มจร เพราะ
เปนวันครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ป ของ
ศาสตราจารยพิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
ผูเปนปูชนียาจารย ของชาว มจร จึงขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลคุมครอง รักษาอาจารย
ของพวกเรา ใหประสบดวยจตุรพิธพรชัย เพื่อที่จะอยู
เปนรมโพธิ์ไทรทองของมวลผองชาว มจร ตลอดไป

มุทิตาสักการะ
ของนายกสมาคมศิษย�เก�า มจร

ต�อ ศาสตราจารย�พ�เศษ จํานงค�  ทองประเสร�ฐ ราชบัณฑิต
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        กราบนมัสการ/สวัสดีครับ 
ศิษย�เก�า มจร ทุกท�าน

สารจาก
นายกสมาคมฯ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

นายกสมาคมศิษยเกา มจร

วารสารฉบับท่ีผานมา เปนฉบับพิเศษที่มุ งสู

การจัดตั้งสมาคมสาขาในภาคใต ประจําเดือน มี.ค. 

– เม.ย. ๕๖ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมและ

คณะจํานวนกวา ๓๐ คนเดินทางไปประชุมสัญจรและ

พบปะศิษยเกา มจร ในภาคใต ณ โรงแรม เค พารค 

แกรนด จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ 

เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีการประกาศจัดตั้งสมาคม

สาขา รวม ๕ จังหวัด คอื สุราษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช 

สงขลา ตรังและปตตานี มีศิษยเกา มจร ท่ัวทั้งภาค

ใตมารวมชุมนุมกันกวา ๒๕๐ คน ซึ่งตองขอขอบคุณ

คณะเจาภาพ คือ โครงการขยายหองเรียน มจร 

วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเจาภาพดูแล

ทุกอยางไดอยางไมมีขาดตกบกพรองเลย ขอบคุณ

ศิษยเกาในภาคใตทุกทานที่ใหเกียรติมารวมงานชุมนุม

โดยคับคั่ง ขอจารึกไวในประวัติศาสตรนะครับ

สําหรับฉบับนี้ ก็เปนฉบับพิเศษอีก เพราะเปน

ฉบับปูชนียอาจริยบูชาของชาว มจร นั่นคือ ตรงกับ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศาสตราจารยพิเศษ 

จํานงค  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ผูกอตั้งสมาคม

ศิษยเกานี้ขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๓ และดํารงตําแหนง

นายกสมาคมตั้งแตครั้งกอต้ังและเร่ือยมารวม ๖ สมัย 

หรือกวา ๒๑ ป ซ่ึงถือวาเปนนายกสมาคมท่ีนานที่สุด 

ในประวัติศาสตรของการกอตั้งสมาคมขึ้นมา

ในนามของคณะกรรมการบริหารและสมาชิก

สมาคมศิษยเกา มจร จึงขอถือโอกาสนี้จัดพิมพวารสาร

ฉบบัน้ีเปนฉบบัปชูนียอาจรยิบชูา แดทานศาสตราจารย

พิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตขออํานาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาทานอาจารย

ผูเปนท่ีเคารพยิ่งของชาว มจร ไดเจริญดวยจตุรพิธ

พรชัยและอยูเปนรมโพธิ์รมไทรของชาว มจร ตลอดไป
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กระผม ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง ในฐานะ

เลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร กรรมการบริหาร

ศิษยเกา มจร ชุดที่ ๒๐ ทราบดีวาทาน ศาสตราจารย

พิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ เปนศิษย มจร รุนแรก 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ และทานยังเปนนายก

สมาคมศิษยเกา มจร คนแรกอีกดวย ทานเปนนายก

สมาคมศิษยเกา มจร ในคณะกรรมการบริหารชุดที่ 

๑-๕ เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๑๓-๒๕๒๓ และยังไดรับ

การเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมศิษยเกา มจร ให

เปนนายกอีกครั้ง ในคณะกรรมการบริหารชุดที่ ๑๖ 

เมือ่ปพทุธศกัราช ๒๕๔๕- ๒๕๔๘  ดังทีท่ราบกันแลวนัน้

นับไดวาทานเปนบุรพาจารยที่มีคุณูประการตอ

สมาคมศษิยเกา มจร และมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ของพวกเราเปนอยางยิ่ง ทานอาจารย

จํานงค ทองประเสริฐ ทานเปนหวงสมาคมศิษยเกา 

มจร และมหาวทิยาลัยเปนอยางยิง่ ดังคาํกลาวของทาน

ตอนหนึ่งวา “.....กิจกรรมของสมาคมจะวัฒนาสถาพร 

หรือถึงซึ่งความหายนะตอไปน้ันก็ขึ้นอยู กับพวกเรา

คณะศิษยเกา มจร ทุกทาน ขาพเจาหวังวาพวกเรา

คงจะชวยกันรักษาและประคับประคองสมาคม ซึ่ง

เปนเสมือนสมบัติท่ีหวงแหนรวมกันของพวกเราให

เจริญกาวหนาคูกับมหาจุฬาฯ สืบไปชั่วนิรันดร.....”

