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00.

.indd 1

17/5/2562 11:18:32

สารนิพนธ์

พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คณะบรรณาธิการ
พิสูจน์อักษร
ออกแบบปก
จัดรูปเล่ม
พิมพ์ครั้งแรก
จ�ำนวนพิมพ์
ภาพประกอบ
จ�ำนวนหน้า

: คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
: รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
: คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
: นายศักดิ์รพี พันพา
: นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
: พฤษภาคม ๒๕๖๒
: ๑๕๐ เล่ม
: กองกิจการนิสิต
: ๕๒๐ หน้า

จัดพิมพ์โดย		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
		 โทร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓
พิมพ์ที่
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
		 โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๘๕๕๙
		 โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘-๕๔๕

00.

.indd 2

17/5/2562 11:18:32

ค�ำปรารภ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก�ำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๔ รุ่น ระดับปริญญาโท ๒๙ รุ่น
ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ๑๗ รุ่น และระดับปริญญาเอก ๑๕ รุ่น โดยได้ขยายการศึกษา
ออกไปสู่ภูมิภาค มี ๑๑ วิทยาเขต ๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ ๒ ห้องเรียน ๗ หน่วยวิทยบริการ และมีสถาบัน
สมทบ ๗ แห่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นที่
ภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาคเช้า มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการ ก�ำหนดจัดให้มีปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของ มจร ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : Roles of
MCU in Technology Disruption Age” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อัคคม
หาบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธาน
ศูนย์ปริยัตินิเทศแห่งประเทศไทย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้า
ร่วมงานมากกว่า ๖,๐๐๐ รูป/คน คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ์ ได้จดั ต้นฉบับหนังสือ
สารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คน ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th
หนังสือ สารนิพนธ์ เล่มนี้ ประกอบ ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย แบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ตอน คือ
ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจ�ำนวน ๑๔ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีจ�ำนวน ๑๕ บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ
มีจำ� นวน ๒ บทความ (๓) ภาคผนวก อีกทัง้ ยังได้จดั พิมพ์หนังสือในงานดังกล่าวอีก ๒ เล่ม คือ (๑) สูจบิ ตั ร
(๒) ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์อีก ๒ เรื่อง คือ (๑) การศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยมจากภาพยนตร์ เรื่อง “Pay It Forword” ในทัศนะพุทธปรัชญา
เถรวาท ของ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา โดยมีบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ�ำกัด
เป็นเจ้าภาพพิมพ์ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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(4)
(๒) รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะบนพื้นที่สาธารณะเชิงพุทธบูรณาการขของเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ นางสาวอรศิริ ไม้ทอง โดยมี นางสาวอรศิริ ไม้ทอง และ ดร.สมบูรณ์
วราห์บัณฑูรวิทย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ จ�ำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
บทความทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ คณาจารย์ที่ได้ส่งบทความ
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือสารนิพนธ์ เผยแผ่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th
ตลอดถึงคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักหอสมุดฯ กิจการนิิสิต
ส�ำนักงานอธิการบดี ที่ได้ท�ำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศก�ำลังกายและสติปัญญา
ร่วมกันด�ำเนินการจัดท�ำต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ ในครั้งนี้ ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์
ทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป
ด้วยอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง
๔ ประการ คืออายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ คุณสารสมบัตแิ ละธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธ
อุปัทวันตรายและบรรลุประโยชน์โสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถ้อยแถลง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก�ำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลล�ำไทร
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในวันที่
๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัย ได้จัดท�ำต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ เป็นอนุสรณ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่านผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ และคณาจารย์
ตลอดถึงเจ้าหน้าทีท่ กุ รูป/คน ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th และมหาวิทยาลัยได้จดั พิมพ์
หนังสือในในงานพิธปี ระสาทปริญญาดังกล่าว จ�ำนวน ๓ เล่ม คือ (๑) สูจบิ ตั ร จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
(๒) ประกาศเกียรติคณ
ุ จ�ำนวน ๕๐๐ เล่ม (๓) วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ เนือ่ งในงาน
พิธปี ระสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๐๐ เล่ม อีกทัง้ ยังมีบริษทั เดอะคลีนกิ ค์ คลินกิ เวชกรรม
จ�ำกัดเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ เรื่องการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยมจาก
ภาพยนตร์ เรือ่ ง “Pay It Forword” ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ของ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา
จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม และ ดร.สมบูรณ์ วราห์บณ
ั ฑูรวิทย์ และ น.ส. อรศิริ ไม้ทอง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด
พิมพ์วทิ ยานิพนธ์เรือ่ งรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะบนพืน้ ทีส่ าธารณะเชิงพุทธบูรณาการ
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ นางสาวอรศิริ ไม้ทอง จ�ำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม
ส�ำหรับต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ เล่มนี้ มีเนือ้ หาแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย ตอน ๑
พระพุทธศาสนาและปรัชญา จ�ำนวน ๑๔ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ�ำนวน ๑๕ บทความ ซึง่ ในจ�ำนวนบทความนี้ ๓ บทความ
ตอนท้าย กล่าวถึงการปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม ซึ่งเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การปฏิบตั ศิ าสนกิจ อันเป็นสรุปการสัมมนานิสติ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ รุน่ ที่ ๖๔ ทีอ่ อกไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในสถานทีต่ า่ งๆ ทัง้ ๔ ภาค ซึง่ ได้สะท้อนสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
และโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ น บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา ในโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๒ บทความ
รวมบทความทั้งสิ้น ๓๑ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาค ดังกล่าวข้างต้น เป็นบทความทางวิชาการ
และบทความวิจยั ของท่านผูบ้ ริหาร ราชบัณฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
(๓) ภาคผนวก กล่าวถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ์และรายนามผูอ้ ปุ ถัมภ์
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(6)
ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณ
อย่างยิง่ ท่านผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ ราชบัณฑิต คณาจารย์ เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์
และนิสติ ต่างสถาบัน ทีไ่ ด้สง่ บทความมาร่วมตีพมิ พ์เผยแพร่ ในครัง้ นี้ ประธานกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจบิ ตั ร
และสารนิพนธ์ ได้ออกจดหมายขอบคุณรับตีพิมพ์บทความให้แก่เจ้าของบทความทุกรูป/ทุกคน
พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณต่อทุกรูปทุกท่านที่ได้อุทิศก�ำลังกาย และก�ำลังสติปัญญาร่วมกันท�ำ
จัดต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th ให้สำ� เร็จลงด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ์
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บทบรรณาธิการ
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการพระพุทธศาสนา
กับศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา มีบทความทางวิชาการของท่านผูบ้ ริหาร
ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จากส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ
สัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย
(๒) ภาษาอังกฤษ (๓) ภาคผนวก ในภาคภาษาไทย มี ๒ ตอน คือ ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
มี ๑๔ บทความ ตอน ๒ การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มี ๑๒ บทความ ในภาคภาษาอังกฤษ มี ๒ บทความ และภาคผนวก มีรายชือ่ คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ และรายนามผู้อุปถัมภ์ งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
รายละเอียดของบทความต่างๆ กองบรรณาธิการจะได้กล่าวสรุปชื่อเรื่องของบทความ ผู้เขียนและ
ส่วนงานสังกัด ดังต่อไปนี้

