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เกี่ยวกับวารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการ
ด้านปรัชญาและศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยด้านปรัชญาและศาสนา และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลก
เปลีย่ นความรูแ้ ละความคิดทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการแก่นกั วิจยั นักวิชาการ และคณาจารย์ทงั้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
วารสารมีกำ� หนดการออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ทุกบทความทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน
เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนา และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
บทความที่ ส ่ ง มาขอรั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารปรั ช ญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบอ้างอิงต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
ทัศนะและความคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความวารสารปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และ
ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บ ทบรรณาธิ ก าร
บทความในวารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้
มีเนือ้ หาครอบคลุมจุดมุง่ หมายของวารสารครบทุกประเด็นทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นปรัชญา
และศาสนา มีบทความทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 บทความ และบทวิจารณ์หนังสืออีก
1 บทความ ในบรรดาบทความทัง้ หมดนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือบทความวิจยั
จ�ำนวน 3 บทความ และบทความวิชาการจ�ำนวน 2 บทความ
บทความแรกน�ำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ
ของอุบาสกอุบาสิกาบ้าน หนองคูม่วง อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสก
อุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง ก่อให้เกิดผลที่ดีต่อบุคคล คือ การแก้ปัญหาของตนเอง
ชาวบ้านใช้ศีลเป็นเครื่องระงับปัญหา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและคนอื่น
เป็นอย่างมาก ผลทีด่ ตี อ่ ครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัวมีสมั มาทิฏฐิอย่างแท้จริง
การทีค่ นเราจะมีสมั มาทิฏฐิได้จริง ก็เพราะได้รบั การอบรมบ่มนิสยั ในชีวติ ประจ�ำวัน
มาตั้งแต่เยาว์วัย ในด้านการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา อย่าง สม�่ำเสมอ และผลที่ดี
ต่อสังคม คือ มีจิตที่เป็นสาธารณะและให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนมากขึ้น
ชาวบ้านมีการให้ทาน การสละ หรือการเผือ่ แผ่แบ่งปัน ไม่วา่ จะเป็นเงินทอง ข้าวของ
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บทความที่สองน�ำเสนอวิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรี
ศรีเมืองแกนเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า วัดมีวิธีการบริหารการจัดการ 7 ด้านคือ
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรปฏิบตั งิ าน การอ�ำนวยการ การประสาน
งาน การรายงาน และการงบประมาณ บทความที่สามน�ำเสนอความแตกต่าง
ระหว่ า งวิ ธี ก ารปฏิ พั ฒ นาการของเฮเกลกั บ มากซ์ พบว่ า กฎ ปฏิ พั ฒ นาการ
ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์ เป็นกฎทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการเคลือ่ นไหว เปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาของสรรพสิ่ง โดยมีสาเหตุมูลฐานมาจาก ความขัดแย้งภายใน
สรรพสิง่ นัน้ ๆ วิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์นนั้ เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสรรพสิ่งโดยถือเอาความ