จะเห็นไดวาทาน ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค 

ทองประเสริฐ เปนบุคคลที่กระผมและศิษยเกาชาว 

มจร ทุกทานเคารพรักนับถือและศรัทธายิ่งดวยเหตุ

ดังกลาวมาแลวนั้น

กระผมในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการ

บริหารสมาคมศิษยเกาชุดที่ ๒๐ ซ่ึงมี ผศ.ดร.สุรพล 

สุยะพรหม เปนนายกสมาคมศิษยเกา มจร ในคราว

ทานอาจารย ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองปรเสริฐ 

ราชบัณฑิต ครบ ๗ รอบคือ ๘๔ ป ในวันที่  ๒ 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้  ขออํานาจ

คุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลประทานพรให 

ทานอาจารย จงอยูคู กับสมาคมศิษยเกา มจร และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอไป

มุทิตาพจน�จาก
เลขาธิการฯ

ดวยความเคารพรักนับถือยิ่ง

ผศ.ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง

เลขาธิการสมาคมศิษยเกา มจร

สมาคมศิษย�เก�า มจร ชุดท่ี ๒๐

ถึง ศาสตราจารย�พิเศษ
จํานงค� ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
นายกสมาคมศิษย�เก�าคนท่ี ๑
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บทความพิเศษ
ถึง

