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สารนิพนธ
พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๘

หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต รนุ ที่ ๑๑/๒๕๕๘
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รนุ ที่ ๒๕/๒๕๕๘
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ รุนที่ ๑๓/๒๕๕๘
พุทธศาสตรบัณฑิต รนุ ที่ ๖๐/๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ หอประชุม มวก.พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

(2)

สารนิพนธ

พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป ๒๕๕๘
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พิมพครั้งแรก : พฤษภาคม ๒๕๕๘
จำนวนพิมพ : ๒,๐๐๐ เลม
จำนวนหนา : ๗๑๐ หนา
พิสูจนอักษร : คณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ ประจำป ๒๕๕๘
ออกแบบปก : นางจุฬารัตน วิชานาติ
จัดรูปเลม
: นายวรพันธุ แยมหงษปภา
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
พระศรีคมั ภีรญาณ,รศ.ดร.
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ศ.พิเศษ อดิศกั ดิ์ ทองบุญ
ผศ.ดร.มนตรี สิรโรจนานันท
ผศ.ดร.วุฒนิ นั ท กันทะเตียน ดร.วีรชาติ นิม่ อนงค
ผปู ระสานงาน : พระครูวนิ ยั ธรสุกรี สุจติ โฺ ต
เอือ้ เฟอ ภาพ : กองกิจการนิสติ สำนักงานอธิการบดี
จัดพิมพโดย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๑๗๐ โทร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๓
พิมพที่

:

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑-๑๗ ถนนมหาราช ทาพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร.๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๔, โทรสาร ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๓
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คำปรารภ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจำป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
มีสมเด็จพระมหารัช มังคลาจารย (ชวง วรปุโฺ ญ) ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช มาเปน
องคประธาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ตัง้ แต
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปจจุบนั ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแลว ๖๐ รนุ ระดับปริญญา
โท ๒๕ รนุ และระดับปริญญาเอก ๑๒ รนุ โดยไดขยายการศึกษาออกไปสภู มู ภิ าค มี ๑๐ วิทยาเขต
๑๒ วิทยาลัยสงฆ ๕ หองเรียน ๑๗ หนวยวิทยบริการ และมีสถาบันสมทบ ๗ แหง ทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ ความเจริญรงุ เรืองของมหาวิทยาลัยแหงนีเ้ ปนทีภ่ าคภูมใิ จของผเู กีย่ ว
ของทุกฝาย ทานผบู ริหาร ครู อาจารย และเจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการ กำหนดจัดใหมปี าฐกถา เรือ่ ง “พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล” โดย พระพรหม
บัณฑิต,ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานสัมมนาครัง้ นี้ มีผเู ขารวมงานมากกวา ๖,๐๐๐ รูป/
คน และคณะทำงานยังไดจดั พิมพหนังสือสารนิพนธ เนือ่ งในงานพิธปี ระสาทปริญญา ประจำป
พ.ศ.๒๕๕๘ เพือ่ เปนอนุสรณเผยแพรผลงานทางวิชาการ ของผทู รงคุณวุฒิ ทานผบู ริหาร และ
คณาจารย ตลอดถึงเจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย
หนังสือ สารนิพนธ เลมนี้ ประกอบ ๒ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย ประกอบดวยเนือ้ หา
๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจำนวน ๒๔ บทความ และตอนที่ ๒ พระ
พุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มีจำนวน ๑๑ บทความ และ
(๒)ภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๒ บทความ รวมบทความทัง้ สิน้ ๓๗ บทความ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ุ
ยังไดจดั พิมพหนังสืออีก ๒ เลม คือ (๑) สูจบิ ตั ร (๒) ประกาศเกียรติคณ
ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณอยางยิง่ ตอคณะกรรมการกลัน่
กรองบทความทางวิชาการ คณะกรรมการฝายจัดทำสูจบิ ตั รและสารนิพนธ คณาจารยทไี่ ดสง
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บทความทางวิชาการเพือ่ ตีพมิ พในหนังสือ ตลอดถึงคณะทำงานทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย ทีไ่ ดทำงาน
ดวยวิรยิ ะ อุตสาหะ ทมุ เท เสียสละ อุทศิ กำลังกายและสติปญ
 ญารวมกันดำเนินการจัดพิมพหนังสือ
สารนิพนธเลมนีใ้ หสำเร็จลุลว งดวยดีอนั จะเปนประโยชนทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป ดวย
อำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย ขอใหคณะกรรมการทุกทาน จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทัง้ ๔ ประการ
คืออายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ คุณสารสมบัตแิ ละธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธ
อุปท วันตราย และบรรลุประโยชนโสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถอยแถลง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธปี ระสาทปริญญา ประจำป พ.ศ.๒๕๕๘
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย (ชวง วรปุโฺ ญ) ผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช มาเปนองคประธาน
มหาวิทยาลัยไดจดั พิมพหนังสือสารนิพนธพทุ ธศาสตรบัณฑิต ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่
เป น หนั ง สื อ ประกอบการสั ม มนาทางวิ ช าการ เผยแพร มอบเป น ธรรมบรรรณาการแก พ ระ
เถรานุเถระ นิสติ ผมู อี ปุ การคุณ และประชาชนผมู ารวมในงานพิธปี ระสาทปริญญาดังกลาว หนังสือ
สารนิพนธ เลมนี้ มีเนือ้ หาแบง ๒ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย แบงเปน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระ
พุทธศาสนาและปรัชญา มีจำนวน ๒๔ บทความ ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มีจำนวน ๑๑ บทความ และ (๒) ภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๒ บทความ
รวมบทความทั้งสิ้น ๓๗ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังกลาวนั้น เปน
บทความทางวิชาการของทานผบู ริหาร ผทู รงคุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย รวม
ถึงนิสิตตางสถาบัน นอกจากนั้น ในภาคผนวกไดกลาวถึงการวางแผนโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น และประสบการณการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ซึง่ เปนสรุปการสัมมนานิสติ
ทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจ รนุ ที่ ๖๐ ซึง่ ออกไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในสถานทีต่ า งๆ ทัง้ ๔ ภาค ซึง่ ไดสะทอนสภาพ
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะไวอยางชัดเจน
ในนามของคณะกรรมการฝายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ ทานผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ
คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตตางสถาบัน ที่ไดสงบทความมารวมตีพิมพเผย
แพรในครั้งนี้ พรอมกันนี้ ตองขออภัยตอคณาจารยที่เปนเจาของบทความที่คณะกรรมการฯ ไม
สามารถนำบทความจำนวนหนึง่ ทีส่ ง มาลงตีพมิ พไดทงั้ หมด เนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานเวลาและจำนวน
หนาการพิมพ จะไดนำบทความดังกลาวไปจัดพิมพในวารสารมหาจุฬาวิชาการ หรือในโอกาสตอ
ไป พรอมกันนี้ ตองขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณตอทุกทานทีไ่ ดอทุ ศิ กำลังกายและกำลังสติ
ปญญารวมกันจัดทำหนังสือดังกลาวใหสำเร็จลงดวยความเรียบรอยเปนอยางดี
(พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการฝายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ

(6)

