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บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือนมกราคม – เมษายน
๒๕๖๒ นั บ เป็ น ฉบั บ แรกของวารสารที่ น าเอาระบบออนไลน์ การรับ บทความ การพิ จ ารณา
บทความ และการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระบบ ThaiJo ซึ่ ง เป็ น ระบบการจั ด การและตี พิ ม พ์
วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) โดยยังคงเนื้อหาการเผยแพร่บทความเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของวารสารด้านพระพุทธศาสนา
และปรัช ญา โดยจั ด บทความที่ เป็ น ผลงานวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ๔ กลุ่ ม ส าคัญ คือ กลุ่ ม
พระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ
และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา ผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากภายในและ
ภายนอกสถาบันในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กาหนด
ส าหรั บ บทความในฉบั บ นี้ มี ทั้ ง บทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย ที่ น่ า สนใจ
เช่นบทความวิจัยของ อรศิริ ไม้ทอง เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะเชิง พุทธ
บูรณาการของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” บทความวิจัยของพระมหาวุฒิชัย ธีระเผ่าพงษ์
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาจิตของสานักกรรมฐานในสังคมไทย” งานวิจัยที่พบว่า การสอนการ
พัฒนาจิตแบบพื้นฐานที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัตินาไปใช้ในการดาเนินชีวิต ปรับเทคนิควิธีการปฏิบัติให้
เหมาะสมกั บ คนยุ ค ปั จ จุ บั น ควรมี ก ารแบ่ ง รู ป แบบของการพั ฒ นาจิ ต ตามกลุ่ ม บุ ค คลและ
จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการฝึกที่แตกต่างกัน เป็น ๔ ระดับ คือระดับการพัฒนา
จิตสาหรับผู้เริ่มต้น ระดับการพัฒนาจิตในชีวิตประจาวัน ระดับการพัฒนาจิตแบบเข้ม และ
ระดับการสร้างอาจารย์ผู้สอนการพัฒนาจิต
บทความวิจัยที่จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ ได้แก่บทความของพระมหา
ภาณุ ภาณุโก (กลิ่นปลาด) เรื่อง “วินยาลงฺการฏีกา (ป โม ภาโค): การแปล และการศึกษา
วิเคราะห์” งานวิจัยนี้พบว่า มีคุณค่า ๓ ประการหลักได้แก่การอรรถาธิบายเนื้อหาของพระวินัย
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ทั้งที่มาในพระปาติโมกข์ และอภิสมาจารในขันธกะให้ เข้าใจง่าย เพื่อการปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็น
อุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าพระวินัยของพระสงฆ์ คุณค่าด้านการทรงพระวินัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้
ศึกษาและพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม
บทความวิจัยด้านพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการในฉบับนี้ ได้แก่บทความวิจัยด้าน
พุทธจิตวิทยามีหลายเรื่องที่น่ าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยา เช่น บทความวิจัยของจานงค์ ไชยมงคล เรื่อง “พุทธจิตวิทยาการพัฒนาคุณธรรมและ
ความสุขในเพลงลูกทุ่งไทย” งานวิจัยนี้กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งไทยที่มีความหลากหลายยืดหยุ่นทั้งใน
แง่ของเนื้อหา เป้าหมายและวิธีการสามารถที่จะสังเคราะห์เชิงบูรณาการเนื้อหาและความเป็นจริง
เชิงบวกได้หลากหลายสอดคล้องกับกาลเทศะตามหลักพุทธจิตวิทยา มีเนื้อหาที่ชวนให้ผู้อ่าน
ติ ด ตาม นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทความวิ จั ย ด้ า นพุ ท ธจิ ต วิ ท ยาอีก หลายเรื่อ งที่ น่ า สนใจ เช่ น เรื่ อ ง
“ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธจิตวิทยา” ของ
นิศากร บุญอาจ บทความวิจัยเรื่อง “พุทธจิตวิทยาบูรณาการเพื่อดุลยภาพองค์รวมผู้สูงอายุด้วย
กระบวนการโยคะ” ของ มณรัตน์ นิ่มสกุล บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ความเครียดตามแนวพุทธจิตวิทยาสาหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม”
ของสุวรรณา เชียงขุนทด ซึ่งล้วนเป็นงานวิจัยที่สามารถนาไปบูรณาการตามสาขาที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี
บทความวิ จั ย ที่ มี เ นื้ อ หาน่ า สนใจโดยผ่ า นการวิ เ คราะห์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
ความหมายใหม่ของบุคคลต้นแบบในการดาเนินชีวิตเชิงพุทธงานเขียนของภาวิณี ภาพันธ์ เป็นอีก
หนึ่งบทความที่มีความน่าสนใจทั้งส่วนของการศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยคุณค่าและความหมาย
ใหม่ในการดาเนินชีวิต ทั้งในเชิงประวัติและผลงานบุคคลต้นแบบในการดาเนินชีวิตเชิงพุทธ โดย
ผู้เขียนได้ศึกษาจากแนวคิดบุคคลต้นแบบ ๓ ท่าน ได้แก่ประมวล เพ็งจันทร์ โจน จันใด และ
ชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ บทความวิจัยของอารยา ทองโชติ เรื่อง “ส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” งานวิจัยที่ตอบโจทย์การสารวจลักษณะประชากรศาสตร์ รวมทั้ง
ปัจจั ยส่ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการตัด สินใจศึกษาต่อ ของนิ สิตระดั บบัณ ฑิตศึกษา
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิ จั ย ด้ า นพระพุ ท ธศาสนาเชิ ง พุ ท ธบู รณาการอี กเรื่อ งหนึ่ ง ของเขมชาติ
ปริญญานุสรณ์ เรื่อง “รูปแบบการพยากรณ์ไพ่ยิปซีลายไทยเชิงพุทธบูรณาการ” ซึ่งผู้เขียนได้
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ใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ ยวชาญนาเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดการพยากรณ์
ตามหลักโหราศาสตร์ไ พ่ยิปซีล ายไทย พร้อมทั้ง ศึกษาหลักพุท ธธรรมที่เกี่ยวกับการพยากรณ์
ไพ่ยิปซีลายไทยเสนอเป็นรูปแบบการพยากรณ์ไพ่ยิปซีลายไทยเชิงพุทธบูรณาการ
บทความในกลุ่มปรัชญาฉบับนี้เป็นบทความวิจัยเรื่อง “การรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
และแนวโน้มการศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในยุคการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ” ของ
ปริย า ริน รัต นากร ซึ่ ง ผู้เขีย นได้ ศึกษาเชื่ อมโยงแนวคิด ด้ า นปรัช ญาการศึกษา โดยวิเคราะห์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่มีแนวโน้ม ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการในยุคปัจจุบัน ที่มุ่งศึกษา
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาคนให้มีศักยภาพ
นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจ อย่างเช่นบทความของพระมหาอรรถพงษ์
อตฺถญาโณ (ผิวเหลือง) เรื่อง “อุปลักษณ์เกี่ยวกับเบญจขันธ์ในพระสุตตันตปิฎก” บทความของ
ภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล เรื่อง “การศึกษาสัญลักษณ์อัษฏมังคละของพุทธศาสนาแบบทิเบตผ่านการ
ตีความในทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท” บทความของสิทธรัตน์ สงึมรัมย์ เรื่อง “รูปแบบการ
ดาเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมีความสุ ขตามหลั กพุท ธธรรมส าหรับ เยาวชน: ศึกษากรณี โ รงเรีย นสระบุ รี
วิทยาคม จังหวัดสระบุรี ” บทความของสันทยา ประภารัตน์ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรเชิงพุทธ
บูรณาการตามหลักอริยทรัพย์ ๗ ประการ” ซึ่งล้วนเป็นบทความวิจัยที่น่าสนใจ
บทความวิชาการประจาฉบับเรื่อง “ถอดรหัสภาวะผู้นาเชิงพุทธจากวิธีปฏิบัติต่อคน
ป่วยในพระไตรปิฎก”ของรัตนะ ปัญญาภา และคณะ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ความรู้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ศึกษาวิเคราะห์และถอดรหัสภาวะผู้นาเชิงพุทธไว้ ๕ ประการในการปฏิบัติ ต่อคนป่วยไว้อย่าง
น่าสนใจเป็นบทความชวนให้ผู้อ่านอยากติดตามเนื้อหาภายในเล่มนี้
บทวิจารณ์หนังสือประจาฉบับเรื่อง “กา” เขียนโดย วาณิช จรุงกิจอนันต์ ผลงาน
วิจารณ์ของ รุจี ตันติอัศวโยธี เป็นการวิจารณ์งานเขียนที่สะท้อนการให้แง่คิดในเชิงศีลธรรมที่มี
ความร่วมสมัยให้ข้อคิดเตือนใจ เกิดความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ โดยผู้วิจารณ์มุ่งที่จะเห็น
งานเขียนดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น ทาให้คดีการกระทาทารุณกรรมสัตว์ คดีการ
ลักลอบฆ่า สัตว์ป่าลดน้อยลงจึงเป็นที่มาของบทวิจารณ์ดังกล่าว
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