บทความที่ทานผูอานจะไดอานตอไปนี้ เปนบทความ

ที่ผมเคยเขียนลงในวารสารสมาคมศิษยเกา มจร. ฉบับ

เดือน มี.ค.-เม.ย. ๕๔ ผมคิดเอาเองวา ในเมื่อจะเขียนถึง

ทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ และคนที่เขียนก็คือผม 

หากนําเรื่องเดิมที่เคยเขียนไวมาจัดพิมพอีกครั้งหนึ่ง ก็นาจะ

โอเคนะ เพราะเปนความรู สึกที่ผมมีต อทานอาจารย 

จะเขียนใหมหรือเขียนมาเนิ่นนานแลว ก็ยังเปนเหมือนเดิม 

อีกประการหนึ่ง คงมีอีกหลายทานยังไมไดอานวารสาร

ฉบับดังกลาว (ในวารสารฉบับนั้นพาดหัววา “ไหวครู 

ศาสตราจายพิเศษ” ร เรือหายไปไหน ผมยังหาคําตอบ

อยู นะครับ) และประการสุดทาย ผมคิดเขาขางตัวเอง

นะครับวา บทความท่ีผมเขียนคงไปตรงกับความรูสึกของ

ทานผูอานบางทานอยูบางไมมากกน็อย มเิชนนัน้แลว คงไมมี

ผูกลาวถึงบทความนี้ในโลกไซเบอร ไมเชื่อทานไปตามลิงก

ดไูดเลยครบั http://www.gotoknow.org/posts/443665 

ในบทความนั้น ผมไดเขียนไวดังตอไปนี้ครับ

ในแวดวงมหาจุฬา ยอมเปนที่ทราบกันดีวา ช่ือ

จํานงค ทองประเสริฐ เปนบุคคลที่คูกันกับมหาจุฬามาเลย

ก็วาได เริ่มตั้งแตเปนนิสิต เปนอาจารย เปนผูบริหาร เปน

ศิษยเกา และเปนอะไรตอมิอะไรอีกหลายตําแหนง จาระไน

กันไมหมด

ผมมีโอกาสเขาเรียนมหาจุฬา ไลลําดับมาโดยตลอด 

ตั้งแตโรงเรียนบาลีอบรมซึ่งตองไปเรียนที่วัดสระเกศ (เปนที่

เลื่องลือกันในสมัยนั้นวา พวกที่อยูวัดดาวดึงษจะไฮโซมาก 

เพราะนั่งรถแท็กซี่ไปเรียน ๕ รูป ตอ ๑ คัน แตไมเห็นใคร

พูดถึงตอนขากลับมาวัด ซึ่งจะตองเดินกลับผานภูเขาทอง

สะพานรองไห ผานขางโรงเรียนสตรีวิทย เขาถนนขาวสาร 

ทะลุออกมาวัดชนะสงคราม มาทาพระอาทิตย นั่งเรือขาม

ฝากมาวัดดาวดึงษ) ไลมาโรงเรียนบาลีเตรียม คร้ันไดเรียน

ช้ันอุดมศึกษา ไดมีโอกาสเรียนวิชาตรรกศาสตรกับทาน

อาจารย เสียงลือเสียงเลาอางวา วิชานี้มีเนื้อหายากมาก 

แตอาจารยสอนสนุก พอไดยินเชนนั้นก็รู สึกหวั่นๆ อยู 

พอสมควรตามประสาคนมีศักยภาพอันจํากัดเยี่ยงผม เมื่อ

ไดเรียนวิชาตรรกศาสตรกับทานอาจารยจริงๆ ก็เปนเชนนั้น

จริงๆ และดวยศักยภาพอันจํากัดของผมก็ทําใหผานวิชา

ตรรกศาสตรไปอยางเฉยีดฉวิ  เรือ่งสอบผานวชิาตรรกศาสตร

ของผมนั้น เปนเรื่องที่ตองบอกวาเปนเรื่องฮาครับ แตไม

สามารถเขียนเปนตัวอักษรในท่ีน้ีได ไมใชอะไรหรอกครับ 

เกรงวาจะมีหลักฐานปรากฏ และหนังสือที่ทานอาจารยใช

ประกอบการสอน จะมีนิสิตไปบอกกับทานวา “อาจารย 

หนังสือตรรกศาสตรที่อาจารยเขียน ยากจัง” ทานก็จะมี

สํานวนตอบกลับตามสไตลของทานแบบยิ้มๆ วา “หนังสือ

ผมเขียนใหคนฉลาดอาน” ตกลงผูท่ีถามตองยุติคําถามไว

เพียงเทานั้น กลัววาถาถามตอไปแลวจะหนักไปยิ่งกวานี้

แตมีสิ่งหน่ึงท่ีผมจําไดจากการเรียนวิชาตรรกศาสตร

กับทานอาจารย คือ พวกนิสิตจะพูดกันหลังไดเรียนวิชานี้วา

“ผมเปนมนุษย”

“ทานไมใชผม”

“เพราะฉะนั้น ทานไมใชมนุษย”

จํานงค� ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
สํารวย นักการเรียน พธ.บ. รุน ๓๕

ผมเป�นมนุษย�

ท�านไม�ใช�ผม

เพราะฉะนั้น ท�านไม�ใช�มนุษย�

จํานงค� ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

““ “

ศาสตราจารย�พิเศษ
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เมื่อพิจารณาตามตัวอักษร ในความคิดของผมก็

ถูกตองนะ แตตามหลักการหรือหลักวิชาแลวจะไมถูกตอง 

และท่ีถูกตองจะมีเหตุผลอยางไร ไมทราบ แตผมกลับไปจํา

ที่ไมถูกตองได ก็ยังแปลกใจอยูวาทําไมจึงเปนเชนนั้น

ครั้นลาออกจากอาชีพนักบิณฑ มาสูโลกอันตระการ

ดุจราชรถที่คนเขลาหมกอยู (อยากจะตอใหจบใจจะขาด) 

ผมก็ไดมีโอกาสไดทํางานรวมกับทานอาจารยอีก คือ ทาน

อาจารยเปนเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ผมเปนเจาหนาที่

ตวัเลก็ๆ คนหนึง่ของราชบัณฑติยสถาน ทานก็ใหความเมตตา

อนุเคราะหกับผมหลายสิ่งหลายประการ แตจะวาไปแลวทุก

คนที่ทํางานกับทาน ทานอาจารยก็จะเมตตาทุกคน โดย

เฉพาะเรื่องวิชาการ ไมผิดหวัง เมื่อไดไปแลว เอาไป

อางอิงไดเลยวา ทานอาจารยจํานงควาอยางนี้ รับรองไมมี

ใครคาน หรือจะมี เขาก็คงไมพูดใหไดยินก็อาจเปนไปได 

ในเรื่องวิชาการ ผมก็ลักความรูของทานมาหลายเรื่อง ใชชื่อ

ทานอางหากินมาก็หลายเรื่อง ขอยกตัวอยางเพ่ือใหเห็น

ชัดขึ้นในเรื่องที่ผมประสบพบเจอมากับตัวเอง

ครั้งหน่ึง ทานอาจารยถามผมวา มีสูทกับเขาหรือยัง 

ผมก็ตอบวา ไมมีครับ ทานอาจารยก็บอกวา เอาอยางน้ีไป

ตัดที่ร านทาพระจันทร แลวมาเอาเงินคาตัดที่ผม ผมก็

รับปากครับๆ แตก็ไมไดไปตัด ดวยความเกรงใจทาน 

เพราะสูทชุดหนึ่งก็หลายเงินอยู

อยูตอมาวันหนึ่ง ทานอาจารยเอาผามาให แลวบอก

ใหไปตัดแลวมาเอาคาตัดชุดที่ทาน ทานบอกวาไปชลบุรีมา 

แลวผานรานขายผา เลยซื้อมาฝาก ทานเมตตาถึงขนาดนั้น 

ผมก็เลยจํายอม ท้ังๆ ที่เกรงใจทานอยูพอสมควร แตดวย

เหตุที่เปนลูกศิษยหลวงพอวัดดาวดึงษ ซึ่งหลวงพอจะถือ

คติตลอดวา “ถือนะโม โตเต็มโลก” คือ มีความนอบนอม

เปนท่ีตั้ง ในเมื่อทานอาจารยเมตตาถึงขนาดนี้แลว ครั้นจะ

เลนตัวอยูอีก ก็ดูกระไรอยู ทุกวันนี้ สูทชุดนั้นก็ยังอยูเลย 

แตเหลือเพียงเสื้อ กางเกงไมมีแลว (หากทานอาจารยอาน

พบเขาจะเมตตาอนุเคราะหอีก ผมก็ยังรับความเมตตา

อยูนะครับ)