ภาคภาษาไทย ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

ในภาคภาษาไทย ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจ�ำนวน ๑๔ บทความ คือ
บทความที่ ๑ ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธาน
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้กล่าวว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป กระทั่งเปลี่ยนเป็นการ
พัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ถือเอาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมาย
ร่วมกันของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ เมื่อทุกฝ่ายท�ำงานประสานกัน
เป็นอย่างดี ขอฝากไว้วา่ “ไม่มใี ครยิง่ ใหญ่พอทีจ่ ะท�ำงานนีใ้ ห้สำ� เร็จได้ตามล�ำพังและ ไม่มใี ครเล็กเกินไป
จนช่วยท�ำอะไรไม่ได้”
บทความที่ ๒ การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ได้กล่าวว่า
วิชาการทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อเรียนจบแล้ว สิ่งที่ได้คือความรู้ แต่จะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
หรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าขบคิด ประเด็นในเบื้องต้นคือ หลักวิชาการทั้งหลายจะเจริญงอกงามและเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตใดๆ นั้น ต้องมีการปฏิบัติและเกิดผลของการปฏิบัติ ผลสืบเนื่องคือ “ปีติ” แปลว่า
ความอิ่มใจ ที่จะย้อนกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิต ให้สดชื่นดื่มด�่ำไปกับหลักวิชาการนั้น ดังนั้น องค์ประกอบ
แห่งความงอกงามของการศึกษานี้ คือ ๑) อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ๒) ศิษย์ผู้มีศรัทธา ๓) ปริยัติศึกษา
เล่าเรียนและปฏิบัติศึกษาอบรมควบคู่กันไป
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(8)
บทความที่ ๓ มัชฌิมยามและวัยท่ามกลาง โดย พระศรีธวัชเมธี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
ได้กล่าวว่า “ลานอโศก ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเถื่อน สู่มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐบาล
ที่วัดวังน้อย” ในท่อนแรก มีใจความว่า “ข้าพเจ้าเข้าท�ำงานที่มหาจุฬาฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ ทีส่ มัยข้าพเจ้าเป็นนิสติ ยังถูกขนานนามว่ามหาวิทยาลัยเถือ่ น เข้าท�ำงานประจ�ำในปี ๒๕๔๓
หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐
ท่อนที่สอง เป็นท่อนตอนจบลงท้ายว่า “มหาจุฬาฯ จากท่าพระจันทร์ ย้ายมามีส�ำนักงานใหญ่ที่ต�ำบล
ล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์
บทความที่ ๔ ลัทธิมาณีกี (Manichaeism) โดย ศาสตราจารย์พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการทางศาสนาที่เกิดในเปอร์เซีย (ประเทศอิหร่านปัจจุบัน)
เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘ โดย คําว่า “มาณีกี” มาจากคําว่า “มณี” (Mani) หรือ “มาเนส” (Manes)
ซึ่งเป็นชื่อของศาสดาผู้ตั้งลัทธินี้ หลักคําสอน พัฒนาการ และการขยายตัวไปทางตะวันตก ผสมผสาน
ระหว่างคริสต์ศาสนากับพระพุทธศาสนา ลัทธิมาณีกที เี่ ข้าไปเผยแพร่อยูท่ างตะวันตกก็พยายามปรับตัว
เข้ากับคําสอนในคริสต์ศาสนาและกลายเป็นคริสต์มากขึ้น ส่วนที่เข้ามาเผยแพร่อยู่ในตะวันออก
โดยเฉพาะในประเทศจีนก็พยายามปรับตัวเข้ากับพระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า จึงมีลักษณะเป็น
พุทธมากะ
บทความที่ ๕ ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา โดยศาสตราจารย์พิเศษ
อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต ได้กล่าวถึงโลกธาตุ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีความหมาย ๓ อย่าง คือ
โลกจักรวาล และโลกธาตุ(ที่พอเทียบได้กับเอกภพของดาราศาสตร์) เฉพาะที่หมายถึงโลกธาตุ ๓ ขนาด
โลกธาตุขนาดเล็ก โลกธาตุขนาดกลางและโลกธาตุขนาดใหญ่ โลกธาตุขนาดเล็กมีอาณาเขต ๑,๐๐๐
จักรวาล จักรวาลหนึ่ง ๆ มีอาณาเขตเท่าที่ดวงจันทร์ ๑ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่าง
รุง่ โรจน์ไปทัว่ ทุกทิศ ฉะนัน้ โลกธาตุขนาดเล็กจึงมีอาณาเขตเท่าทีด่ วงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง และดวงอาทิตย์
๑,๐๐๐ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่างรุ่งโรจน์ไปทั่วทุกทิศ ส่วนอาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลาง ท่านให้
ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กคูณด้วย ๑,๐๐๐ จึงได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล และอาณาเขตของ
โลกธาตุขนาดใหญ่ ท่านให้ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลางคูณด้วย ๑,๐๐๐ จึงได้ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
จักรวาล ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจึงเชื่อตามตถาคตโพธิสัทธาว่า เรื่องโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด ดังกล่าว
เป็นพระวิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น แม้พระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้มี
ทิพพจักขุญาณก็รู้เห็นได้แค่โลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้น และจากการศึกษาข้อมูลเรื่องเอกภพของ
นักดาราศาสตร์ เช่น ทฤษฎีบิกแบง ที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและการขยายตัวของเอกภพ และน�ำไปศึกษา
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(9)
เปรียบเทียบกับข้อมูลเรื่องการเกิดและการสลายไปของโลก จักรวาล และโลกธาตุในอัคคัญญสูตร และ
สัตตสุริยสูตร ท�ำให้ได้ความรู้ความเข้าใจว่า เรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด มีอยู่จริง เช่นเดียวกับ เรื่องเอกภพ
บทความที่ ๖ วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท โดย รศ.ดร.สมิทธิพล
เนตรนิมติ ร บัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวว่าวิสทุ ธิมรรคเป็นวรรณกรรมส�ำคัญของนิกายเถรวาท เป็นอรรถกถา
อภิธรรมปิฎก เป็นอรรถกถาสุตตันตปิฎก อธิบายไตรสิกขาแนววิสทุ ธิ ๗ เป็นเครือ่ งส่องชีท้ างไปสูน่ พิ พาน
ว่าเริม่ ทีป่ ญ
ั ญา เหมือนอยูใ่ นทีส่ ว่าง สอนให้ใช้ปญ
ั ญามองด้านในร่างกาย เป็นจุดเริม่ ของการฝึกจิตเจริญ
