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• วัตถุประสงค์

วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖
เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้
บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สงั คม เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ
และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่าย
เนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับ
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
 ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
 ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของ
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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• เจ้าของ

กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส�ำนักงานอธิการบดี ห้อง ๓๐๕ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๑๓
www.jma.mcu.ac.th

• ที่ปรึกษาวารสารมหาจุฬาวิชาการ

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.     
อธิการบดี
พระศรีคัมภีรญาณ, ศาสตราจารย์ ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์  
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

• บรรณาธิการ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร.

• หัวหน้าและรองหัวหน้ากองบรรณาธิการ
พระมหาธิติ อนุภทฺโท
นายสุชญา ศิริธัญภร

• กองบรรณาธิการ :

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  พรมเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.อุทัย สติมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ดร.วันชัย สุขตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
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• คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการ (Peer Review)

สาขาวิชา ศาสนา, ปรัชญา, พระพุทธศาสนา, ครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
พระศรีคัมภีรญาณ, ศาสตราจารย์ ดร.           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าวิชาการ
พระสุธีวรญาณ, รองศาสตราจารย์ ดร.             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระสุธีธรรมานุวัตร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.     คณบดีคณะพุทธศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง           
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิตร       บัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร           
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม    คณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม             คณะสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก             คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังษี สุทนต์                 
บัณฑิตวิทยาลัย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง        คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ       
คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ        
คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง        
คณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ศุภษร        บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์  ศรีดี              คณะพุทธศาสตร์
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ  
ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ส�ำเนียง เลื่อมใส         
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา จันทร์แก้ว           มหาวิทยาลัยบูรพา
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(4)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท สัตโยภาส     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สยาม ด�ำปรีดา                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์           
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน     มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ           มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์                         
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตระ                         
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.มารุต  พัฒผล                                
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.วันชัย สุขตาม                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

• ฝ่ายประสานงานและจัดการ
พิสูจน์อักษร
พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
นายธานี  สุวรรณประทีป
นายสุรัตน์ ค�ำโสภา
งานสมาชิก
นายสุภฐาน สุดาจันทร์
บันทึกข้อมูล
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
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(5)
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพดล  เพ็ญประชุม