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

บทบรรณาธิการ

หนังสือสารนิพนธพทุ ธศาสตรบัณฑิต ในงานพิธปี ระสาทปริญญา ประจำป ๒๕๕๘ ได
รวบรวมบทความวิชาการของทานผบู ริหาร ผทู รงคุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักวิชาการ เพือ่ ใชประกอบการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำป
๒๕๕๘ ใหทา นผบู ริหาร ผทู รงคุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นักวิชาการ พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต
ใชเปนหนังสือประกอบการสัมมนาในครัง้ นี้ กองบรรณาธิการไดรบั เกียรติจากทานผบู ริหาร ผทู รง
คุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนิสติ ตางสถาบัน
ไดสง บทความทางวิชาการ เพือ่ ลงตีพมิ พเผยแพร ซึง่ รายละเอียดบทความตางๆกองบรรณาธิการ
กลาวถึงเนือ้ หาของแตละบทความโดยสรุปแตละเรือ่ ง มีเนือ้ หาดังนี้
ภาคภาษาไทย ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๔ บทความ
บทความที่ ๑ เรือ่ ง “ธรรมราชา” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) มี
สาระสำคัญ กลาวถึงแนวคิดเรือ่ งธรรมราชาในพระพุทธศาสนามีพฒ
ั นาการมาโดยลำดับ เริม่
ตัง้ แตจกั กวัตติสตู รในพระไตรปฎก กำหนดใหธรรมราชาตองเปนธรรมาธิปไตยและปฏิบตั ธิ รรม
คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวตั รและราชสังคหวัตถุ ตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ธรรมราชา
คือพระราชาผใู ชนโยบายธรรมวินยั และปฏิบตั ธิ รรมตามแนวจักกวัตติสตู ร ตัง้ แตสมัยสุโขทัยเปน
ตนมา ธรรมราชาจึงหมายถึงพระราชาผทู รงทศพิธราชธรรม และดำรงมัน่ อยใู นคัมภีรพ ระธรรม
ศาสตร ในสมัยปจจุบนั ธรรมราชา หมายถึงพระราชาผทู รงทศพิธราชธรรม และยึดมัน่ หลัก
นิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบนั เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ พ.ศ.๒๔๙๓ ทีว่ า “เรา
จะครองแผนดินโดยธรรมเพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม” นับเปนการประกาศอยางเปน
ทางการครัง้ แรกวาพระองคจะทรงทำหนาทีข่ องธรรมราชาดวยการประพฤติทศพิธราชธรรม เพือ่
ประโยชนสขุ ของมหาชนชาวไทยและดวยการดำเนินตามหลักนิตธิ รรมในรัฐธรรมนูญ
บทความที่ ๒ เรือ่ ง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน”
โดย พระราชวรเมธี,ดร. มีสาระสำคัญใหความรเู กีย่ วกับประชาสังคมอาเซียนวามีโลกทัศนแหง
การดำรงชีวติ อยางคนอาเซียน เชน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามวามีรปู แบบเฉพาะ
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ตัวในการสรางความรูและความจริงจากการพึ่งพาตนเองมุงใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศสมาชิก โดยเนนถึงคุณธรรมตางๆ ทีส่ รางสังคมแหงพรหมวิหาร
ธรรมและสังคหวัตถุธรรมทีจ่ ะทำใหคนผูกพันและเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ นอกจากนีย้ งั กลาวถึงสิง่ ทีค่ วร
เรียนรขู องประเทศเพือ่ นบาน เชน กัมพูชา: การแพทยทางเลือกของครูขะแมร ลาว : การ
เตรียมรับมือกับภาวะภัยแลง และเมียนมาร : การสรางไฟฟาพลังน้ำของชนเผา เชน อางน้ำ
ฉาง เวียดนาม : ตลาดน้ำโบราณเจอโหนยไกรงั และไทย : พุทธศิลปกรรมปูนปน เชน สลาตุ
เจาและการเขาถึงรากเหงาความเปนมนุษยดว ยพุทธศิลปนา น และปรัชญาภิปรายสรุปวา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรางการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน เมือ่
ไดเผชิญกับปญหาตางๆ ก็สามารถกำจัดปญหาและอุปสรรคนานัปการใหหมดไป โดยใชหลัก
พุทธเศรษฐศาสตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน และทำใหคนในสังคม มีชวี ติ ทีย่ งั่ ยืน
มีอสิ รภาพอยางแทจริง
บทความที่ ๓ เรือ่ ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” โดยพระเทพปริยตั เิ มธี,ผศ.ดร. มีสาระสำคัญคือ ใหรคู วามหมาย
ของASEAN คืออะไร การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนคืออะไร ความหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหมาย
ถึงอะไร การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเปนการพัฒนาทีส่ มั พันธกบั มนุษย มีมนุษยเปนตัวตัง้ ในการพัฒนา
มี ๒ อยาง คือ สมถภาวนา วิปส สนาภาวนา ยัง่ ยืน โดยมงุ เนนไปทีค่ นใหละ ตัณหา มานะ
ทิฏฐิ โดยมีจริยธรรมไปบูรณาการในทัง้ ๕ ดาน คือ ดานคน สังคม และธรรมชาติสงิ่ แวดลอม,
ดานคน ธรรมชาติสงิ่ แวดลอมและเทคโนโลยี, ดานคน เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ, ดานคน เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม และดานคน วัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนดวยการพัฒนา
คนใหมศี ลี ๕, พรหมวิหารธรรม ๔, สังคหวัตถุธรรม ๔, อคติธรรม ๔, และสัปปุรสิ ธรรม ๗ ตาม
แนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๔ เรือ่ ง “บทบาทพระสงฆกบั การสงเสริมวัฒนธรรมสันติภาพในประชาคม
อาเซียน” โดย พระราชรัตนาลงกรณ,ดร. โดยมีสาระสำคัญ คือ บทบาทของพระสงฆในดาน
ตางๆ ทัง้ ทางศาสนาและทางโลก พรอมยกตัวอยางของบุคคลสำคัญทีก่ ลาวถึงบทบาทของพระ
สงฆ นอกจากนี้ ยังกลาวถึงพระสงฆทมี่ บี ทบาทสำคัญในการสงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะดาน
สันติภาพ โดยบอกถึงแนวคิดของสงฆทมี่ ตี อ วัฒนธรรมเปนอยางไร
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บทความที่ ๕ เรือ่ ง “องคกรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร” โดย พระมหาวิศติ ธีรวํโส
ผศ.,ดร. ป.ธ.๙ โดยมีสาระสำคัญคือ คำสอนของพระพุทธเจาในปหาราทสูตร แสดงใหเห็นถึง
ความสำคัญของความสัมพันธระหวาง “คน” กับ “งาน” คือ (๑) แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ
พิเศษขององคกรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีเปาหมายทีช่ ดั เจนวามีการ
ศึกษา บำเพ็ญ และปฏิบตั ไิ ปตามลำดับจนบรรลุอรหัตผล ชีใ้ หเห็นวาการกำหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคทชี่ ดั เจน โดยความเขาใจและตระหนักรวมกันของคนในองคกรชวยใหการบริหาร
จัดการองคกรหรือองคการประสบความสำเร็จไดอยางดียงิ่ (๒) แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนา
เจริญรงุ เรืองประสบความสำเร็จดำรงอยอู ยางมัน่ คงไดยาวนานเพราะสาวกไดรบั การพัฒนาจนมี