เรื่องเอาชื่อทานไปอาง คือ จะตั้งใจเอาชื่อทานไปอาง

ตรงๆ ก็ไมใช แตมันมีเหตุที่ตองอาศัยทานอาจารยชวย 

เรื่องของเรื่องมีอยูวา วันหนึ่ง ผมไดรับคําสั่งใหไปติดตองาน

สักที่หนึ่ง ก็ขอรถของทางราชการไป โดยมีพนักงานขับรถ

ฝมือดีขับไป ผมก็นั่งขางหนา เพราะมีไปเพียง ๒ คนเทานั้น 

ดวยความเปนคนท่ีเคารพกฎจราจรอยางเครงครัด ผมก็

คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอย (ไมใชกลัวตายหรือกลัวอุบัติเหตุ

นะครับ บอกแลววาเปนคนเคารพกฎจราจรอยางเครงครัด)

ครั้นรถผานมาบริเวณใตสะพานสมเด็จพระปนเกลา 

ก็มีเจาหนาที่ตํารวจเรียกรถใหจอด แลวก็บอกคนขับรถวา 

ไมคาดเข็มขัด ขอดูใบขับข่ีหนอย พี่คนขับแกก็ควักโนน

ลวงนี่ สุดทายก็ควักบัตรของทานอาจารยมาให ตอนนั้น 

ทานอาจารยเปนสมาชิกวุฒิสภาอยูดวย พ่ีคนขับยื่นบัตร

ท่ีมีภาพทานอาจารยอยู ด วย เขาใจวาเปนบัตรประจํา

ตัวผูติดตาม สว. หรือจะบัตรอะไรก็จําไมได แตจําไดวา มี

ภาพอาจารยจํานงคติดอยู ตํารวจทานน้ันพอเห็นก็บอกกับ

พี่คนขับวา เปนคนขับรถใหผู ใหญตองเคารพกฎจราจร

อยางเครงครัดดวย เขาใจไหม วาแลวก็ยื่นบัตรคืนมา เปน

อันวารอดตัวไป อาศัยภาพถายของทานอาจารยทําให

ไมตองโดนใบสัง่ ขนาดภาพถายยังขนาดนี ้แลวถาเปนตวัจริง

ไมยิ่งไปกวานี้หรอกหรือครับ

เมื่อผมทํางานอยู ที่ราชบัณฑิตยสถาน มักจะมี

คําถามดานภาษาไทยมาเสมอ ผมก็ไดทานอาจารยนี่แหละ

เปนที่พึ่ง เอาเรื่องที่จําไดแมนมีอยู ๒ เรื่อง

เรื่องแรก ระหวาง “คนใดคนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่ง

คนใด” คําไหนถูกตอง มีเหตุผลอะไรที่เปนอยางนั้น ทาน

อาจารยจะบอกเลยวาตอง “คนใดคนหนึ่ง” เพราะในภาษา

บาลี ประโยค ย (อานวา ยะ) ซึ่งแปลวา “ใด” ตองมากอน

ประโยค ต (อานวา ตะ) ซึ่งแปลวา “นั้น” ตลอด “ใด” 

ยอมมากอน “นั้น” ผมก็เลยจําเปนสรณะมาจนทุกวันนี้วา 

“คนใดคนหนึ่ง” ไมใช “คนหนึ่งคนใด” (สวนทานอื่นจะเห็น

เปนอยางไรน้ันก็เปนอีกเรื่องหน่ึง ไดขาวแววๆ วา ปจจุบัน

มีผูอธิบายวา “คนใดคนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่งคนใด” นั้น 

มีความหมายแตกตางกัน เรื่องนี้  นักวรรณศิลปของ

ราชบัณฑิตยสถานอธิบายความตางใหชัดเจนก็จะเปน

พระคุณกับคนนอกวงการนะครับ)

อีกเรื่องหนึ่ง มีคนสอบถามวา คําวา “ทายวุฒิ” นั้น

หมายความถึงอะไร พรรคพวกเห็นคําแปลกๆ ก็โยนโครม

มาที่ผมกอนเลย นึกวารูบาลีแลวจะเปนยารักษาโรคภาษา

ไทยไดทุกเรื่อง ครั้นจะตอบไปวาไมทราบก็ยังไงๆ อยูก็เลย

ตองพึ่งทานอาจารยจํานงคอีกแลวครับทาน ครั้งแรกๆ 
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ผมก็ลากเขาหาบาลีกอนเลย “ทาย” แปลวา รางวัล “วุฒิ” 