• นิติกร

นายธวัช  แย้มปิ๋ว

• ภาพ/ศิลปะ

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส

• ออกแบบปก

    นางสาวจุฬารัตน์ วิชานาติ

• จัดรูปเล่ม

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

• พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๑- ๑๗ แขวงบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๓ ๕๖๒๔ โทรสาร ๐๒  ๖๒๓  ๕๖๒๓
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บทบรรณาธิการ
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รวบรวมบทความ
วิชาการของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงคณาจารย์ต่างสถาบัน ร่วมส่ง
บทความทางวิชาการมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท�ำให้มีโอกาสได้ศึกษา
พุทธธรรมและการน�ำไปประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักค�ำสอนทาง
พระศาสนา อันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม
ในครั้งนี้กองบรรณาธิการและคณะท�ำงานฝ่ายจัดท�ำวารสารมหาจุฬาวิชาการ ได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ต่างสถาบัน ได้ส่งบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วยบทความทางวิชาการ เนือ้ หาเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัย ซึ่งรายละเอียด
บทความต่างๆ กองบรรณาธิการ ได้กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทความโดยสรุปภายในเล่ม ดังนี้
บทความที่ ๑ เรื่อง “สัมปชัญญะปัพพะ : แนวคิดการภาวนาเพื่อการพัฒนาตนและสังคม”
โดย พระมหาเมธา จนฺทสาโร, ดร. ได้เสนอว่า สัมปชัญญะปัพพะ คือ การก�ำหนดอิริยาบถย่อย คือ
การเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากการยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งเรียกรวมว่า อิริยาบถใหญ่
ทั้ง ๔ ตัวอย่างเช่น การขยับร่างกายเวลาลุกขึ้นจากที่นอน พับผ้าห่ม ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน�้ำ 
อาบน�้ำ  รับประทานอาหาร เป็นต้น เหล่านี้เป็นอาการของอิริยาบถย่อยทั้งสิ้น จึงเป็นสิ่งที่ควรน�ำมา
ปฏิบัติเป็นประจ�ำในชีวิตประจ�ำวัน กล่าวได้ว่า การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเอกลักษณ์ที่จ�ำเพาะ
และเด่นอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา เพราะเป็นทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นที่สามารถท�ำลาย
รากเหง้าของโลภะ โทสะ และโมหะ ท�ำให้สุขภาพจิต และสุขภาพกาย ตลอดจนคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ทำ� ให้คนเราลดความเห็นแก่ตวั รูจ้ กั การปล่อยวางและการให้อภัย มีความเมตตากรุณา
และความเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยส่วนรวม
บทความที่ ๒ เรื่อง “จักกวัตติสูตร : วิเคราะห์เชิงแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
โดย พระมหาอุทิศ กวิวํโส ได้เสนอว่า สังคมไทย ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม
และเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งที่มีนักบวชคือพระสงฆ์ มิใช่เป็นแต่เพียงผู้ท�ำหน้าที่เป็นสื่อติดต่อ
กับสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์โดยการท�ำพิธีกรรม แต่หมายถึงผู้เดินทางลัด
ในการปฏิบัติธรรม ค�ำสอนทางศาสนามิได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออ�ำนาจเบื้องบนเหนือธรรมชาติ
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แต่เป็นการแสดงกฎธรรมชาติและความเจริญแห่งชีวิตอย่างธรรมดาเท่านั้น ศาสดามิใช่ตัวแทนของ
อ�ำนาจเบือ้ งบน หรือผูบ้ นั ดาลความรอดพ้นแก่มนุษย์ผเู้ ชือ่ ฟัง แต่หมายถึงผูค้ น้ พบความจริงแห่งธรรมชาติ
และท�ำหน้าที่เป็นครูช่วยชี้ทางเดินแก่ผู้หลงทาง
บทความที่ ๓ เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ค�ำว่าสภาในพระไตรปิิฎก” โดย ศ.พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ
ราชบัณฑิต ได้เสนอว่า ค�ำว่า “สภา” หมายถึงองค์การ หรือสถานที่ประชุม หรือหมายถึงโรงเป็นที่
กล่าวกับ, โรงเป็นที่ประชุมกล่าว ที่แรก ค�ำว่า สภา จะสงวนไว้ใช้เฉพาะรัฐสภา แต่ความคิดนั้น ก็คงอยู่
ไม่ได้ ต่อมาจึงปรากฏว่า มีสภาอะไรต่อมิอะไรขึ้นมากมาย จากประสบการณ์ในปัจจุบัน พบว่า
การประชุมของสภาบางสภา เช่น สภาผู้แทนราษฎร ของหลายประเทศ มีการโต้เถียงกันด้วยถ้อยค�ำ
รุนแรง บางครั้งหยาบคายจนเกิดการวิวาท   จากนั้น กล่าวถึงค�ำว่า “สภา” ในโขมทุสสสูตร ที่แปล
ความว่า ที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษ ที่ประชุมนั้น ไม่ชื่อว่าสภา แล้วให้ความหมาย วิเคราะห์ค�ำว่า สภา
เพือ่ แปลเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งสภาธรรมตามแนวพุทธไว้อย่างชัดเจน แล้วสรุปว่า คนทีไ่ ด้รบั เลือกเป็นผูแ้ ทน
ราษฎร ต้องมีคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณสมบัติของสัตบุรุษ ที่เรียกว่าสัปปุริสธรรม ๗ และประพฤติ
หลักการเพือ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มคี วามเสือ่ ม ทีเ่ รียกว่าอปริหานิยธรรม ๗ อย่างสมบูรณ์ ก็จะท�ำให้
ผูแ้ ทนราษฎรรูส้ กึ ถึงบุญคุณของประชาชนและตัง้ หน้าท�ำหน้าทีข่ องตนให้สมบูรณ์ เพือ่ ตอบแทนบุญคุณ