คุณลักษณะพิเศษคือมีการศึกษา เคารพในสิกขาบท มีศลี ธรรม เปนสมณศากยบุตร เขาถึงนิพพาน
อันเปนวิมตุ ติรสดวยโพธิปก ขิยธรรม สำเร็จเปนพระอริยบุคคลคือพระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต ชีใ้ หเห็นวาทรัพยากรบุคคลทีไ่ ดรบั การพัฒนาใหดี มีการศึกษา
เรียนรู มีระเบียบวินยั คง มีความเสมอภาค มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพี และพระ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความมัน่ คงจงรักภักดี มีความเสมอภาค มีเอกภาพ
อรหันต ชีใ้ หเห็นวาดเจนมีคณ
มีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพ ชวยใหการดำเนินกิจการขององคกรหรือองคการประสบความ
สำเร็จไดดอี ยางมัน่ คงนาอัศจรรย เปน “องคกรอัจฉริยะ”
บทความที่ ๖ เรือ่ ง “หลักอายุสสธรรม : อุปกรณรกั ษาสุขภาพแบบองครวมเชิง
พุทธ” โดย พระมหาทวี มหาปฺโญ(ละลง),ผศ.ดร. โดยมีสาระสำคัญคือ เนนถึงความสำคัญ
ของชีวติ และอายุทปี่ รากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา ความสำคัญของการมีอายุยนื ทีป่ รากฏใน
คัมภีรพ ระพุทธศาสนา และวิเคราะหอายุสสธรรม ๕ ประการ คือ คือ ๑) สปฺปายการี สรางสัป
ปายะ คือทำอะไรๆ ใหเปนทีส่ บายเกือ้ กูลแกสขุ ภาพ ๒) สปฺปาเย มตฺตฺู แมในสิง่ ทีส่ บายนัน้
ก็รจู กั ประมาณ ทำแตพอดี ๓) ปณิตโภชี บริโภคสิง่ ทีย่ อ ยงาย (เชน เคีย้ วใหละเอียด) ๔) กาล
จารี ประพฤติตนใหเหมาะสมในเรือ่ งเวลา เชน รจู กั เวลา ทำถูกเวลา ทำเปนเวลา ทำพอเหมาะ
แกเวลา ๕) พฺรหฺมจารี รจู กั ถือพรหมจรรยตามควร ในฐานะเปนธรรมสนับสนุนใหมอี ายุยนื ที่
ปรากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา เพราะเห็นถึงประโยชนและคุณคาของชีวติ และอายุมนุษยได
อยางชัดเจน อีกทัง้ กลาวถึงหลักอายุสสธรรม: ขอปฏิบตั ทิ มี่ งุ กำจัดเหตุแหงความทุกขเพือ่ สราง
สุขภาวะใหเกิดกับชีวติ บรรลุถงึ นิพพาน
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บทความที่ ๗ เรือ่ ง “บัณฑิตตามพุทธวิธี” โดย พระมหาสมบูรณ สุธมฺโม,ดร. โดยมี
สาระสำคัญคือ ความหมายของบัณฑิต เมือ่ เปนบัณฑิตก็ควรจะตองดำเนินชีวติ ใหเขาถึงจุดหมาย
ชีวติ คือประโยชน ๓ ประการ คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกตั ถะ ประโยชนปจ จุบนั (๒) สัมปรายิกตั ถะ
ประโยชนเบือ้ งหนา (๓) ปรมัตถะ ประโยชนสงู สุด และคำวา บัณฑิตในทางโลก หมายถึง ผทู รง
ความรู ผมู ปี ญ
 ญา นักปราชญ หรือผสู ำเร็จการศึกษา ๓ ขัน้ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก เรียกวา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต สวนบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงฆ มีวตั ถุประสงค
หลัก คือ เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีความรอบรู เชีย่ วชาญในเรือ่ งพระพุทธประวัติ สามารถวิเคราะห วิพากษ
ุ ธรรม จริยธรรม เปนผนู ำสังคม
และวิจยั วิชาการดานพระพุทธศาสนาไดอยางแตกฉาน เพือ่ ใหมคี ณ
ทางดานปญญาและจิตใจ และ สามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเผยแผพระพุทธศาสนา
เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม ในการศึกษาเพือ่ รับปริญญาทางพระพุทธศาสนา เริม่ ตนจากการ
ศึกษา เรียกวา ไตรสิกขา หมายถึง ขอทีจ่ ะตองศึกษา ขอปฏิบตั ทิ เี่ ปนหลักสำหรับศึกษา คือ
ฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยงิ่ ขึน้ ไป จนบรรลุจดุ หมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
พระพุทธศาสนาไดเนนความสำคัญเกีย่ วกับหลักไตรสิกขาเปนอยางมาก เนือ่ งจากหลักปฏิบตั ธิ ร
รมในพระพุทธศาสนาทัง้ หมดจัดรวมอยใู นหลักไตรสิกขา
บทความที่ ๘ เรือ่ ง “เยือนถิน่ สุวรรณภูมิ เมืองสะเทิม รัฐมอญ” โดย พระศรีธวัชเมธี
(ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙) มีสาระสำคัญ คือ มงุ ใหความรเู กีย่ วกับสถานทีต่ า งๆ ของสุวรรณภูมิ ใน
ประเทศเมียรมารอยางละเอียด เชน “สะโตง” “ชเวซิกง” “ไจทิ (Kyaik-Htee)” “ไจหรือ ไจก”,
ใหรคู วามหมายของแตละคำ และบันทึกเปนขอมูลทีเ่ ก็บไวเรือ่ ง “สุวรรณภูมใิ นพมา” เปนอยาง
ดี และไดเรียนรวู ฒ
ั นธรรมประเพณี และสถานทีท่ างพระพุทธศาสนาทีส่ ำคัญ เชน พระธาตุอนิ ทร
แขวน เมืองสะเทิม/สะโตง/สะเทิง ทีว่ ดั ชเวสายัน ของประเทศเพือ่ นบานไดระดับหนึง่ และ
การเดินทางในครั้งนี้นับวาไดเชื่อมโยงถึงความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยกับคณะสงฆในประเทศเมียรมารไดเปนอยางดี
บทความที่ ๙ เรือ่ ง “หลักธรรมสำหรับนักบริหาร” โดย พระมหาสหัส ฐิตสาโร, ผศ.ดร.
มีสาระสำคัญ คือ การใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชปฏิบตั ใิ นการบริหารราชการทุกระดับ
ตัง้ แตระดับปฏิบตั กิ าร ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหไดผลดีมปี ระสิทธิภาพสูง โดยการปกครอง
และบริหารทีด่ ี (Good Governance) หลักธรรมทีก่ ลาวนัน้ มีกลาวไวหลายนัย เชน มีบคุ ลิกภาพ
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ทีด่ (ี Good Personality) คือเปนผมู สี ขุ ภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี มีกลั ยาณมิตตธรรม คือ มี
คุณธรรมของมิตรทีด่ ี ๗ ประการ อาทิเชนเปนผนู า รัก (ปโย) คือ เปนผมู จี ติ ใจประกอบดวยเม
ตากรุณาพรหมวิหาร เปนผนู า เคารพบูชา (ครุ) และผบู ริหารจะทำหนาทีส่ ำเร็จลุลว งไปดวยดี
ตองมีคณ
ุ ลักษณะ ๓ ประการ คือจักขุมา มีปญ
 ญามองการณไกล หรือมีวสิ ยั ทัศนกวางไกล ตรง
กับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill วิธโู ร หมายถึง จัดธุระการงานไดดี มีความเชีย่ วชาญ
เฉพาะดาน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Technical Skill และนิสสยสัมปนโน หมายถึง พึง่ พาอาศัย
ได มีมนุษยสมั พันธดี มีเครดิตดี สามารถผูกใจคนไวได ตรงกับภาษาอังกฤษวา Human Relation Skill และหลักธรรมทีส่ ง เสริมการทำงานของนักบริหาร ตองประกอบดวยพรหมวิหาร ๔
เปนตน
บทความที่ ๑๐ เรือ่ ง “สาเหตุของภาวะโลกรอน ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา”
โดย ศ.พิเศษอดิศกั ดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต มีสาระสำคัญ คือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก สงผลใหเกิดภาวะโลกรอนทีน่ บั วันจะกออันตรายตอโลก และสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง
นักวิชาการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ตางพยายามคนหาสาเหตุและวางมาตรการ
ปองกันขึน้ หลายมาตรการตามทีเ่ ห็นสมควร ดังตัวอยางทีไ่ ดยกมาเปนความนำของบทความนี้ ที่
ไดเสนอมาตรการลดภาวะโลกรอนตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนาทีส่ อนใหแกปญ
 หาทีส่ าเหตุ
และสาเหตุทสี่ ำคัญของปญหา เรือ่ งภาวะโลกรอน ไดแก อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ และ
โมหะ ทีอ่ ยใู นใจของคนทุกคน ซึง่ ในบางกรณีโลภะ โทสะ โมหะ สำแดงออกมาในรูปของ
ราคะ ตัณหา โกธะ(ความโกรธ) และอวิชชา(ความไมรจู ริง) ก็มี ถาชาวโลกพรอมใจกันลด
ละ อกุศลมูลเหลานีล้ ง ภาวะโลกรอนจะบรรเทาลงและหายไปได
บทความที่ ๑๑ เรือ่ ง “มนุษยกบั เทวดา” โดย อาจารยสนิท ไชยวงศคต มีสาระ
สำคัญคือ อธิบายเทวดาคือพวกโอปปาติกะ ผเู กิดผุดขึน้ โดยไมตอ งมีพอ แม เกิดขึน้ โดยอาศัยกรรม
ทีก่ ระทำไวในโลกมนุษยนแี่ หละ เราเรียกวา ชาวสวรรค มนุษย กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะ
กัน การจะแสดงความประเสริฐของมนุษยได ตองใหเห็นวามนุษยสามารถทำตนใหเหนือกวา
เทวดาไดอยางไร วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง ตอสิง่ เหนือสามัญวิสยั ปฏิบตั ถิ กู ตอง คือ เดินหนา เปน
ชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา ปรากฏการณครัง้ สำคัญเกีย่ วกับเทวดา พรอมทัง้ ยกตัวอยางถึงจตุคาม
รามเทพคือใคร โดยกลาววาเปนวิชาพรหมศาสตร พราหมณลว นๆ พรอมทัง้ เลาถึงกำเนิดจตุคาม
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รามเทพ ความดังของจตุคามรามเทพ เจาพิธปี ลุกเสกจตุคามรามเทพ พรอมทัง้ ใหขอ คิดวา จตุคาม
รามเทพ ดังเพราะแรงโฆษณา เปนเหตุใหพทุ ธบริษทั พวกหนึง่ หลงทาง และพุทธบริษทั อีกพวก
หนึง่ ตานกระแสไมไหว ดังนัน้ จึงควรมองเทวดาในอีกฐานะหนึง่ ในฐานะเปนเด็กวัด ในฐานะ
ผบู นั ดาลและจำเลย พรอมทัง้ ยกตัวอยางคำปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะของ ดร.อัมเบ็ดการ มา
เปนเครือ่ งเตือนสติสอนใจ โดยเนนใหเห็นวา กรรมดี ดีกวาวัตถุมงคล
บทความที่ ๑๒ เรือ่ ง “สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปฎก” โดย รศ.ดร.สมิทธิพล
เนตรนิมติ ร มีสาระสำคัญ คือ พระไตรปฎก : วรรณกรรมสะทอนความจริงชีวติ มนุษยหลาย
ดาน ใชวา จะมีแตคำสัง่ สอนของพระพุทธเจาหรือเรือ่ งสำหรับชาวพุทธเทานัน้ พระไตรปฎกเปน
แหลงรวมสรรพวิทยา เปนคลังวรรณกรรมขนาดใหญ มีคำสอนหลายขัน้ หลายระดับ หลายแนว
 ญาตางกัน เมือ่ รอู ยางนี้ ชาว
หลายลักษณะ ทีส่ ามารถสนองความใฝรขู องทุกคนทีแ่ มจะมีภมู ปิ ญ
พุทธจึงควรศึกษาพระไตรปฎกพรอมศาสตรอนื่ ๆ เพือ่ บูรณาการความรู โดยไมปด กัน้ ตนเอง
บทความที่ ๑๓ เรื่อง “พุทธบริหารการศึกษากับการพัฒนาการศึกษาไทย” โดย
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู มีสาระสำคัญคือ ใชการบริหารแนวพุทธเพือ่ การพัฒนาการศึกษาไทย โดย
มงุ เนนถึงแนวคิดการบริหารการศึกษาโดยความเปนองครวมและเชือ่ มโยง ซึง่ เปนชุดความคิดที่
สามารถนำมาประยุกตใหสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาในสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งมีองค
ประกอบ ๗ ประการคือ ครูผสู อน ผเู รียน หลักสูตร วิธสี อน วัตถุประสงคของการเรียน สือ่
การสอน และการประเมินผล พรอมทัง้ กลาวถึงความหมายของการศึกษาและความสำคัญของ
การศึกษาไดอยางชัดเจน
บทความที่ ๑๔ เรือ่ ง “ความขัดแยงและวิธแี กไขในพระไตรปฎก” โดย ผศ.อภิรมย
สีดาคำ มีสาระสำคัญคือ กลาวถึงความขัดแยง ๔ กลมุ คือกรณีระหวางบุคคลกับบุคคล กรณี
ระหวางบุคคลกับกลมุ คน กรณีระหวางกลมุ คนกับกลมุ คน และกรณีระหวางรัฐตอรัฐ เชนบุคคล
กับบุคคลไดยกตัวอยาง เชน ความขัดแยงระหวางพระเจาพรหมทัต กับทีฆาวุกมุ าร กรณีระหวาง
บุคคลกับกลมุ คน ไดยกตัวอยาง เชน ความขัดแยงระหวางเจาชายวิฑฑู ภะกับกลมุ ชาวศากยะ
กรณีระหวางกลมุ คนกับกลมุ คน เชนความขัดแยงระหวางกลมุ พระสงฆชาวโกสัมพี และ กรณี
ระหวางรัฐตอรัฐ ไดยกตัวอยางเชน ความขัดแยงระหวางศากยะกับโกลิยะ(พระญาติแยงน้ำ) ใน
ทางพระพุทธศาสนา ระบุหลักใหญเกีย่ วกับความไมลงรอยกัน ขัดแยงกันเอาไว ๒ ปจจัย คือ
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ทิฏฐิวสิ ามัญญตา และ ศีลวิสามัญญตา จากนัน้ ไดแสดงแนวทางสรางสันติและสมานฉันทเชิง
พุทธ นำเสนอเปน ๒ แนวทาง คือ วิธกี ารสรางสมานฉันทแบบวินยั ปฎก(อธิกรณสมถะ) หรือ
หลักนิตศิ าสตร และวิธสี รางสมานฉันทแบบพระสุตตันตปฎกหรือแนวรัฐศาสตร มีหลายกรณี
เชน หลักเสรีภาพทางความคิด หลักความเสมอภาค หลักความเปนพีเ่ ปนนองกัน หรือ ภราดรภาพ
คือ สหธรรมิก ผปู ฏิบตั ธิ รรมรวมกัน หลักการใชอธิปไตย
บทความที่ ๑๕ เรือ่ ง “โครงการปฏิบตั ศิ ลี ๕ ชาวประชาเปนสุข” โดย ผศ.ดร.ดิเรก
นนุ กล่ำ มีสาระสำคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลเรงดวนทีจ่ ะดำเนินการทางดานสังคมในการลด
ความเหลือ่ มล้ำทางสังคม และการแกปญ
 หาการทุจริต มงุ เนนดานศาสนาและวัฒนธรรมสราง
ความสุข และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผปู ฎิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช ไดประทาน
คำแนะนำในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ จัด “โครงการหมบู า นรักษาศีล
๕ ชาวประชาเปนสุข” ซึง่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมมือกับกรมประชาสัมพันธ
ในการดำเนินการสงเสริมใหขา ราชการทุกกระทรวงและประชาชนเขารวม พรอมนำเสนอเกีย่ ว
กับประวัตคิ วามเปนมาของเบญจศีล การรักชีวติ ของมนุษยกอ ใหเกิดศีล ๕ และกลาวถึงอานิสงส
ของการรักษาศีล ๕ แตละขอไวอยางชัดเจน โดยสรุปวา ศีล ๕ เปนคุณธรรมทีเ่ ปนขอหามทีพ่ งึ
สังวรระวังในการละเวนการสรางบาปกรรม
บทความที่ ๑๖ เรือ่ ง “พุทธศิลปพทุ ธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน”
โดย ผศ. ดร.พูนชัย ปนธิยะ มีสาระสำคัญ คือ กลาวถึงพุทธศิลป คือ งานศิลปะ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับพุทธศาสนา ทัง้ ทีเ่ ปนจิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปตยกรรม งานพุทธศิลปสว นใหญ
จะเปนการสงเสริมประเพณีและมีการเชื่อมโยงดานประเพณีทางพระพุทธศาสนามาตลอด