ภาวนาในเถรวาท จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน�ำสุขมาให้ การฝึกจิตต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในร่างกาย
มองเห็นความจริงในร่างกายเป็นขั้นตอน เป็นวิธียกระดับภูมิปัญญาของสาธุชนเถรวาท เพื่อน�ำไปสู่
ความเป็นพระอรหันต์ ที่เป็นอัครทักขิไณยบุคคล ผู้ที่เมื่อฝึกจิตแล้วจะไม่สะดุ้งเพราะเสียงดุจราชสีห์
ไม่ติดข่ายดุจลม ไม่เปียกน�้ำดุจใบบัว อยู่คนเดียวได้เหมือนนอแรด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าถึงความจริง
ได้มาก ย่อมเข้าใจความจริงได้มาก วิสุทธิมรรคสอนให้อยู่กับความจริง แต่ถ้าจะอยู่อย่าง “คน” ต้องอยู่
ให้กลมกลืนกับผู้อื่น
บทความที่ ๗ ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ โดย พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,
ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ได้กล่าวว่า หลักค�ำสอนเรื่องไตรลักษณ์นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ และความดับแห่งกองทุกข์อยู่เป็นประจ�ำ เป็นธรรมที่ทรงตรัสอยู่เป็นนิจ
เป็นหนทางที่จะน�ำบุคคลธรรมดาไปสู่ความเป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ ดังนั้น เมื่อเรียนรู้แล้ว
ย่อมได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูอ้ ย่างแน่นอน ต้องปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทัง้ ปวงให้ถกู ต้องด้วยความระมัดระวัง
ไม่ลงทุนด้วยการฝืนหลักกฎหมาย หรือหลักศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่าง ๆ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าได้ตรัสสอนว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎของ
๑) ความไม่เทีย่ ง เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ๒) เป็นความทุกข์กายและทุกข์ใจ และ ๓) เป็นความไม่มอี ะไร
จีรังยั่งยืน ความสูญเปล่า”
บทความที่ ๘ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี ภาควิชาศาสนา
และปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ โดยกล่าวว่า การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า และมี
เสถียรภาพได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือต้องมีการพัฒนาด้านวัตถุไปพร้อมกันกับคุณธรรมและจริยธรรม จึงส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ความต้องการและความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูง
ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเคยควบคุมแนวคิดแนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชนถูกละเลยหรือ
เลือนหายไป มุสาวาท ในทัศนะของพุทธปรัชญาคือ ค�ำพูดที่ไม่จริง ซึ่งครอบคลุมถึงการเขียนหนังสือ
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อันเป็นเท็จด้วย การจะตัดสินว่า ค�ำพูดหรือการกระท�ำใดผิดตามหลักมุสาวาทนั้น ให้พิจารณาตาม
องค์ประกอบ ๔ ประเภท คือ ๑) พูดเรือ่ งไม่จริง ๒) มีเจตนาพูดให้ผดิ ไปจากความจริง ๓) มีความพยายาม
ในการพูด และ ๔) ผูฟ้ งั รู้และเชือ่ ตามผูพ้ ูด ในเรือ่ งมุสาวาทนี้มปี ระเด็นที่ขดั แย้งกับปัญหาทางจริยธรรม
ทีค่ นส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริงท�ำให้สญ
ู เสียอะไรบางอย่างไป กับการพูดเท็จแต่อาจจะน�ำประโยชน์
อะไรบางอย่างมาให้ ก็ควรจะรักษาผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่า
ความจริง
บทความที่ ๙ พินจิ เรือ่ งกรรมตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระมหาวีรธิษณ์
วรินโฺ ท, ดร. วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธปัญญาศรีทวารวดี และ ผศ.ดร.วิโรจน์ คุม้ ครอง มจร วิทยาเขตบาฬีศกึ ษา
พุทธโฆส นครปฐม ได้กล่าวว่า กรรม คือการกระท�ำ เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ พระพุทธเจ้าตรัสสอน
เรื่องกรรม โดยแสดงกรรมและผลของกรรมไว้ ๔ ชนิด คือ ๑) กรรมด�ำ มีวิบากด�ำ ๒) กรรมขาว
มีวิบากขาว ๓) กรรมทั้งด�ำทั้งขาว มีวิบากทั้งด�ำทั้งขาว ๔) กรรมไม่ด�ำไม่ขาว มีวิบากไม่ด�ำไม่ขาว
ส่วนบทบาทหน้าที่ของกรรมที่แบ่งตามทวารคือ ทางส�ำหรับกรรม มี ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา ใจ
ในสังคีติสูตรหมวด ๑๐ จ�ำแนกตามลักษณะอาการแสดงออกของผู้กระท�ำกรรมในลักษณะต่างๆ การที่
บุคคลจะท�ำให้เกิดกรรมได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีเจตนาเข้ามาประกอบเสมอ คือ ๑) กรรมใดท�ำส�ำเร็จโดยใช้
ก�ำลังกายท�ำ กรรมนั้นเป็นกายกรรม ๒) กรรมใดท�ำทางวจีทวาร คือ ส�ำเร็จลงได้โดยผู้ท�ำให้วาจาเป็น
เครื่องมือในการท�ำ กรรมนั้นเป็นวจีกรรม ๓) กรรมใดท�ำทางมโนทวาร คือ ส�ำเร็จลงได้โดยการคิดนึก
ด้วยจิตใจ กรรมนั้นเป็นมโนกรรม
บทความที่ ๑๐ “กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา พระมหาโกมล กมโล มจร
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารค�ำสอน
โดยทรงแสดงค�ำว่า “กาย” ในมหาสติปัฏฐานสูตร บทบาลีว่า “กาย” เป็นค�ำหนึ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคย
มีความหมายตามหลักศัพทศาสตร์ ๒ อย่าง คือ เทหะ-ร่างกาย และ ราสิ-หมู่, กอง ในค�ำว่า กาเย
กายานุปสฺสนา หรือ กาเย กายานุปสฺสี ทรงหมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง คือ หมวดอานาปานะ
หมวดอิรยิ าบถ หมวดสัมปชัญญะ หมวดปฏิกลู มนสิการ หมวดธาตุมนสิการ หมวดป่าช้า ๙ และนีลกสิณ
เป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการ เจริญกรรมฐานภายใน เป็นเรื่องของรูปที่คนทั่วไปเห็นว่าร่างกายทั้งหมด
ทีเ่ กิดมาพร้อมกับตาและหูเปนตนนัน้ เป็นอัตตาตัวตน ชาวโลกทัว่ ไปเรียกรา งกายทัง้ หมดทีป่ ระกอบด้วย
ตาและหูเปนตนว่าเป็นตัวเรา เปนวิญญาณของเรา แต่โดยสภาพปรมัตถแลว ร่างกายทั้งหมดเปนเพียง
องครวมที่ประกอบดวยรูปและนามเท่านั้น ดังนั้น ผู้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ
สังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามให้เป็นปัจจุบัน ในระหวางที่กําลังเจริญสติ กําหนดรูปทางกาย เชน
สภาวะพอง ยุบ นั่ง คู เหยียด ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น ผูปฏิบัติจะไดรูเห็นทุกขที่เกิดขึ้น
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เพราะรูป และความไมอยูในบังคับบัญชาของรูป วิปัสสนาปญญารูแจงย่อมเกิดขึ้น เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริง
ในรูปนามอย่างนี้แล้ว ย่อมสามารถพัฒนาปัญญาที่จะส่งผลให้เกิดปฏิเวธได้ อันเป็นอิทธิพลของภาษา
บาลี ที่ทรงใช้ประกาศพระศาสนาเพื่อให้รู้แจ้งความจริง ที่ถูกปิดบังด้วยความไม่รู้อันยาวนาน
บทความที่ ๑๑ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความปรองดอง
ในสังคมไทย โดย พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.นายธนพล เมฆเสน บัณฑิตวิทยาลัย มจร ได้กล่าวว่า
๑) หยุดใช้ความรุนแรงเพือ่ หยุดยัง้ ความหวาดกลัว ๒) การสร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจ ๓) เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย ได้แก่
๑) หลักพละ ช่วยให้ดำ� เนินชีวติ ด้วยความมัน่ ใจ ไม่หวัน่ ไหวต่อภัยอันตรายใด ๆ และช่วยให้บคุ คลสามารถ
อยู่ร่วมกันในองค์กร ในสังคมและประเทศชาติได้อย่างสงบสุข ๒) หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ท�ำให้
บุคคลระลึกถึงกัน เป็นที่รักของกันและกัน มีความเคารพย�ำเกรง เกิดความกลมกลืน แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างยั่งยืน และสร้างความปรองดองในสังคมไทย ๓) หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรม
ให้เกิดความสามัคคี ช่วยก�ำจัดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมเป็นอย่างดี
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และท�ำให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข ๔) หลักคารวธรรม
เป็นหลักการส�ำคัญที่จะท�ำให้กระบวนการในการจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีได้ด�ำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ มีความสามัคคี พร้อมเพรียงของหมูค่ ณะ ๕) อธิกรณสมถะ ซึง่ เป็น
วิธีด�ำเนินการเพื่อระงับในที่พร้อมหน้า ระงับโดยถือสติเป็นหลัก ระงับส�ำหรับผู้หายจากบ้า การท�ำตาม
ทีร่ บั การตัดสินลงโทษแก่ผผู้ ดิ การตัดสินตามค�ำของคนข้างมาก ระงับโดยวิธปี ระนีประนอม โดยพบว่า
“ความถูกต้อง” หรือ “ความชอบธรรม” เป็น “หัวใจ” ของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของ
พระพุทธเจ้าในทุกๆ วิธี
บทความที่ ๑๒ พระพุทธศาสนากับการสอน โดย ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ มจร วิทยาเขต
หนองคาย ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบการสอนเกีย่ วข้องกับการสอนแบบ Coaching ให้ผเู้ รียน
ด�ำเนินการเองทันที โดยการให้กิจกรรมเพื่อด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ต้องการ สะท้อนให้เห็นผลที่จะ
ตามมา ด้วยการหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าเอง เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นความส�ำคัญต่อมวลมนุษยชาติ
เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดเชิงบวก ให้เกิดความกระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างทีส่ ดุ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ที สี่ ดุ การท�ำตนเป็นต้นแบบทีด่ ใี นการสอน การท�ำหน้าที่ Coaching
เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนท�ำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์และดึงศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถพัฒนาตามแนวที่ผู้เรียนต้องการ เพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดจากการมองเห็น
เกิดจากการเป็นต้นแบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาและทางใจ
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บทความที่ ๑๓ เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข โดย ผศ.สันติ
เมืองแสง คณะพุทธศาสตร์ มจร ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเองและสังคม โดยอาศัยหลักเทวธรรม
(หิริโอตตัปปะ) เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมและสังคมมนุษย์
อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับจิตใจอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นจากพัฒนาตนเอง
ขยายไปสู่สังคมระดับครอบครัว ระดับชุมชน และสังคมระดับประเทศต่อไป การจะพัฒนาสังคมระดับ
ครอบครัว ต้องมีกระบวนการพัฒนาชีวิตเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การมีสติสัมปชัญญะ ปลูกจิตส�ำนึกที่ดี
ละอายและเกรงกลัวความชั่ว แล้วตั้งตนให้ด�ำเนินไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ท�ำตนให้เป็นที่รัก
น่ายกย่องมีหน้าที่การงานที่มั่นคง พัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างตนเอง
และครอบครัวให้มคี วามมัน่ คงและมีความสุขอย่างแท้จริง การพัฒนาสังคมระดับชุมชน ต้องมีการพัฒนา
ระดับจิตใจของแต่ละคน ให้มหี ลักใจทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์เดียวกัน ด้วยการฝึกพัฒนาให้มคี วามจริงใจต่อตนเอง
เป็นพื้นฐาน แล้วพัฒนาไปสู่ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ทั้งด้านหน้าที่การงานบุคคลสังคมและประเทศชาติ
บทความที่ ๑๔ จิตภาวนา โดย นายสุชญา ศิริธัญภร ได้กล่าวว่า เมื่อเห็นว่า กายใจนี้ เป็นทุกข์
ล้วนเมือ่ ไหร่ จะหมดความอยากในกายในใจ ความอยากทัง้ หลาย มีแค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุข อยากให้
กายให้ใจพ้นทุกข์ ความอยากลึกๆ มันมีเท่านั้นเอง ความอยากอย่างนี้ ไร้เดียงสา ถ้าเห็นแจ้งทุกข์ได้
ขนาดนี้ จิตจะละสมุทัยอัตโนมัติ สมุทัยไม่เกิดอีกแล้ว เพราะรู้ทุกข์อย่างแจ้ง เมื่อไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหา
จะแจ้ง นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย เมื่อเจริญมรรค ฝึกไปตามขั้นตอน มีศีล ฝึกจิตให้สงบตั้งมั่น เจริญ
ปัญญา แยกธาตุ ขันธ์ แล้วจะพบว่า ชีวิตจะเปลี่ยน แต่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียว ชีวิตไม่เปลี่ยน สงบแล้ว
ก็ฟุ้งซ่านอยู่ไปตลอดชีวิต แต่ถ้าท�ำความสงบพอให้มีแรงและเจริญปัญญาต่อ ชีวิตจะเปลี่ยนในเวลา
รวดเร็ว ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่เนินช้า ถ้าลงมือท�ำจริงๆ ท�ำถูกต้องตามทีท่ า่ นสอน ไม่เนินช้า จะพบ
เลยว่า ถ้ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง ละสมุทัย ตัณหาไม่เกิดอีก เห็นแจ้งพระนิพพานอยู่ตรงนั้น แจ้งนิโรธ