ของประชาชนและประเทศชาติ
บทความที่ ๔ เรือ่ ง “พญานาคกับรอยพระพุทธบาทในต�ำนานอุรงั คธาตุนทิ าน” โดย รศ.สมบูรณ์
บุญฤทธิ์ ได้เสนอว่า อุรังคธาตุนิทาน เป็นต�ำนานและนิทานปรัมปราที่บันทึกเรื่องราวในการสร้าง
พระธาตุพนม เหตุการณ์บ้านเมืองและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนลุ่มแม่น�้ำโขงทั้งฝั่ง
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เรื่องราวที่ปรากฏใน
อุรังคธาตุนิทานได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น�้ำโขงสืบทอดความเชื่อในเหตุการณ์
ที่ได้บันทึกไว้มายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
บทความที่ ๕ เรื่อง “การสอนกับทฤษฎี ๓ อ.” โดย ผศ.จักรแก้ว นามเมือง ได้เสนอว่า
การน�ำเสนอแนวคิดพฤติกรรมการสอนกับทฤษฎี ๓ อ. เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนใน
สถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๙ ปี จากประสบการณ์
ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู ที่มีลักษณะการสอนที่แตกต่างกันไป ส่งผล
ต่อความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนทัง้ ในเรือ่ งของความไม่เข้าใจ ความสงสัย และความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นต้น จากพฤติกรรมการสอนของครูกับทฤษฎี ๓ อ. ประกอบด้วย “ทฤษฎีเอ๋อ” ค�ำว่า “เอ๋อ”
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เป็นกิริยาหมายถึง นิ่ง งงงัน งงงวย “ทฤษฎี เอ้” ค�ำว่า “เอ้” เป็นกิริยาหมายถึง ความสงสัย ไม่แน่ใจ
และ“ทฤษฎี อ๋อ” ค�ำว่า “อ๋อ” เป็นค�ำกิริยาหมายถึง ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม
การสอนของครู จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามทฤษฎี “อ๋อ” ท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่สอนอย่างแจ่มแจ้ง ในลักษณะของการ
หยั่งเห็น
บทความที่ ๖ เรื่อง “พระสงฆ์เป็นโจทก์ฟ้อง : ยึดพระวินัยหรือยึดกฎหมายบ้านเมือง”
โดย ผศ.ดร.วุฒนิ นั ท์ กันทะเตียน อาจารย์และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
กับการพัฒนา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอ
มุ่งวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในประเทศไทย ซึ่งได้สิทธิฟ้องคดีเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป
ท�ำให้พระสงฆ์เป็นบุคคล ๒ สถานภาพไปโดยปริยาย คือ (๑) สถานภาพที่ว่า พระสงฆ์เป็นพลเมือง
ที่ต้องตกอยู่ในการบังคับควบคุมโดยกฎหมาย ทั้งกฎหมายของบ้านเมืองและกฎหมายของพระสงฆ์
เมื่อพระสงฆ์ได้สิทธิที่จะฟ้องคดีได้จึงเท่ากับพระสงฆ์ “ใช้สิทธิและเสรีภาพ” เฉกเช่นเดียวกับพลเมือง
ทั่วไปที่ต้องเข้าใจและยอมรับกติกาของสังคม (๒) สถานภาพที่ว่า พระสงฆ์เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา
ซึง่ ต้องรักษาจริยาปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามพระธรรมวินยั หรือได้รบั การควบคุมแบบจารีตทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะ
ในตัวเอง สถานภาพหลังนี้มุ่งให้ภิกษุเข้าใจวัตถุประสงค์ดั้งเดิมมากกว่าคือการรักษา “ศรัทธาและการ
ปฏิบัติศาสนา” กล่าวคือการสละโลกียสุขเข้าสู่โลกุตตรสุข ดังนั้น การที่พระสงฆ์ใช้สิทธิฟ้องให้เป็นคดี
ทางโลก จึงต้องมีขอ้ พิจารณาในหลายแง่มมุ คือต้องค�ำนึงทัง้ สถานภาพทางโลกและสถานภาพทางธรรม
หากตระหนักในสถานภาพทางธรรม ก็จะยึดประโยชน์ตามพระธรรมวินยั ก่อน แต่หากมุง่ รักษาสถานภาพ
ทางโลก ก็ให้ค�ำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดแก่พระศาสนาในภาพรวม
บทความที่ ๗ เรื่อง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” โดย ดร.ธเนส เตชะเสน และ
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อธิบายสาระส�ำคัญ คือ “มนุษย์” จัดว่าเป็น “ทุน” ที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
เนือ่ งจากมนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวในโลกทีส่ ามารถสร้างสรรค์สงิ่ อันเป็นประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์
ที่มนุษย์สร้างให้กับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นหาใช่มาจากก�ำลังกายแต่เพียงอย่างเดียวไม่ สิ่งที่ส�ำคัญ
ยิ่งกว่านั้นก็คือก�ำลังสมองที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ภายในอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่า“กระแสโลกาภิวัตน์” ต้องยอมรับว่า “ทุนทางปัญญา” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่
จับต้องไม่ได้ มีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันก�ำลังมุ่งเข้าสู่
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ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรไม่ว่าภาครัฐ เอกชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ ต่างล้วน
ให้ความส�ำคัญเรื่องการบริหาร “คน” อันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
อีกต่อไป ดังนั้น ทุกหน่วยงานหรือองค์กรจึงต้องพึ่งพิง ทุนมนุษย์ เพื่อจะท�ำให้หน่วยงานหรือองค์กร
สามารถประสบความส�ำเร็จได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ความรู้