ตัวอยางประเพณีออกพรรษา มีรปู แบบงานศิลปกรรมเรือ่ งราวเกีย่ วกับงานพุทธศิลป ทีป่ รากฏ
ตามเทศกาล เชน การออกพรรษา คือ ตักบาตรเทโวโรหณะ มีงานจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม เชน จังหวัดสกลนครมีประเพณีแหประสาทผึง้ ประเพณีการเทศนมหาชาติ มี
ขบวนประดับตกแตงอยางสวยงาม พรอมทัง้ กลาวถึงพิธกี รรมอันเปนการสืบเนือ่ งในการสนับ
สนุนงานศิลปกรรม พิธกี รรม คือ แบบแผนทีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคมนัน้ ๆ ซึง่ พิธกี รรมถือวาเปนแบบ
แผนทีส่ บื ตอมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีทงั้ ทางตรงและทางออมทีไ่ ดมาจากศาสนาหรือความ
เชือ่ ตามประเพณีทอ งถิน่ คนไทยสวนมากนับถือพระพุทธศาสนาดังนัน้ จึงนำพิธกี รรมแบบพุทธ
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มาใช แลวนำมาประยุกตกบั ประเพณีตามความเชือ่ ของทองถิน่ ของตนๆ นอกจากนีย้ งั กลาว
ถึงพุทธศิลป ประเพณี พิธกี รรม ทีท่ ำใหชาวพุทธในประเทศประชาคมอาเซียนนำไปประพฤติ
ปฏิบตั แิ ลวสืบทอด ทำใหเกิดความมัน่ คงแกพระพุทธศาสนา ดังนัน้ พุทธศิลปจงึ ปรากฏเปนหลัก
ฐานในประเทศตางๆ ในอาเซียน เชนพุทธศิลปะลาว พุทธศิลปพมา พุทธศิลปอนิ โดนิเซีย
บทความที่ ๑๗ เรือ่ ง “ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีม่ ตี อ พระพุทธศาสนา” โดย
ผศ.สุชน ประวัตดิ ี มีสาระสำคัญคือ ศรัทธาเปนพืน้ ฐาน กอใหเกิดความเลือ่ มใสของพุทธศาสนิกชน
แตตอ งเปนศรัทธาทีม่ เี หตุผล (Belief) ทีผ่ ศู รัทธาสามารถนำไปสกู ารพัฒนาปญญาได ทัง้ ยังกลาว
ถึงกรรมเปนหลักธรรมที่สำคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเปนหลักธรรมที่มาจาก
ศรัทธาพืน้ ฐานทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญและเกีย่ วของกับการดำเนินชีวติ ประจำวันของ
มนุษย แสดงใหเห็นถึงความคิดทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม อันนำไปสกู ารกำหนดคานิยมและ
วิถชี วี ติ ของคนในสังคม พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล มีระบบความเชือ่ ความศรัทธา
ทีต่ งั้ อยบู นรากฐานแหงปญญา ศรัทธาทำใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คิดกระทำกรรมทีเ่ ปนกุศลกรรม เมือ่
นัน้ ทำใหเกิดความปลืม้ ปตแิ ละอิม่ เอิบใจ ทำใหกายสงบใจสงบจนเปนความสุข ไมมนี วิ รณในจิต
เมือ่ อบรมอินทรียแ ละพละมากขึน้ ทำใหเกิดโพชฌงค อันเปนองคธรรมแหงการตรัสรู เมือ่ ทำโพ
ชฌงคใหสมบรูณด แี ลวสามารถพัฒนาตอไปใหเขาถึงเปาหมายคือ นิพพาน
บทความที่ ๑๘ เรือ่ ง “เฮอรเมนูตกิ ส:ศาสตรแหงความเขาใจ (ตีความ)ของพระพุทธ
ปรัชญา (ศาสนา) เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ” โดย ดร.วีรชาติ นิม่ อนงค มีสาระ
สำคัญ คือ อรรถปริวรรตศาสตร (เฮอรเมนูตกิ ส) หรือ ศาสตรแหงการตีความหรือศาสตรแหง
ความเขาใจ ทำใหชาวพุทธสวนใหญยอมรับซึง่ กันและกันไดวา พระพุทธศาสนาโดยทัว่ ไปนัน้ แบง
ออกเปน ๒ นิกายหลัก คือ เถรวาทและมหายาน ถึงแมจะมีนกั วิชาการพยายามจะแบงพระ
พุทธศาสนาออกเปน ๓ นิกายโดยเพิม่ วัชรยานเขามาอีก จนมีคำพูดติดปากวา เอมทีวี (MTV)
แตโดยทัว่ ไปวัชรยานยังคงจัดเปนมหายาน ดังทีท่ ราบกันแลววา มหายานใชหลักการตีความเรียก
วา อุปายโกศล แตเถรวาทเรียกวา หลักอนุปพุ พมรรค ซึง่ ทัง้ สองทฤษฎีตา งมีเอกลักษณโดดเดน
เปนของตัวเอง แตทสี่ ำคัญ หลักอุปายโกศลนัน้ แทจริงก็มปี รากฏอยใู นคัมภีรพ ระไตรปฎกของ
เถรวาทอยกู อ นแลว แตมหายานไดพฒ
ั นาเทคนิควิธจี นกลายเปนอัตลักษณพเิ ศษทีแ่ มแตเถรวาท
ก็ตอ งนำกลับมาใชในการทำความเขาใจเรือ่ งเลาในธรรมบทอรรถกถาและนิทานชาดก
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บทความที่ ๑๙ เรื่อง “การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุธรรม”
ดร.สามารถ บุญรัตน มีสาระสำคัญ คือ กลาวถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรดวยการ
ปฏิบตั ดิ า นการสงเคราะหบคุ ลากรในองคกรทีด่ ี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ การพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรตามหลักการใหทาน หลักปยวาจา หลักอัตถจริยา และ หลักสมานัตตตา หลักการ
ทัง้ ๔ ประการ เปนคุณธรรมทีเ่ ปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วใจคน ผูกใจคนและประสานหมชู นใหมคี วาม
สามัคคี เปนหลักธรรมทีท่ ำใหคนเปนทีร่ กั เปนทีช่ อบใจของคนทัว่ ไป เปนการปลูกไมตรีเติม
น้ำใจตอกัน ทำใหสงั คมเปนสุข และสรุปวา การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรม จะเปนการปรับทิศทางแหงความประพฤติตนเองเพือ่ การสรางผลงานใหกบั องคกร
บทความที่ ๒๐ เรือ่ ง “การพัฒนาภาวะผนู ำของคณะสงฆไทย” โดยดร.ธงชัย สิงอุดม
มีสาระสำคัญ คือ กลาวถึงภาวะผูนำในทัศนะของพระพุทธศาสนา ในอัคคัญญสูตร และให
ความหมายของภาวะผูนำวา หมายถึงคนที่มีอิทธิพลสามารถที่จะนำกลุมของตนใหบรรลุ
เปาหมายของกลมุ เปนบุคคลทีไ่ ดรบั การยอมรับจากกลมุ และสามารถทำใหคนในกลมุ คลอยตาม
พรอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของบุคคลนั้น พรอมกับยกตัวอยางภาวะผูนำทาง
คณะสงฆในสมัยพุทธกาล คือพระมหากัสสปเถระ นอกจากนีย้ งั จำแนกถึงภาวะผนู ำของคณะสงฆ
ไทยในปจจุบนั วามีสองประเภท คือ ๑) ผนู ำทีอ่ ยบู นหัวคน และ ๒) ผนู ำทีน่ งั่ อยใู นใจคน พรอม
นำเสนอแนวทางและหรือวิธีการสงเสริม/พัฒนาภาวะผูนำของคณะสงฆ และสรุปลงวา การ
พัฒนาภาวะผนู ำจะตองมีความสามารถในการชีแ้ นะ และดลใจใหบริวารประพฤติปฏิบตั ติ นไป
สเู ปาหมายทีต่ อ งการของพระพุทธศาสนา คือ”การเปนคนดีศรีสงั คม”
บทความที่ ๒๑ เรือ่ ง “ศึกษาความสำคัญของมหาวิหาร ๑๘ แหง ในกรุงราชคฤห”
โดย ดร.วิโรจน คมุ ครอง มีสาระสำคัญ คือ กลาวถึงวิหารวาหมายถึงสถานทีท่ มี่ สี งิ่ ปลูกสราง
เปนทีพ่ กั อาศัย ซึง่ มีผถู วายแกภกิ ษุสงฆ โดยใหความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับวิหาร พระพุทธเจาไดทรง
อนุญาตใหภกิ ษุสงฆพกั อาศัยในเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือน
โลน และถ้ำ และตอมาไดมชี าวบานพากันสรางวิหารทีพ่ กั อาศัยถวาย พรอมไดนำเสนอรายชือ่
มหาวิหาร ๑๘ แหงรอบกรุงราชคฤหวา มีทใี่ ดบาง มีความสัมพันธกบั พระพุทธเจาและพระสาวก
รวมถึงเหตุการณสำคัญแตละแหง วามีอะไรบาง