แปลวา ความเจริญ พอแปลรวมความแลว “ความเจริญที่ให

มา, ใหความเจริญ” ก็ยังไมรูเรื่องอีก จนดวยเกลาครับทาน 

เมื่อไปถามทานอาจารย ทานบอกวา “ทายวุฒิ” เปนศัพท

บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษวา Gift โห แบบนี้เขาทํานอง 

ฝรั่งเขาใจ ไทยเก็ต เลยครับ ไมตองอธิบายตออีกเลย 

(ยังเจ็บใจกับคนที่ถามวา ทายวุฒิ อยูไมหายจนทุกวันนี้ คุย

กันเปนตุเปนตะ หลายรอบดวยไมใชรอบเดียว แกก็ไมบอก

วาตัวเองเปนใครที่ไหนอยางไร เราก็คุยแบบยั้งๆ พอมา

รูทีหลัง ออ ใชคนอื่นคนไกลที่ไหนอยางไรไม ก็พวกเดียวกัน

อีก อาชีพนักบิณฑเชนกัน เปนอนุศาสนาจารยกองทัพ

อากาศ ผมยังไมมีโอกาสพบตัวหรือรูจักอนุศาสนทานนั้น 

เพียงแตรูจักแตชื่อ หากมีโอกาสเมื่อไหร รับรองเจอกัน)

อกีเรือ่งหนึง่ ผมคดิวา นาจะเปนเรือ่งสาํคญัระดบัชาติ

เลยทีเดียวก็วาได เรื่องมีอยู วา ปจจุบัน ในงานเผาศพ 

กอนเผา จะมีการทอดผาบังสุกุล บางงานก็นอย บางงาน

ก็มาก สุดแทแตจะเปนงานศพของใคร คนดังมีชื่อเสียง 

ก็ทอดผาบังสุกุลหลายผืนหนอย คนไมมีชื่อเสียง ก็จะทอด

ผาบังสุกุลนอยหนอย

แตทานผูอานที่เคารพครับ ทานเคยสังเกตไหมวา 

ตอนพิธีกรอานรายชื่อเชิญคนขึ้นไปทอดผา คนแรกๆ 

พิธีกรจะเรียนเชิญไปทอดผาบังสุกุล แตพอไปถึงผืนสุดทาย 

พิธีกรจะเรียนเชิญไปทอดผามหาบังสุกุล

มีคําถามวา ทําไมจึงเรียกวา มหาบังสุกุล มีเหตุผล

อะไร มีหลักฐานปรากฏที่ไหนหรือไม อยางไร

เรื่องนี้มีคนเขียนหนังสือถามมาที่ราชบัณฑิตยสถาน 

ขณะนัน้ทานอาจารยจํานงคเปนเลขาธิการราชบณัฑติยสถาน 

ทานใหผมเปนคนรางหนังสือตอบ เอาละซิครับ จะตอบ

ยังไงดีละ ในตําราก็ไมมีซะดวยวา มีคําเรียกวา มหาบังสุกุล 

ผมก็ตอบไปดวยความรูคอนขางจํากัดของผม เสนอข้ึนไป

ตามสายงาน ในใจก็คิดวาอาจารยตองเรียกไปพบเปนแนแท 

การณก็เปนอยางที่คิดไวจริงๆ ครับ

อาจารยจํานงพอไดรับเรื่องก็เรียกใหผมไปพบ แลวก็

บอกวา คุณรางตอบแบบน้ียังไมชัดเจนนักนะ (ผมเดาเอา

วา อาจารยคงอยากจะบอกวา ตอบแบบนี้ มันก็แสดง

ความไมฉลาดใหปรากฏชัดซิคุณ)