อยู่ตรงนั้น ฉะนั้น การรู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เกิดอริยมรรค เกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง
ตอน ๒ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มีจ�ำนวน ๑๒
บทความ คือ
บทความที่ ๑ การศึกษาและพัฒนาการภาวะผูน้ ำ� ทางสังคมเชิงพุทธ โดย พระครูปริยตั กิ ติ ติธำ� รง,
รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ สรุปว่า ผู้นํา (Leader) คือบุคคลที่สามารถชี้นําบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติ
งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการพัฒนาภาวะผู้นํา
ประกอบด้วย ความสามารถเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนและการก�ำหนดเป้าหมายขององค์การ การทํา
งานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ ทีมงาน การกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
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การจัดการกับปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการริเริม่ ในการเปลีย่ นแปลงองค์การ ดังนัน้ การเป็น
ผู้นำ� พยายามชีค้ วามสามารถของผูใ้ ต้บังคับบัญชา ในการปฏิบตั ิงานให้มากทีส่ ุด พึงระลึกว่า ผู้ใต้บงั คับ
บัญชา มีความสําคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง การบริหารงานที่ดี
ภาวะความเป็นผู้นํา ต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งการดําเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กัน ผลงานก็จะเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ดี เพราะผู้น�ำมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมนั่นเอง
บทความที่ ๒ การจัดการท่องเทีย่ วเชิงพุทธเพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดย พระราเชนทร์
วิสารโท, ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวว่าว่า ความส�ำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงพุทธโดยชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น จ�ำเป็นต้องมีการกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดการ การด�ำเนินงานขององค์กรชุมชนอย่างชัดเจน และสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน ทุกวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา มัคคุเทศก์เป็นผู้แนะน�ำให้
ความรู้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว การบริการด้านสาธารณะ การเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถสนองต่อความต้องการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา จึงได้เกิด
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
บทความที่ ๓ สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิต โดย พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร. รศ.รวีโรจน์
ศรีค�ำภา มจร วิทยาเขตแพร่ ได้กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างบริสุทธิ์ ไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เป็นเหตุ
ให้สามารถเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง ก็ควรส�ำเหนียกไว้เสมอว่าการแสดงออกทาง
สุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นต้นนั้น และการท�ำตนให้ครบถ้วนทั้ง ๖ ประการ
เป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมโดยประการทั้งปวงแก่มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายและเป็น
เครื่องการันตีว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเอง
บทความที่ ๔ วิ ธี ก ารนํ า ภาษาสั น สกฤตในรู ป แบบวรรณกรรมมาใช้ ใ นภาษาไทย โดย
รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ ทิพย์เกษร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี ได้กล่าวว่า ค�ำภาษาสันสกฤต
น�ำมาใช้ในภาษาไทย มีทั้งที่เป็นค�ำนาม ค�ำที่มีสภาพเท่ากับค�ำนาม แต่จะได้รับการเปลี่ยนรูป
เปลีย่ นเสียง ตัดรูปวิภตั ติ์ ใส่เครือ่ งหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะ ลดพยัญชนะบางตัว เพิม่ เสียงพยัญชนะ
บางตัว เปลี่ยนเสียงสระบางตัว และแปลพยัญชนะบางตัวบ้าง ถึงกระนั้น การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ
ต่างๆ โดยวิธีน�ำค�ำสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) การเปลี่ยนเสียงสระ สรุปวิธีการได้
๑๓ ลักษณะ เช่น สระเสียงสั้น ออกเป็นเสียงยาว ๒) การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ สรุปวิธีการได้ ๓๐
ลักษณะ เช่น คาํ สันสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้วา่ “หฤทัย” ดังนัน้ การเลือกใช้คำ� สันสกฤตทีน่ ำ� มาใช้
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ในภาษาไทย ควรที่จะศึกษาและท�ำความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้ภาษาไทยมีความถูกต้องและ
เหมาะสม.
บทความที่ ๕ การบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ โดย
รศ. ดร.สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์ มจร ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม การบริหารงาน
บุคคล ตามแผนอัตราก�ำลัง ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การบริหารงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถ
ตรวจสอบได้น�ำทรัพย์ที่ถูกต้องและได้มาอย่างสุจริตไปบริหารจัดการ ๕ ส่วน ได้แก่ เลี้ยงตัว บ�ำรุง
มิตรสหาย รักษาสวัสดิภาพ ท�ำพลี และอุปถัมภ์พระสงฆ์ การบริหารงานทัว่ ไป ร่วมกับชุมชน สร้างความ
สามัคคี อนุเคราะห์ชว่ ยเหลือและเอือ้ เฟือ้ ต่อผูอ้ นื่ มีวาจาสุภาพ แบ่งปันและร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน
บทความที่ ๖ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานการศึกษา โดย รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า โรงเรียนยังต้องอาศัยเวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและผู้ปกครอง
นักเรียนอีกมาก ถ้าต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษาจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกาลเวลาว่า
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสามารถพัฒนาในการเรียนการสอนในช่วงชั้นต่าง ๆ อย่างไร และควรจะ
มีการประเมินผลการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส�ำหรับการเรียนการสอน ในกิจกรรมการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ไปในทิศทางที่ตั้งวัตถุประสงค์มากเพียงใด
บทความที่ ๗ ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ “หนทางแห่งสันติภาพ” โดย ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว
ล้วนแสวงหาความสุขในการด�ำรงชีวิต การรักษาทรัพย์สินเงินทอง แต่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ย่อมเกิดความขัดแย้ง ด้วยฝีมือของมนุษย์เอง เมื่อเป็นเช่นนี้บรรดานักปราชญ์ต่างก็หาทางออกและ
แนวทางแห่งสันติภาพ เพื่อให้มนุษย์พบกับความสุขในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเสนอหลักการแห่ง
“ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหนทางแห่งสันติภาพ ๗ ประการ”
บทความที่ ๘ ประสบการณ์การท�ำงานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือ
ข่ายพระนักพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู และกระบวนการสือ่ สารวัฒนธรรมการเรียนรู”้ ด้วยการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า เครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงที่น�ำเอาหลัก
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บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสาร
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
(Structured In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned Focus
Group Discussion) และพื้นที่ต้นแบบสร้างใยแมงมุมเพื่อเชื่อมเครือข่ายชุมชนด้วยจิตใจของทุกคนใน
ชุมชน ในพื้นที่หลายชาติพันธุ์ ดั่งสายน�้ำที่หลั่งไหลมารวมกัน เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป
บทความที่ ๙ การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐ โดย ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย
มจร ได้กล่าวว่า การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐ ได้พัฒนารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ (New social Movement) ในยุคที่มีการแย่งชิงอ�ำนาจกันระหว่างกลุ่มคนที่เห็นต่างทาง
การเมือง ๒ กลุ่ม แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการก�ำหนดนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกัน สร้างความชอบธรรมในการท�ำงาน เสริมสร้าง
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ การศึกษาพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม เป็นการ
สร้างทางเลือกและโอกาส ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นรูปแบบใหม่ของการเคลือ่ นไหวและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ในยุคการเมืองสมัยใหม่ (Post Modern Politics) ความส�ำคัญ
อยูท่ กี่ ารเคลือ่ นไหวระดับท้องถิน่ แต่มเี ครือข่ายเชือ่ มโยงกันในระดับโลก เป้าหมายคือเป็นสังคมทีม่ กี าร
รวมตัวกันที่มีจิตส�ำนึกผิดชอบร่วมกัน ท�ำให้เกิดพลังมวลชน ผ่านองค์กรที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่ายเพื่อท�ำการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความคิดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ มีความผูกพัน ความเชื่อ
ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เพื่อให้รัฐมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ
บทความที่ ๑๐ การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย
ภาคภาษา อังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า
นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่ส�ำคัญทางศาสนา
ในประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษด้วยโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ ประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ทุกรายการมากที่สุด ประกอบด้วย วิธีการการเรียนรู้โดยภาพรวม บรรยากาศการ
เรียนรู้ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชากับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยนัน้ ถือว่าเป็นทางเลือกทีด่ ใี นการสนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพราะมีวธิ กี ารสอน
ที่น่าสนใจ และบรรยากาศการเรียนการสอนในสถานที่จริงช่วยสร้างแรงจูงใจ ท�ำให้ผู้เรียนประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทความที่ ๑๑ ธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวว่า หลักการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา คือ กระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ได้สัมผัส สัมพันธ์สิ่งเร้า เกิดธาตุรู้ มีการกระท�ำโต้ตอบ
ฝึกฝนอบรมตนเอง จนประจักษ์ผลเกิดความรู้และความดี ความสามารถ ความผาสุกพอเหมาะพอควร
พ้นจากทุกข์และความเป็นทาส หลักการเรียนรู้ ๖ หลัก คือ ๑) พระพุทธศาสนามองมนุษย์ทั้งในฐานะ
ที่เป็นเอกัตบุคคล และในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ๒) มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์
หรือเวไนยบุคคล สามารถได้รบั การสัง่ สอน ฝึกฝน และอบรมบ่มนิสยั ได้ ๓) มนุษย์มภี าวะทางสติปญ
ั ญา
มาแต่ก�ำเนิด แม้ว่ามนุษย์จะมีความแตกต่างกันก็จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้
๔) พระพุทธศาสนาอธิบายหลักการเกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งชีวิตมีลักษณะเป็นองค์รวมของรูปกับนาม
๕) การเรียนรู้ของมนุษย์มี ๓ แกน คือ การฝึกฝนตนเองเรื่องศีล การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ และการ
ฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา ๖) การพัฒนาปัญญา “จุดมุ่งหมายคือ การเกิดปัญญา” ต้องพัฒนาโดยการ
แสวงหาความรู้ การฝึกฝนคิดค้น และการฝึกฝนตนเอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า สุทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ
แปลว่า ผู้ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมประเสริฐ ในหมู่มนุษย์
บทความที่ ๑๒ การสร้างจิตส�ำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดย ผศ.ดร.สมเดช