ธรรมราชา
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บทความวิจยั ที่ ๒๒ เรือ่ ง “คุณคาทางจริยธรรมของเทพทีม่ ผี ลตอการพัฒนาชีวติ ”
โดย พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร,รศ.ดร. เพือ่ ศึกษาสถานะและบทบาทในธรรมชาติและพระพุทธศาสนา
และศึกษาคุณคาจริยธรรมของเทพทีม่ ผี ลตอการพัฒนาชีวติ เปนวิธคี น ควาเชิงเอกสาร ใชพระ
ไตรปฎกเปนเอกสารชัน้ ปฐมภูมิ ผลการวิจยั พบวา เทพมี ๓ จำพวก คืออุบตั เิ ทพ สมมติเทพ
และวิสทุ ธิเทพ เทพจำพวก อุบตั เิ ทพมีสถานะความมีอยตู ามภพ/ภูมิ ตามอายุ ตามการเกิด/
ตาย ตามชีวติ /กำเนิด ตามอาหาร ตามความสัมพันธกบั มนุษย เทพจัดเปน ๓ กลมุ คือกลมุ ที่
มีบทบาทตอธรรมชาติและพระพุทธศาสนา กลุมที่มีบทบาทของเทพในสวรรคและกลุมที่มี
จริยธรรมตอพระพุทธศาสนาและธรรมชาติ เทพมีอาณาจักรสถิตคือเทวโลก เปนชาวสวรรค
เทพในชัน้ จาตุมหาราช มีบทบาทตอธรรมชาติ เชน ปา น้ำ อากาศ เปนตน เทพมีสว นสำคัญใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาถือเปนพุทธกิจหนึง่ ใน ๕ คือเวลาเทีย่ งคืนจะทำหนาทีแ่ กปญ
 หา
ใหแกเทพ นอกจากนี้ เทพมีบทบาทตอพระพุทธศาสนาในฐานะเปนตนบัญญัตหิ ลายขอ เชน
อาบัตปิ าจิตตียข อ ทีห่ า มพระภิกษุพรากของเขียว บทบาทของเทพทีส่ ำคัญอยางหนึง่ คือ ภาย
หลังทีพ่ ระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนาจบลง เทพชุมนุมในหมืน่ โลกธาตุพากันแซซอ งสรรเสริญดัง
กึกกองไปทัว่ โลกธาตุ แสดงใหเห็นวาปกติของเทพจะใครในธรรมและจริยธรรมของเทพมีคณ
ุ
คาในการเปนแหลงจริยธรรมจากพระพุทธศาสนาตอธรรมชาติ และเทพจะสอนจริยธรรมให
แกมนุษยและมนุษยจะอยูรวมกับเทพดวยการทำบุญ ทำทาน ทำดี ทำพิธีไหวดี พลีถูกและ
ปฏิบัติในจริยธรรม
บทความวิจยั ที่ ๒๓ เรือ่ ง “พระสงฆกบั สังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา” โดย พระ
มหายุทธนา นรเชฏโฐ, ดร. มีวัตถุประสงค ๔ ประการ ไดแก (๑) เพื่อศึกษาวิเคราะหแรง
ผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆตอ งเขาไปเกีย่ วกับสังคม (๒) เพือ่ ศึกษาบทบาทของพระสงฆทเี่ กีย่ วของ
กับสังคม (๓) เพือ่ ศึกษาสถานภาพการยอมรับจากสังคม และ (๔) เพือ่ ศึกษาหลักการประยุกต
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการเขาไปเกี่ยวของกับสังคม ผลการศึกษาพบวา (๑) แรง
ผลักดันทีท่ ำใหพระสงฆเขาไปเกีย่ วของกับสังคม มีอยู ๔ อยาง ไดแก การตระหนักถึงความ
เดือดรอนของคนอืน่ ความตองการอำนาจทางการเมืองการปกครอง การตอบสนองนโยบาย
ของผปู กครอง และความบีบคัน้ จากภัยสงคราม (๒) บทบาทของพระสงฆมอี ยใู น ๕ ดาน ไดแก
ดานการศึกษา การไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท การเมืองการปกครอง การรักษาความมัน่ คงของ
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สถาบัน และพิธกี รรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี (๓) การยอมรับจากสังคม ขึน้ อยกู บั ๓
ปจจัย ไดแก สถานภาพของพระสงฆ เปาหมายของการเกีย่ วของกับสังคม และรูปแบบของ
กิจกรรม (๔) การประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีอยใู น ๓ สถานการณ ไดแก สถานการณ
ปกติ สถานการณทเี่ กิดวิกฤติภายในพระราชอาณาจักร และสถานการณของภัยสงคราม
บทความวิจยั ที่ ๒๔ เรือ่ ง “ภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาของพุทธทาสภิกขุ : วิเคราะหแนว
คิดอุตรภาษาในภาษาคนและภาษาธรรม” โดย ดร.บรรพต แคไธสง มีสาระสำคัญ คือ
ภาษาทางศาสนาเปนภาษาเชิงนามธรรมทีป่ ระกอบไปดวยความหมายลึกซึง้ แตอยางไรก็ตาม
ภาษาทางศาสนาก็มหี ลายความหมาย เพราะฉะนัน้ ภาษาทางศาสนาจึงมีลกั ษณะทีเ่ ปดกวาง
สำหรับการตีความทีห่ ลากหลายและการสรางความหมายทีเ่ หมาะสม ทานพุทธทาสภิกขุเชือ่ วา
การตีความคำศัพทหรือภาษาศาสนาวางอยบู นพืน้ ฐานระดับทีแ่ ตกตางของประสบการณและแนว
ความคิดดานศาสนาของชาวพุทธ การเขาถึงความเขาใจระหวางคำศัพททางศาสนากับการ
ตีความอยางถูกตองนัน้ ตัง้ อยบู นแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสภิกขุไดนำเสนอ
แนวความคิดเรือ่ ง “ภาษาคน ภาษาธรรม” เพือ่ แยกแยะภาษาทางศาสนาออกเปนสองระดับ
ภาษาอยางแรกเปนภาษามนุษยทรี่ ะบุถงึ เรือ่ งโลก ๆ หรือทีเ่ ปนวัตถุ สวนภาษาอยางทีส่ องเปน
ภาษาธรรมซึง่ มงุ หมายถึง สัจธรรมแหงความวางเปลาของโลกทีเ่ ราเขาใจ การนำเสนอแนว
ความคิด “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของทานพุทธทาสไดรบั การยอมรับวาเปนเทคนิควิธที สี่ ำคัญ
ของการอธิบายหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา วิธนี ใี้ หมมุ มองใหมตอ คนไทยและชวยใหเขาใจ
พระพุทธศาสนาไดงา ยขึน้
ภาคภาษาไทย ตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร จำนวน ๑๑ บทความ
บทความที่ ๑ เรือ่ ง “คานิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในสังคมยุคปจจุบนั ” โดย พระครูปริยตั ิ
กิตติธำรง (ทองขาว กิตตฺ ธิ โร),ผศ.ดร. อธิบายสาระสำคัญเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในสังคมแลว
วา มีการเปลีย่ นแปลงไปรวดเร็วอยางมาก โดยเฉพาะในสังคมยุคปจจุบนั ทัง้ สังคมภายในและ
สังคมภายนอก และรวมกระทัง่ สังคมระดับชาติและสังคมระดับโลกอีกดวย มีการเปลีย่ นแปลง
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และพัฒนาการดานตางๆ ไปอยางรวดเร็ว เชน การคมนาคม การติดตอสือ่ สารกันสามารถติดตอ
สือ่ สารกันไดอยางรวดเร็วและไรพรหมแดน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยหู า งไกลกันคนละทวีปคนละซีกโลก แต
ดูเหมือนอยใู กลกนั แคเอือ้ ม และสรุปลงวา สังคมไดพยายามสรางบรรทัดฐานทีจ่ ะปองกัน หรือ
บรรเทาความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ดวยวิธตี า งๆ เชน โดยการปรับตัวเขาหากัน เนือ่ งจากคกู รณียงั มี
ความตองการ ทีจ่ ะพึง่ พิงผลประโยชนระหวางกัน ซึง่ เรียกวา การผอนปรนเขาหากัน โดย
การรวมลดเปาหมายของกันลง ซึง่ เรียกวา การประนีประนอมและการสรางคานิยมใหมๆ (Values) เปนตน
บทความวิจยั ที่ ๒ เรือ่ ง “รัฐศาสตร : ศาสตรแหงบูรณาการ “ โดย พระมหาปรีดา
ขนฺตโิ สภโณ, ดร. มีสาระสำคัญกลาวถึงรัฐศาสตรจะหยิบยืมองคความรมู าจากศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ โดยนำองคความรจู ากศาสตรเหลานัน้ มาบูรณาการเติมเต็มเขากับศาสตรของตนใหมอี งค
ความรเู ปนศาสตรทสี่ มบูรณจนพัฒนามาเปนศาสตรของตนเอง ดังนัน้ รัฐศาสตรจงึ เปนการ
ศึกษาหาความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับการเมืองการปกครอง อำนาจและการบริหารอำนาจ ซึง่ เปน
ความรูที่ไดรวบรวมไวอยางเปนระบบโดยผานกระบวนการการวิเคราะหองคความรูและ
ประสบการณจากนักปรัชญา นักรัฐศาสตร นักการเมือง รวมทัง้ นักเขียนนักคิดทางดานสังคม
และการเมือง โดยนำแนวคิดและทฤษฏีมาจากศาสตรตา งๆ และสรุปลงวา รัฐศาสตรจดั เปน
ศาสตรทางสังคมทีเ่ กีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของมนุษย ดังคำกลาวทีว่ า มนุษยเปนสัตวการเมือง
หรือสัตวสงั คม รัฐศาสตรจงึ ตองนำองคความรจู ากแนวคิดและทฤษฏีตา งๆ จากศาสตรอนื่ ๆ มา
บูรณาการเขากับบริบทแหงศาสตรของตน เชน แนวคิดปฎิฐานนิยม แนวคิดคตินยิ มแนวการ
ตีความ แนวคิดพฤติกรรมนิยม เปนตน อีกทัง้ ไดนำองคความรแู ละระเบียบวิธกี ารศึกษาหรือ
วิธวี ทิ ยาจากศาสตรตา งๆ มาเปนบริบทหรือใชศกึ ษาในศาสตรของตน
บทความที่ ๓ เรือ่ ง “วิเคราะห ‘คำเวา’ ของคนอีสานผานบทผะหยา “ โดย รศ.ดร.
โสวิทย บำรุงภักดิ์ มีวตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหคำเวาหรือคำพูดทีเ่ ปนบทผะหยา ซึง่ บอกเลา
ถึงความคิด ความเชือ่ และความเขาใจของคนอีสาน โดยนำไปวิเคราะหผา นดานทัง้ เกาทีส่ นิ ไซ
ไดประสบในระหวางออกเดินปา เมือ่ นำคำวาสินไซไปวิเคราะหผา นทัศนะทางพุทธปรัชญาแลว
สรุปสาระสำคัญในเชิงความคิดไดวา ‘สินไซ’ เปนคำเวาหรือคำเรียกขานทีใ่ ชเรียกบุรษุ ผเู ปนนัก
สยู อดกตัญู ผดู ำเนินชีวติ และใชชวี ติ อยางมีสติ เปนธรรมดาอยเู องทีช่ วี ติ ของคนเราพอตัดสิน
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ใจทำอะไรสักอยาง ความยงุ ยากและความลำบากมักจะเกิดพรอมกับการตัดสินใจนัน้ ในทันที ใน
ขณะชีวติ ดำเนินไปอารมณความรสู กึ ฝายต่ำทานเปรียบดัง่ ดานเทพกินรี ดานนารีผล (ตัวแทน
กามารมณ) จะมารบกวนอยเู สมอ แตเพราะสินไซมีสติสมั ปชัญญะคอยกำกับการดำเนินชีวติ และ
การใชชวี ติ โดยการคอยตัด(สิน)อำนาจฝายต่ำออกจากใจ สวนยักษกมุ ภัณฑถกู ฆาตายก็เพราะ
เผลอใจตออำนาจฝายต่ำ มีคำพูดทีแ่ หลมคมสนับสนุนวา สิง่ ทีเ่ กิดกับชีวติ เราก็เรานัน่ แหละเปน
ผกู อ คนอืน่ กอไดแตไมเทากับเราเปนผกู อ มันขึน้ มาดวยตัวของเราเอง ดูยกั ษกมุ ภัณฑเปนตัวอยาง
บทความที่ ๔ เรือ่ ง “ระบบและทฤษฎีพทุ ธจิตวิทยา” โดย ผศ.ดร.เริงชัย หมืน่ ชนะ
มีสาระสำคัญ คือ กลาวถึงคำวา ระบบ คือ ชุดของสิง่ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธกนั หรือการพึง่ พาซึง่ กัน
และกันของสิง่ ทีม่ กี ารดำรงอยทู แี่ ตกตางกันและมีอสิ ระทีไ่ ดถกู รวบรวมในรูปแบบบูรณาการทัง้
หมด ในความหมายหมายถึงชุด (set) ของสวนประกอบ (element) ทีม่ ลี กั ษณะสัมพันธกนั โดย
การรวมกันเปนกลมุ (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) จุดเนนของระบบ
จะเนนไปทีก่ ระบวนการ หมายถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารกำหนดอยางชัดเจนวาจะทำอยาง
ไรบาง เพือ่ ใหไดผลทีต่ อ งการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะตองปรากฏใหทราบโดยทัว่ ไป ไมวา จะเปน
รูปแบบของเอกสาร หรืออิเล็คทรอนิกส หรือโดยวิธอี นื่ และในการศึกษาพุทธจิตวิทยา ไดถอื
เอาองคประกอบของระบบเปนแนวทางในการศึกษาพุทธจิตวิทยา คือ การกำหนดวัตถุประสงค
ขอบเขตเนือ้ หา สมมติฐาน สาขา พัฒนาการของการศึกษาพุทธจิตวิทยา คำสอนแมบท การ
ศึกษาจากวรรณคดี การศึกษาพุทธจิตวิทยาจากพุทธสาวก สาระพุทธจิตวิทยา การพัฒนาจิต
และจิตวิทยาประยุกต ในลักษณะบูรณาการอยางสัมพันธกนั ทฤษฏี หมายถึงกลมุ ความคิดทีม่ ี
เหตุผล ซึง่ ไดมาจากการศึกษาอยางเปนระบบและมีจดุ มงุ หมายเพือ่ อธิบายเรือ่ งราวหรือเหตุการณ
อยางใดอยางหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางมีเหตุผล โดยผานการทดลองอยางนาเชือ่ ถือ
บทความที่ ๕ เรือ่ ง “มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ บนพืน้ ทีส่ งู ของโครงการ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ” โดย ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทรแรง ไดอธิบายในสาระ
สำคัญเกีย่ วกับโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) ดังกลาว โดยมีวตั ถุประสงค
หลัก ๕ ขอ คือเพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวเขา เพือ่ ชวยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธ
ศาสนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
โดยวางเปาหมายเพือ่ พัฒนาภาคเหนือทีม่ พี นื้ ทีส่ ว นใหญเปนภูเขาและเปนเขตติดตอกับชายแดน