อาจารยเลาใหฟงวา ทานไดยินไดฟงจากพระผูใหญ

รุนเกาๆ สมัยกอนท่ีบานเมืองยังไมเจริญน้ัน ในการจัดงาน

เผาศพ ยังเปนแบบเชิงตะกอน เขาจะนําศพไปวางบนไม

กระดาน แลววางผาบังสุกุลไวที่มือศพ ครั้นเวลาพระจะชัก

ผาบังสุกุล พระจะขึ้นไปเหยียบบนไมกระดาน พอพระ

ขึ้นไปเหยียบ ศพก็จะกระดกลุกขึ้น ประหนึ่งวาลุกขึ้นมา

ประเคนผาบังสุกุล แลวพระก็จะชักผาบังสุกุล แบบนี้เขา

เรียกวา มหาบังสุกุล วิธีการแบบนี้ ปจจุบันไมมีปรากฏแลว 

เพราะอาจจะเปนเพราะเหตุการณบานเมืองเจริญขึ้น ผูคน

อาจจะมองดูวา การทําแบบนี้เปนการไมเหมาะไมควรเปน

อยางยิ่ง

ผมมีทรรศนะวา เรื่องน้ีนาจะเปนเรื่องที่ถูกตองที่

เรียกวา มหาบังสุกุล ไมใชที่เรียกกันดังเชนปจจุบันน้ีท่ี

เรียกผาบังสุกุลผืนสุดทายวา มหาบังสุกุล

จากน้ัน ทานก็รางหนังสือตอบใหม แลวใหผมไป

พิมพตอบคนที่สอบถามมาตอไป รอดตัวไปอีกครั้งหนึ่งแลว

มีอีกเรื่องหน่ึง ผมเคยสังเกตวา ทานพบเห็นพระ

นิสิต ทานจะคุยเสมือนประหนึ่งว า รู จักคุ นเคยกันมา

ยาวนาน อดรนทนไมไหว ผมก็ถามทานวา อาจารยรูจักชื่อ

พระรูปนั้นหรือ ทานบอกวา ไมรูจักหรอก แตอยูมหาจุฬา 

ทานรูปนั้นตองรูจักผมอยูแลว รูจักไมรูจักก็รูจัก

ขออีกเรื่องหน่ึง สุดทายแลวกัน ครั้งหนึ่งประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผมอยากจะเปนนักเขียน พิมพหนังสือออก

ขายกับเขาบาง จึงคิดวา จะพิมพหนังสือเกี่ยวกับการตั้งชื่อ

ออกขาย สาเหตุท่ีคิดแบบน้ีก็เพราะวา คลุกคลีและทํางาน

เกี่ยวกับภาษามาพอสมควร และประการสําคัญ ทํางานที่

ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งช่ือนี้ขายไดในดานภาษาไทย จึงคิด

จะพมิพหนงัสอืออกขาย ชวงนัน้ ทานอาจารยเปนเลขาธกิาร

ราชบัณฑิตยสถานอยูดวย และหากวาไดคํานิยมจากทาน

คงจะดีไมนอย คํานิยมโดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

โกดีไมนอย แตทําไปทํามาก็ไมมีโอกาสขอคํานิยมจากทาน 

เพราะตองรีบพิมพหนังสือ ไมสามารถรอคํานิยมจาก

ทานได คิดยอนกลับไป หากไดคํานิยมจากทานอาจารย

ในการพิมพหนังสือในครั้งนั้น หนังสือคงจะขายดีเปนเทนํ้า

เททา มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอีกคนหนึ่งในบรรณพิภพ

แหม คิดแลว มันเสียดายครับ
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แปดสิบสี่ป�
จํานงค� ทองประเสริฐ

แปด มรรคแปดจําจิต ทานนา

สิบ กุศลกรรมบถพา สงให

สี่ อิทธิบาทธัมมา ผลิบาน

ป แหงการเพียรไซร บไรเห็นผล

จํา จงจิตภักดี พุทธศาสน

นงค คงแกเรียนฉลาด ลึกลํ้า

ทอง นพคุณชาติ เมธี  ทานเอย

ประเสริฐ อยูรอยฉนํา เถิดทานอาจารย

พ.ท.ไชโย นามนนท

นานาทัศนะเกี่ยวกับ
ศาสตราจารย�พ�เศษ จํานงค�  ทองประเสร�ฐ  ราชบัณฑิต
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นานาทัศนะเกี่ยวกับ
ศาสตราจารย�พ�เศษ จํานงค�  ทองประเสร�ฐ  ราชบัณฑิต
 

ในโอกาสวาระดิถีที่ ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ 

ราชบัณฑิต มีอายุวัฒนมงคลมาบรรจบครบ ๘๔ ป ในวันพฤหัสบดีที่ 

๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ี นับไดวา ทานเปนบรมครูของพวกเรา

ชาวมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทานยังเปนแบบอยางที่ดี ที่งาม

ใหกับศิษยเการุนใหมๆ ดวยดีเสมอมาพวกเราชาวมหาจุฬาฯ ควรนํา

มาเปนแบบอยางท่ีดีในหลายๆ ดานที่ทานไดกระทําใหพวกเราไดดูและไดเห็นกันอยูเปนประจํา

สม่ําเสมอถึง ๘๔ ป มาแลวนั้น กระผมในฐานะศิษยจะขอเจริญรอยตามทาน ในขณะที่

ทํางานหรือการใหบริการกับผูอื่น ทานอาจารยจํานงคไมเคยโกรธ ใครมีแตคนอยากเขาใกลทาน

เพราะทานเปนคนอารมณดี พวกเราจะเห็นวาทานยิ้มอยูเสมอเมื่อเวลาเจอผูคน น่ีคือ แมแบบ

ของมหาจุฬาฯ ที่ควรทําตามทาน

ผมขอใหทานอาจารย ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ มีสุขภาพรางกาย 

และพลานามัย สมบูรณ แข็งแรง เปนรมโพธิ์ รมไทร ของคณะศิษยชาวมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยตลอดไป

สมชาย  บุญสุน

ผูชวยฝายสถานที่และศาสนพิธี

สมาคมศิษยเกา  มจร.