นามเกตุ มจร วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวว่า แต่ละกลุ่มแนวคิดมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของบุคคลที่แตกต่างกัน แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลที่ต่างกัน
กล่าวคือกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่งเชื่อว่าพัฒนาการ จะเป็นไปตามขั้น ขึ้นอยู่กับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ ทางสังคม กลุ่มแนวคิด
จิตพิสยั มุง่ อธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพของการ
เรียนรู้ด้านจิตใจ ดังนั้น ในการพัฒนาจริยธรรม จึงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรม
จริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการด�ำเนินชีวิต อย่างสม�่ำเสมอจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยติดตัว ส่วนแนวคิด
พฤติกรรมนิยมที่เน้นให้ความส�ำคัญกับการเสริมแรง มาใช้ในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล
ส�ำหรับแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล ให้ความส�ำคัญกับ
วิธกี ารก�ำหนดพฤติกรรมทีจ่ ะพัฒนา รวมถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารพัฒนาจริยธรรมให้สอดคล้องกับงานวิจยั
บทความที่ ๑๓ บัณฑิต มจร : พลังการท�ำงานและจิตวิญญาณเพือ่ พระพุทธศาสนาและสังคม
โดย พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงว่า การปฏิบตั ศิ าสนกิจและปฏิบตั งิ านบริการสังคมของนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นงานบริการสังคมที่ตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เป็นประโยชน์
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ต่อสังคม การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธ
ศาสนา นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะใน
การด�ำเนินงานตั้งแต่การเขียนโครงการ เครื่องมือการบริหารจัดการในพื้นที่และสามารถประยุกต์องค์
ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดได้ในอนาคต
บทความที่ ๑๔ บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดย พระมหา
ประยูร โชติวโร และคณะ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงว่า การด�ำเนินโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสติ ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย
ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้ นขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช โดยมีจ�ำนวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖๖ โครงการ ประมาณการผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ๔ โครงการ
โดยสะท้อนให้เห็นว่า การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชน นอกจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนแล้ว ทุกท่านถือว่าได้ช่วยยังความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาด้วย
บทความที่ ๑๕ บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย พระมหาประยูร
โชติวโร และคณะ กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้กล่าวถึงโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระบัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือกจากนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย และห้องเรียนต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาและสมัครมาเป็น
พระบัณฑิตนักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขตทุรกันดาร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้าน
ชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน เชียงราย แพร่
น่าน ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน
และไทลื้อ
นอกจากนี้ ภาคภาษาอังกฤษ ยังมีบทความอีก ๒ บทความ คือ
Article I Development of an Instructional Model of ASEAN Cross Cultural
Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University by
Assoc. Prof.Dr.Phra Rajvaramethi, Vice-Rector for Administration, MCU Good models of
ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya
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University focuses on three aspects consisted of 1) pattern of conduct, 2) the principleof
coexisting, and 3) following the Buddhist sect. The model of activity is to promote cross
cultural learning consisted of exchanging learning from their own experiences and
cultural activity demonstration through collaborative learning. In summary, ASEAN cross
cultural learning management, components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN
cross cultural learning process and activities for cross cultural learning can promote
a happy living together in the society.
Articla II Buddhist Perspective on Economical Preservation by Asst.Prof.Dr.
Walmoruwe Piyaratana Senior Lecturer, Department of Buddhist Studies Faculty of
Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya, Thailand
Buddhist term ‘samajīvikaṃ’ has extensive meaning which useful to apply even now
a day. The life spending with balanced economy brings the happiness to the person
in this very life. One who expects happiness in this very life should lead his/her life in
accordance with income. Income and living expenses should be balanced. If one
spends more than the income, probably there is an issue that leads life’s misery.
Neither expenses should excess the income nor should income excess the expenses.
While having enough wealth, if one spends a misery life or while having no enough
wealth if one spends an extra ordinary life or luxurious life both do not accept by
Buddhism. Aim of preservation of economy in Buddhism means balancing life style
without facing any troubles.
ส�ำหรับรายละเอียดบทความทั้งหมดนี้ ผู้ใคร่ต่อการศึกษา สามารถอ่านได้ในหนังสือสารนิพนธ์
เล่มนี้.