ธรรมราชา

(19)

ของประเทศเพือ่ นบานมีชาวเขาอาศัยอยเู ปนจำนวนมาก และเปนการแกไขปญหาตาง ๆ คือ
ปญหายาเสพติด ปญหาการทำลายปาตนน้ำ และการทำไรเลือ่ นลอยตลอดถึงกองกำลังติดอาวุธ
ตางๆ ปญหาคานิยม ทัศนคติ การปรับตัวสถานภาพความเปนคนไทย การประกอบอาชีพ ปญหา
การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
บทความที่ ๖ เรือ่ ง “การเรียนรู ศาสตรความรทู จี่ ำเปนในการเรียนรู : การยกระดับ
คุณภาพการเรียนรทู สี่ งู ขึน้ ” โดยผศ. ดร.วรวิทย นิเทศศิลป มีสาระสำคัญเกีย่ วกับการเรียน
รูเปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ี
บุคคลไดประสบมา พรอมกับใหความหมายของการเรียนรวู า หมายถึงกระบวนการเพิม่ พูนและ
ปรุงแตงระบบความรู ทักษะ นิสยั หรือการแสดงออกตางๆ อันมีผลมาจากสิง่ กระตนุ อินทรีย
โดยผานประสบการณ การปฏิบตั หิ รือการฝกฝน พรอมยกประเด็น ๒ ประการ คือ (๑) การ
เรียนรโู ดยการเพิม่ พูนความรทู อี่ าศัยประสบการณ และการฝกฝน สคู วามสำเร็จทีถ่ าวร (๒)
การเรียนรเู พือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมคุณภาพ โดยไมไดเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ
แตเกิดจากการเรียนรตู ลอดชีพ และสรุปวา การเรียนรเู ปนศาสตรความรทู จี่ ำเปน และมีความ
สำคัญยิง่ ในการเรียนรสู ามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรทู สี่ งู ขึน้ ...ตลอดชีพ
บทความที่ ๗ เรือ่ ง “รอยกรองไทยมรดกไทยของคนไทย” โดย ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
(ช.ศรีนอก) อธิบายสาระสำคัญเกีย่ วกับรอยกรองวาเปนคำประพันธหรือคำรอยกรองประเภทหนึง่
ซึง่ มีฉนั ทลักษณ บังคับการสัมผัส และเสียงต่ำสูงและสามัญ แตไมบงั คับวรรณยุกตและครุลหุ
และกลาวถึงลักษณะสำคัญของรอยกรองไทย วามีลกั ษณะรวมกันคือ การกำหนดแบบรูป ซึง่
แตกตางกันออกไป มีขนาดมาตรา ซึง่ กำหนดเปนหนวยหนึง่ ๆ เมือ่ ตองการแตงตอก็ซ้ำแบบรูป
นัน้ เรือ่ ยไป รอยกรองไทยเนนเรือ่ งสัมผัส เชน ตนเทาครกใบปกดิน สีต่ นี เดินมาหลังคามุงกระเบือ้ ง
นอกจากนีย้ งั ไดกลาวถึงวิวฒ
ั นาการรอยกรอง และอลังการของรอยกรองไวอยางชัดเจน และ
กลาวสรุปไวอยางนาคิดวา บทกวีทมี่ คี ณ
ุ คาตองมีความสมบูรณดว ยหลัก ๓ ประการ คือ มีความ
คิดดี มีการแสดงความคิดนัน้ ออกมาดี เราใจผอู า น ผฟู ง และมีรปู งาม คือเสียงไพเราะ ทำให
เกิดผลทางสุนทรียภาพ ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ รวมถึงเกิดนันทนาการ
บทความที่ ๘ เรือ่ ง “คำภาษาบาลีและสันสกฤต : ภาพสะทอนพัฒนาการภาษาไทย
โดย ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง อธิบายสาระสำคัญ คือการศึกษาพัฒนาการภาษาไทยในมุม
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มองอีกดานหนึง่ ซึง่ เปนภาพสะทอนความเจริญของวัฒนธรรมทางภาษาทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง
ไปตามภาวะความเจริญของสังคม ดังคำกลาวทีว่ า “เมือ่ สังคมเจริญขึน้ ภาษาก็เจริญตาม” การ
รจู กั หยิบยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤตเขามาใชปะปนกับคำภาษาไทยเพือ่ ใหไดคำใหมทเี่ หมาะตอ
การสื่อความ นับเปนวิธีการอันเกิดจากภูมิปญญาของนักปราชญไทยที่รังสรรคใหภาษาไทยมี
ความเปนอัจฉริยลักษณะทีส่ ะทอนความเปนตัวตนไดอยางแทจริง
บทความที่ ๙ เรือ่ ง “ทุนมนุษยในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ” โดย ผศ.พลวัฒน ชุมสุข
อธิบายสาระสำคัญ คือ “มนุษย” จัดวาเปน “ทุน” ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ น เนือ่ งจาก
มนุษยเปนสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวในโลกทีส่ ามารถสรางสรรคสงิ่ อันเปนประโยชน ใหเกิดประโยชน
ทีม่ นุษยสรางใหกบั หนวยงานหรือองคกรนัน้ หาใชมาจากกำลังกายแตเพียงอยางเดียวไม สิง่ ที่
สำคัญยิง่ กวานัน้ ก็คอื กำลังสมองทีม่ อี ยใู นตัวมนุษยนนั่ เองซึง่ ถือวาเปนทรัพยภายในอันจะกอให
เกิดประโยชนตอ หนวยงานหรือองคกรมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคปจจุบนั ซึง่ ถือ
วาเปนยุคแหงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียกกันวา”กระแสโลกาภิวตั น” ตองยอมรับวา “ทุนทางปญญา”
ซึง่ เปนสินทรัพยทจี่ บั ตองไมได มีความสำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สังคมและเศรษฐกิจ
ปจจุบนั กำลังมงุ เขาสู ยุคเศรษฐกิจฐานความรทู กุ หนวยงานหรือองคกรไมวา ภาครัฐ เอกชน องคกร
รัฐวิสาหกิจ ตางลวนใหความสำคัญเรือ่ งการบริหาร “คน” เปนอยางยิง่
บทความวิจยั ที่ ๑๐ เรือ่ ง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร
ชาวไทยภูเขา ทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย”
โดย ดร.ฤทธิชยั แกมนาค และพระครูวมิ ลศิลปกิจ งานวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทยภูเขาทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงราย ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยใชกลมุ ตัวอยางสามเณรชาวไทยภูเขา
ทีศ่ กึ ษาอยโู รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย มัธยมชัน้ ปที่ ๓ จำนวน
๑๒๘ รูป ผลการวิจยั พบวา สามเณรชาวไทยภูเขาทีศ่ กึ ษาอยโู รงเรียนพระปริยตั ธิ รรม สวนใหญ
มีอายุระหวาง ๑๕ – ๑๖ ป มีชาติพนั ธเุ ปนมงและอาขา ผคู วบคุมดูแลเปนเจาอาวาส ไดรบั
ความอุปถัมภจากเจาอาวาส ผลการเรียนรวม (ปทผี่ า นมา) อยรู ะหวาง ๒.๐๐ – ๒.๔๙ และผู
ปกครองมีอาชีพเปนเกษตรกร มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวมอยใู นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยใู นระดับมากทุกขอ โดยพฤติกรรม
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เชิงจริยธรรมดานความกตัญูกตเวทีมคี า สูงสุด ดานความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
สามเณรชาวไทยภูเขามีความเชือ่ มัน่ วาพระพุทธเจาตรัสรู สัจธรรมจริง รสู กึ ซาบซึง้ ถึงพระปญญา
ธิคณ
ุ ของพระพุทธเจาทีว่ า เปนเลิศกวาใครในโลกและมีความมัน่ ใจวาหลักธรรมของพระพุทธเจา
สามารถนำมาใชในการดำเนินชีวติ ได เปนตน
บทความวิจยั ที่ ๑๑ เรือ่ ง “กระบวนทัศนของการบริหารจัดการของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม” โดย ผศ. ประเสริฐ ปอน
ถิน่ งานวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค คือ เพือ่ ศึกษาหลักการการบริหารจัดการของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ๒) เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆในการพัฒนาชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู ๓) เพือ่ เปนขอเสนอแนะการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม สำหรับการนำไปใชในการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ผลการวิจยั มีดงั นี้ ดานการปกครอง พบวา ในแตละชุมชนมีพระสงฆหรือ
สามเณรปฏิบตั งิ าน จำนวน ๑ รูป มีศษิ ยวดั อยบู า งเล็กนอย และมีการเขารวมประชุมรวมกับ
ชาวบาน ในชุมชนบางแหงมีแกนนำชาวพุทธ มีหวั หนาศูนยเปนผบู งั คับบัญชาเบือ้ งตนเปนผกู ำกับ
ดูแลใหคำปรึกษาแกพระสงฆทปี่ ฏิบตั งิ านอยใู นอาศรมตามหมบู า น แตไมมอี ำนาจในการใหคณ
ุ
ใหโทษ และอำนาจในการตัดสินใจในการสัง่ ยาย ปฏิบตั งิ านตามนโยบายของโครงการพระธรรม
จาริก หรือรับคำสัง่ จากผบู ริหารโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค วัดศรีโสดา มาปฏิบตั เิ ทา
นัน้ การปกครองจึงมีลกั ษณะรวมศูนยอำนาจ ไมกระจายอำนาจไปยังทองถิน่ หรือศูนยสง เสริม
ศีลธรรมบนพืน้ ทีส่ งู ทำใหงานของพระธรรมจาริกไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร นอกจากนีย้ งั กลาว
ถึงดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผศาสนธรรม ดานสาธารณูปการ
และ ดานสาธารณสงเคราะห ตลอดถึงดานการพัฒนาชุมชน ตามความตองการของสมาชิกชุมชน
โดยเสนอโครงการไปยังหนวยงานระดับทองถิน่ หรือเสนอตอโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมภิ าค

ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ บทความ
Article I “Art in a rice seed: The convergence of nature, aesthetics
and spirituality in Chokchai Tukpoe” by Assoc. Prof. Dr. Dipti Mahanta
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The authors proposed that : There are
objectives for study the types of artwork of Chokchai Tukpoe, for analyzing the
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artwork of Chokchai and for understanding the dhammic eyes through Chokchai’
s artwork of which was absolutely the expressionist style like Van Goh. It gave
many meanings depending upon a person who can understand and show the
realization in those pictorial artworks that was expressed in the painting by the
artists. In this Chokchai’s artwork, it was analyzed through many pictures that were
the exemplary model to gain and see the truth of four elements, five aggregates and
law of causuality etc. by artist, Chokchai who had lived in the context of North
Eastern region of Thailand where is full of the pluralist socio-culture and spiritual
richness. All of them are really a mindful awareness in his style of daily life.
Analysis’s results were found that life-sustaining seed lied all the spectrum of truth
by dhammic eyes guided by a mindfulness that alerted around self and environment so that his work actually became the universal characteristics to human
beings uniting with the nature.
Article II “No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River”
by Venerable Assoc.Prof. Dr.Hansa Dhammahaso &Dr.Dion PeoplesMahachulalongkor
nrajavidyalaya University, Thailand. The authors proposed that : This brief article
examines some basic statistics and ecology of the Mekong River, and also expresses the deep cultural-ties that exist amongst the various groups of people that
live along the river, or are economically dependent on the river. With the construction of dams, and other processes of globalization occurring, devastation of different
scales and class are proliferating in the ASEAN Region, along the Mekong River.
From practicing Dhamma, rather than adhamma, we can improve our ecology.
Sure, it’s a simple suggestion, but it results in powerful changes.
สำหรับรายละเอียดบทความทัง้ หมดนี้ ผใู ครตอ การศึกษาสามารถหาอานไดจากบทความ
ในหนังสือสารนิพนธประจำป ๒๕๕๘ เลมนี.้
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บทบาทมหาจุฬาฯ กับประชาคมอาเซียน
อัตลักษณหนึง่ เดียวเชีย่ วชาญศาสตร
อุดมการณปน เสกอเนกอนันต
กับบทบาทหนาที่ไมมีพรอง
วิสัยทัศนผูนำธรรมทาน
ประชาคมอาเซียนย้ำ..นำสุขสันต
สิบประเทศพันธมิตรรวมจิตใจ
ไดธำรงประชา..คมอาเซียน
วิสยั ทัศนคงไมมใี ครชีน้ ำ
เศรษฐกิจการเมืองเรื่องเหมาะสม
บทบาทมหาจุฬาฯกลาเผชิญ
วัฒนธรรมเปด..เกิดมิต.ิ ..ริเริม่ ฝน
มหาจุฬาเนนภาษาสสู ากล
สถาบันดำรงไวพระไตรปฎก
สามเสารหลักปกไวไรเบียดเบียน

สรางนักปราชญหลากหลายหมายสรางสรรค
สามัคคีผกู พันนิรนั ดรกาล
พุทธเรืองรองเปนหนึ่งพึงประสาน
สงฆสมานสันติ...ดำริไกล
ทัว่ เขตขัณฑ..เฉกรมฟา...เกือ้ อาศัย
มหาจุฬายิง่ ใหญไดเชือ่ มธรรม
กลไกเปลีย่ นเปาหมายอยอู าจดูขำ
เรือ่ งบุญกรรมพุทธศาสตรไมอาจเมิน
หลอมสังคมพัฒนานาสรรเสริญ
การกาวเดินไปสูจุด...พุทธชน
รวมสรางสรรคจบั มือกันปน เปนผล
ใหทกุ คนเตรียมพรอมซักซอมเรียน
มรดกคัมภีร. .ไมมเี ปลีย่ น
รับอาเซียนมหาจุฬาฯ...อาแขนรอ.
ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตทุกทาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(ช.ศรีนอก: ประพันธ)
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สารบัญ
เรือ่ ง
คำปรารภ
ถอยแถลง
บทบรรณาธิการ
บทบาทมหาจุฬาฯ กับประชาคมอาเซียน
ภาคภาษาไทย
ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
ธรรมราชา
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคมอาเซียน
พระราชวรเมธี,ดร.
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พระเทพปริยตั เิ มธี ผศ.ดร.
บทบาทพระสงฆกบั การสงเสริมวัฒนธรรมสันติภาพในประชาคมอาเซียน
พระราชรัตนาลงกรณ,ดร.
องคกรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร
พระมหาวิศติ ธีรวํโส ผศ., ดร.,
หลักอายุสสธรรม : อุปกรณรกั ษาสุขภาพแบบองครวมเชิงพุทธ
พระมหาทวี มหาปฺโญ (ละลง), ผศ.ดร.
บัณฑิตตามพุทธวิธี
พระมหาสมบูรณ สุธมฺโม,ดร.

หนา
(๓)
(๕)
(๖)
(๗)

๑
๓๑

๖๙
๘๑
๙๑
๑๑๕
๑๒๙

ธรรมราชา

เยือนถิน่ สุวรรณภูมิ เมืองสะเทิม รัฐมอญ
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙)
หลักธรรมสำหรับนักบริหาร
พระมหาสหัส ฐิตสาโร, ผศ.ดร.
สาเหตุของภาวะโลกรอน ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา
ศ.พิเศษอดิศกั ดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต
มนุษยกบั เทวดา
สนิท ไชยวงศคต
สรรพวิทยานานาแขนงในพระไตรปฎก
รศ. ดร. สมิทธิพล เนตรนิมติ ร
พุทธบริหารการศึกษากับการพัฒนาการศึกษาไทย
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู
ความขัดแยงและวิธแี กไขในพระไตรปฎก
ผศ.อภิรมย สีดาคำ
โครงการปฏิบตั ศิ ลี ๕ ชาวประชาเปนสุข
ผศ.ดร.ดิเรก นนุ กล่ำ
พุทธศิลปพทุ ธธรรมในการสืบทอดประเพณีไทยและอาเซียน
ผศ. ดร.พูนชัย ปนธิยะ
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีม่ ตี อ พระพุทธศาสนา
ผศ.สุชน ประวัตดิ ี
เฮอรเมนูตกิ ส:ศาสตรแหงความเขาใจ (ตีความ) ของพระพุทธปรัชญา
(ศาสนา) เถรวาทและมหายานเชิงเปรียบเทียบ
ดร.วีรชาติ นิม่ อนงค
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ดร.สามารถ บุญรัตน
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การพัฒนาภาวะผนู ำของคณะสงฆไทย
ดร.ธงชัย สิงอุดม
ศึกษาความสำคัญของมหาวิหาร ๑๘ แหง ในกรุงราชคฤห
ดร.วิโรจน คมุ ครอง
บทความวิจัยคุณคาทางจริยธรรมของเทพที่มีผลตอการพัฒนาชีวิต
พระครูสริ ริ ตั นานุวตั ร,รศ.ดร.
บทความวิจัยพระสงฆกับสังคมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
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