อาจารยผูอยูในดวงใจของศษิยกราบเทาทานอาจารยศาสตราจารย

พิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตที่เคารพยิ่ง เนื่องในวันครบรอบ 

๘๔ ปของทานอาจารยในปนี้ ศิษยขอแสดงความยินดีดวยนะครับ คําสั่ง

สอนของอาจารยขอนอมนําไปประพฤติปฏิบัติ ขอกราบขอบพระคุณ

ที่ได เมตตาอบรมสั่งสอน พระคุณของทานอาจารยจะอยู ในจิตใจ

ของศิษยตลอดไป อาจารยเปนแบบอยางที่ดีงามใหศิษยทุกคน คุณงาม

ความดีของอาจารยที่มีตอศิษยมากมายไมสามารถนํามากลาวในที่นี้ไดหมด ภูมิใจมากครับที่ไดเปน

ลูกศิษยของทานอาจารยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ประทานพรใหทานอาจารยจงมีแตความ

สุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง อยูเปนรมโพธิ์รมไทรใหกับคณะศิษยไปตราบนานเทานาน

นะครับ

ดวยความรักและเคารพ

ผศ.มั่น เสือสูงเนิน

“

“

“

“
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เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดเรียนวิชาตรรกศาสตร กับทาน อาจารย

จํานงค ทองประเสริฐ ท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ 

กรุงเทพมหานคร ขณะเรียน มีนิสิตบางรูปไมสํารวมใน สิกขาคารวตา 

(ความเคารพในการศึกษา — reverence for the Training) [๑] ทาน

อาจารยแสดงอาการไมพอใจและไดพูดถึงความไมเคารพตางๆ ดวย

นํ้าเสียงและทาทางแสดงถึงความโกรธ ราว ๓๐ นาที ขาพเจาจึง

ยกมือข้ึนขออนุญาตและพูดวา “เจริญพร โยมอาจารย อาตมาขอบิณฑบาต ในความไมสํารวม

ของเพ่ือนนิสิตในครั้งน้ี ตอทานอาจารยดวยเถิด” ทานอาจารยหันมามองขาพเจา แลวพูดวา 

“ครับ” แลวทานก็บรรยายวิชาตรรกศาสตรโดยไมเคยเปดตําราขณะบรรยาย ดวยทาทีปกติ

เสมือนหน่ึงไมมีอะไรเกิดขึ้นในหองเรียน ในป พ.ศ. เดียวกันนั้น ทานอาจารยพูดในหองเรียนวา 

“หลังจากบรรยายเสร็จ ผมจะไปตรวจตนฉบับหนังสือ ๑๐๐ ป มหาจุฬาฯ ที่โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ลิขสิทธิ์หนังสือเลมนี้ผมยกใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลวแตมหาจุฬาฯ

จะขายหรือแจก” ขาพเจายกมือขึ้นแลวพูดวา “อาตมาขอซื้อหนังสือเลมนี้เปนรูปแรก พรอมขอ

ลายเซ็นทานอาจารย” ทานอาจารยพูดวา “ได” วันที่หนังสือเลมน้ีพิมพเสร็จ ทานอาจารยถือ

หนังสือ ๑๐๐ ป มหาจุฬา ขึ้นมาที่ตึกมหาจุฬา แลวเขียนที่ใบรองปกวา “ทานพิเชฐ รับหนังสือ

เลมนี้เปนรูปแรก” ลงชื่อ จํานงค ทองประเสริฐ ดวยลายเสนอันหนักแนน

[๑] พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
 พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

ดร.พิเชฐ ทั่งโต

หัวหนาภาควิชารัฐศาสตรหัวหนาฝาย

ประชาสัมพันธสมาคมศิษยเกาฯ

นานาทัศนะเกี่ยวกับ
ศาสตราจารย�พ�เศษ จํานงค�  ทองประเสร�ฐ  ราชบัณฑิต

“
“
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ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ (๘๔ ป)

เปนบุตรคนสุดทองของนายจุย-นางเปลี่ยน ทองประเสริฐ จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก

สํานักเรียนวัดสระเกศ และเปนนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุนแรก กอนจะไดทุนจาก

มูลนิธิเอเซีย ไปศึกษาตอดานอุษาคเนยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐอเมริกา และไดรับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการศึกษา
• เปรียญธรรม ๙ ประโยค สํานักเรียนวัดสระเกศ ๒๔๙๕

• ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม สมัครสอบ ๒๔๙๕

• พุทธศาสตรบัณฑิต (รุนแรก) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๔๙๗

• M.A. in Philosophy and South East Asia Studies Yale University, USA.๒๕๐๔

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญามหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๓๑

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

๒๕๔๔

• ศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตติมศกัด์ิ สาขาพุทธศาสตร มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

๒๕๔๕

ประวัติ
ศาสตราจารย�พิเศษ
จํานงค� ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต
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ประวัติการทํางาน
• วิทยากรโท

• ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๐๘

• รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานฝายวิชาการ 

 ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๑๓

• วิทยากรเอก ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๔

• ผูอํานวยการกองศิลปกรรม, นักวรรณศิลป ๘ 

 ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๒-๒๕๒๓

• เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๘-๒๕๔

• ราชบัณฑิต ประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร

• เลขานุการสํานักธรรมศาสตรและการเมือง 

 ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๓

• ประธานสํานักธรรมศาสตรและการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๖

• กรรมการวิชาการ

• กรรมการชําระพจนานุกรม

• กรรมการทําพจนานุกรมศัพทศิลปกรรม

• กรรมการทําพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย

• กรรมการกําหนดหลักเกณฑการใชภาษาไทย

• กรรมการปรับปรุงหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน

• กรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมภาคอีสาน

• กรรมการบัญญัติศัพทสํานักธรรมศาสตรและการเมือง

• กรรมการทําพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย

• รองประธานกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทศาสนาสากล

• รองประธานกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทพระไตรปฎก

• กรรมการบัญญัติศัพทเศรษฐศาสตร

• บรรณาธิการสารานุกรมไทย

• รองประธานคณะบรรณาธิการสารานุกรมนักเรียน

• ประธานคณะทํางานจัดทําหนังสือธรรมบทจตุรภาค เพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๕ รอบ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐)

• กรรมการในคณะทํางานจัดทําหนังสือเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบของสมเด็จ

พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)

• ประธานคณะทํางานจัดทําหนังสือราชนีติ - ธรรมนีติ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕

• ประธานคณะกรรมการจัดทาํหนงัสอืโลกนตี-ิสตุวฑัฒนนตี ิเพือ่ทลูเกลาฯ ถวายพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 

 (๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙)

• บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๕

• บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับผนวก สํานักธรรมศาสตรและการเมือง ตั้งแต 

 พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๔

ตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
• สมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓

• ประธานกรรมการและกรรมการคณะตาง ๆ

• กรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยสงฆ กระทรวงศึกษาธิการ

• กรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

• อนุกรรมการพิจารณาบัญญัติศัพทอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

• กรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาศาสนาและปรัชญาของวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

• กรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

• กรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

• กรรมการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบลหมูบาน หรือ สถานที่ราชการอื่น ๆ 

กระทรวงมหาดไทย

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• อนุกรรมการ ประมวลเอกสารงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป

• กรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

• อนุกรรมการฝายสงเสริมความเขาใจอันดีในเรื่องวัฒนธรรม คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

• อนุกรรมการดําเนินการศึกษาและกําหนดหลักสูตรวิชาจิตวิทยาแบบพุทธ

• อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

• รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• ประธานกรรมการมูลนิธิศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร ของทบวงมหาวิทยาลัย

• รองประธานอนุกรรมการเผยแพรความรูภาษาไทยทางวิทยุและโทรทัศน 

 จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ของสถาบันราชภัฏและ อ.ก.ค. สถาบันราชภัฏ

• กรรมการรณรงคเพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ศาสนบัณฑิตในการทําสังคายนาพระไตรปฎก

• กรรมการตัดสินเพลง ส.ส.ส.



สมาคมศิษย�เก�า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๖

• กรรมการตัดสินเพลงแผนเสียงทองคําสมาคมดนตรี แหงประเทศไทย

• อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงอาจารย ๓ ของกระทรวง

ศึกษาธิการ

• เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญการศึกษาและวัฒนธรรมแหงวุฒิสภา

• กรรมาธิการสามัญตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปดเผยรายงานการประชุมลับ

 แหงวุฒิสภา

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ

• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

• ประธาน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ สาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญาของกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

• ประธาน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ สาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ของกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

• อ.ก.ค. สาขาภาษาไทย

• อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพิจารณาบัญญัติศัพทดานการบริหาร

• ประธานคณะกรรมการวบรวมและจดัทาํหนงัสอืขอปฏบิตัขิองพระภิกษสุงฆ  กระทรวงศกึษาธกิาร

• ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลสําคัญดานการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

• คณะทํางานเพื่อศึกษาและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล ฯลฯ 

 สายงานนักวิชาการศาสนาของ ก.พ.

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาศัพทศิลปศาสตรและสังคมศาสตรอื่น ๆ ของ ก.พ.

• นายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้ังแตเร่ิมต้ังรวม ๖ สมัย (๑๐ ป พ.ศ. 

๒๕๑๓ - ๒๕๒๓) และดํารงตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อีกครั้ง (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘)

• กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

• กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปจจุบัน

• อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก (คนที่ ๒) ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน

 • เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก

  ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)

 • เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

  ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)



วันจํานงค� ทองประเสริฐ
ครั้งที่ ๑๐

รวมภาพ
กิจกรรม

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 



วันจํานงค� ทองประเสริฐ
ครั้งที่ ๑๐

รวมภาพ
กิจกรรม วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 