00.

.indd 18

17/5/2562 11:18:35

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมไทยสถาปนา
สมเด็จพระปิยมหาราช
ทรงประสาธน์มหาจุฬาฯกล้ากุศล
ไตรปิฎกยกศึกษาสง่าชน
บรรลุผลสันติสุขปลุกสายกลาง
วิชาชั้นสูงจูงงานประสานกิจ
ตามแนวคิดลายพระหัตถ์ชดั เจนสร้าง
ยุคบุกเบิกฤกษ์สู้รู้หนทาง
สุขสว่างจุดหมายปลายอุโมงค์
ส่งไม้ต่อก่อดีหลากชีวิต
แรงอุทิศก�ำสรดผ่านคดโค้ง
ดินสู่ดาวพราวฟ้าจ้าแสงโพลง
กว่าจะโล่งค่อยคืบสืบท้อทน
สมเด็จพระภัทรมหาราช
ทรงประกาศรับรองก้องเวหน
ศักดิ์และสิทธิ์คิดค่าเท่าสากล
ลืมตาบนโลกนี้สมที่คอย
พุทธธรรมน�ำชาติเชื่อมศาสตร์ใหม่ ส่งเสริมให้เป็นมนุษย์สูงสุดสอย
ทุกก้าวย่างสร้างสติด�ำริรอย
แสงเทียนน้อยหลายหมื่นส่องชื่นใจ
สร้างโอกาสศาสตร์ศลิ ป์ส่งดินเกิด ลายแทงเลิศอริยทรัพย์ระยับใส
ทางพ้นทุกข์บุกลึกทั่วพฤกษ์ไพร
หลักสูตรให้รู้ละชนะมาร
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แผ่ธรรมทั่วแผ่นดินรอบถิ่นฐาน
วางศิลามหาฤกษ์เปี่ยมเบิกบาน
เลือดชมพูคู่บ้านลานบุญไทย
มวก.หอประชุมกลุ่มนักปราชญ์ วชิรราชโปรดปรานประทานให้
สูงมงคลล้นจิตบัณฑิตชัย
ธรรมสมัยสุขเสนอเสมอทอง
มจร.ก่อเกื้อเอื้อเฟื้อบท
จึงงามงดเด่นดาวแพรวแสงส่อง
อยู่กลางหาวก้าวใหม่สมใจปอง
อย่าลืมมองแดนเกิดก�ำเนิดเดิม
ดร.อดุลย์ คนแรง ป.ธ.๙, พธ.บ., ป.อบ., น.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารบัญ
เรื่อง		

ค�ำปรารภ
ถ้อยแถลง
บทบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมไทยสถาปนา

หน้า

(๓)
(๕)
(๖)
(๑๙)

๑ ภาคภาษาไทย

ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

ศาสนา กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
๑
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล
๒๙
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
มัชฌิมยามและวัยท่ามกลาง
๔๑
พระศรีธวัชเมธี
ลัทธิมาณีกี
๕๑
ศาสตราจารย์พิเศษจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา
๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท
๗๗
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
๙๕
พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.
ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑๐๗
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
พินิจเรื่องกรรมตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑๑๙
พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, ดร., ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง 		
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(22)
“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา
๑๓๑
พระมหาโกมล กมโล
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
เพื่อความปรองดองในสังคมไทย
๑๔๙
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. นายธนพล เมฆเสน
พระพุทธศาสนากับการสอน
๑๖๓
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ		
เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข
๑๗๙
ผศ.สันติ เมืองแสง		
จิตภาวนา
๑๙๕
นายสุชญา ศิริธัญภร

ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�ำทางสังคมเชิงพุทธ
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, รศ.ดร.
การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.
สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิต
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.,รศ.รวีโรจน์ ศรีค�ำภา
วิธีการนําภาษาสันสกฤตในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
การบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ
รศ.ดร.สิน งามประโคน
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ “หนทางแห่งสันติภาพ”
ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�ำ
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๒๑๓
๒๓๓
๒๔๕
๒๖๑
๒๗๑

๒๘๕
๒๙๙
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(23)
ประสบการณ์การท�ำงานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือข่าย
พระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมการเรียนรู้”
ด้วยการสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐
ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย
ภาคภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู้
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
การสร้างจิตส�ำนึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๑
พระมหาประยูร โชติวโร
บัณฑิต มจร : พลังการท�ำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
พระมหาประยูร โชติวโร
บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
พระมหาประยูร โชติวโร

๓๒๑
๓๓๑

๓๔๕
๓๕๕
๓๖๗

๓๘๓
๔๑๙
๔๔๕

๒ ภาคภาษาอังกฤษ

Development of an Instructional Model of
ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students
in Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Assoc.Prof.Dr.Phra Rajvaramethi
Buddhist Perspective on Economical Preservation
Asst.Prof.Dr.Walmoruwe Piyaratana
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(24)

๓ ภาคผนวก

คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดท�ำสูจิบัตรและสารนิพนธ์
ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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๔๘๙
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๑ ภาคภาษาไทย

ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
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