ทักษะ ความสามารถ ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งนั้น
บทความที่ ๘ เรื่อง “การฟังเชิงพุทธ : สันติวิธีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง” โดย อาจารย์อภิชญา ฤๅชัย
ได้เสนอเนือ้ หาสรุปได้วา่ สันติวธิ เี ป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะความขัดแย้งมีอยูร่ อบตัว สันติวธิ จี งึ มิใช่แนวทาง
เพื่อแก้ปัญหาสังคมใหญ่ๆเท่านั้น สันติวิธีระดับบุคคลเริ่มต้นได้จากการสื่อสารภายในบุคคลดังเช่นที่
พระพุทธเจ้าทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่าง โดยทรงสอนให้สอื่ สารท�ำความเข้าใจกับตนเองให้มาก
เพื่อขัดเกลาจิตใจและลดความขัดแย้งภายในตนเอง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารที่มีต่อผู้อื่น
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทักษะการสื่อสารฟังพูดอ่านและเขียน ซึ่งอาจจะใช้เป็นเครื่องมือแห่งสันติวิธีได้
โดยเฉพาะการฟังที่ดีส่งผลให้การสื่อสารด�ำเนินไปอย่างราบรื่น สร้างเสริมมิตรภาพ ทั้งยกระดับจิตใจ
ของเราให้เป็นผู้ให้สูงขึ้น การฟังมีส่วนในการลดทิฐิมานะปิดกั้นความคิดผู้อื่นอันน�ำมาซึ่งความขัดแย้ง
รวมไปถึงการฟังอย่างมีวิจารณญาณ ช่วยป้องกันผู้ไม่หวังดี ผลของการฟังท�ำให้เราและคนรอบข้าง
ปลอดภัยจากความขัดแย้ง สัมผัสซึ่งไออุ่นแห่งรักในอ้อมกอดแห่งความเข้าใจกันได้ดียิ่ง
Article I “The political aspects of leadership behaviour of private university
Administration in Thailand” By Assoc.Prof. Dr. Detchat Treesap. Lecturer Of Mahamakut
Buddhist University.  The authors proposed that : This research was aim as to study
(1) the purpose of distance learning of leadership (2) the administration of the private
university in Thailand, the data analysis was by from book in the library Thailand and
interview the Head of Department in the University, the university of study was set
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), it found as :
(1) The distance learning and open learning system characteristics, media and
instructional delivery modes, and academic and technological supports. Since there is
no unique way of organizing and providing for distance education, we turn our attention
to the concept of open learning systems and a provision of flexibility. The chapter also
includes a history of knowledge, the various meanings of open learning and distance
education systems and perspectives, and typology of institutions.
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(2) The private university in Thailand Administration of Sukhothai Thammathirat
Open University (STOU) is under the responsibility of the President, assisted by a number
and seek the Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) Council’s approval for
the implementations of any major policies. The administration of the state universities
are operating individually, in which the institutions must be controlled by either
the academic quality or curricula under the rules and regulations of Ministry of
University Affairs.
Article II “Buddhist Spirituality and Interfaith Dialogue” Dr. Veerachart Nimanong.
Lecturer Of Assumption University of Thailand (ABAC). The authors proposed that :  
In this paper, my attempt is to discuss about the Buddhist spirituality in connection
with interfaith dialogue. If no concept of ‘spirit’ is in Buddhism, then how can there be
the Buddhist spirituality. If the spirituality means the way of religious life, then there is
the Buddhist spirituality. To have the Buddhist spirit or real Buddhist is to observe
the morality and practice Insight Meditation. The real followers of any religions can
associate with any other religious followers. This is because all religions teach people
to be good by having co-existence with others peacefully. To do dialogue with others
is to live with each peacefully, to do social services together with other religious
followers, to study the teaching of other religions, and to observe the way of religious
practices of other religious followers
ส�ำหรับรายละเอียดบทความทัง้ หมดนี้ ผูใ้ คร่ตอ่ การศึกษา สามารถค้นหาได้จากบทความดังกล่าว
ในวารสารเล่มนี้ และพบกันอีกในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐

(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.)
บรรณาธิการ
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(12)
ภาคผนวก
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน
- แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาน�ำลงในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
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