ขัดแย้งที่มีอยู่ในสรรพสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของกระบวนการ ความแตกต่าง
ระหว่าง วิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการ ของเฮเกลกับมากซ์นนั้ อยูท่ คี่ วามแตกต่างของโลกทัศน์

ปรัชญา โดยโลกทัศน์ปรัชญาของเฮเกลเป็นแนวจิตนิยมภววิสยั ขณะทีม่ ากซ์เป็นแนว
วัตถุนิยมภววิสัย ดังนั้น องค์ประกอบและขั้นตอนในกระบวนการปฏิพัฒนาการ
ของทั้งสองจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใน 5 ด้าน คือ ด้านรูปแบบและทิศทาง
การเคลื่ อ นไหวของกระบวนการ ด้ า นองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
กระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ด้านขอบเขต ด้านเป้าหมาย และด้านการ
ใช้เหตุผลประกอบในกระบวนการ
บทความที่สี่น�ำเสนอการพินิจพิเคราะห์ระบบความคิดเชิงญาณวิทยา
ของนยายะตามทัศนะปัญญานิยม โดยเสนอว่า ปรัชญาอินเดียส�ำนักนยายะ ให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาปัญญาและจิตใจเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับสกุล
ความคิดปัญญานิยมของตะวันตก ทีม่ จี ดุ ริเริม่ มาจากปรัชญากรีกโบราณ และพัฒนา
มาสู่แนวคิดทฤษฎีของจิตวิทยาการรู้คิด ท่าทีแบบปัญญานิยมก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรัชญาอินเดียโบราณ และเสนอการตีความระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของนยายะ
ผ่านการสร้างแบบจ�ำลองของโครงสร้างการรู้คิด โดยพบว่า โครงสร้างการรู้คิดของ
นยายะ มีดว้ ยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ การรูค้ ดิ เชิงประจักษ์ การรูค้ ดิ เชิงอนุมาน การรูค้ ดิ
เชิงอุปมาน และการรู้คิดเชิงศัพทประมาณ อีกทั้งโครงสร้างการรู้คิดทั้ง 4 รูปแบบ
ยังสัมพันธ์สอดคล้องต่อการพัฒนามนุษยภาวะ และศีลธรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
บทความที่ห้าน�ำเสนอการวิเคราะห์การพระราชทานพระโอรสพระธิดา
และพระชายาให้เป็นทานของพระเวสสันดรว่ามีความชอบธรรม ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักจริยศาสตร์หรือไม่พบว่า การทีพ่ ระเวสสันดรทรงบ�ำเพ็ญทานบารมี
ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งพระราชทานวัตถุสิ่งของและบุคคลผู้เป็นที่รักยิ่ง ก็ด้วยทรงมุ่งหวัง
การได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตกาล เพื่อน�ำสรรพสัตว์ออกจาก
ความทุกข์เป็นการกระท�ำที่ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลเพื่อที่จะได้น�ำพระองค์และ
บุคคลผู้เป็นที่รักหวนคืนสู่พระนครดังเดิม ถึงแม้ว่าจะมีความขื่นขมในเบื้องต้น
ก็ต้องจ�ำยอม ประกอบกับขนบธรรมเนียนประเพณีของโบราณกษัตริย์และผู้คน
ในยุคนั้น ที่ผู้เป็นบิดามารดาหรือสามีย่อมมีสิทธิขาดในบุตรธิดาและภรรยาของตน
การบริจาคที่ท�ำได้ยากยิ่งเพื่อบ�ำเพ็ญบารมีและวิสัยทัศน์อันยาวไกลจึงถือว่ามี
ความชอบธรรม ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลัก จริยศาสตร์อื่นใด เพราะทรง

ท�ำไปด้วยเมตตาธรรม มโนธรรม และจิตส�ำนึกของความเป็นพระโพธิสตั ว์ เหล่านักปราชญ์
ราชบัณฑิตทั้งหลายไม่ติเตียน แต่กลับยกย่องสรรเสริญในกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่
ยากที่จะมีผู้ใดทัดเทียมได้
สุ ด ท้ า ยของเล่ ม นี้ เ ป็ น บทวิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ “The Secret Sins of
Economics” หรื อ ที่ แ ปลเป็ น ไทยว่ า “บาปลั บ ของเศรษฐศาสตร์ ” ประพั น ธ์
โดย Deirdre McCloskey หนังสือเล่มนีไ้ ด้ตงั้ กระทูถ้ งึ ความไม่สมเหตุผลของปรัชญา
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (รวมถึงวิจารณ์ตัวนักเศรษฐศาสตร์ด้วย) โดยวิจารณ์
เพือ่ เปิดเผย “บาปลับ” ทีซ่ กุ ซ่อนในการสร้างความรูค้ วามจริงของเศรษฐศาสตร์ และ
วิจารณ์ถึงความเข้าใจผิด ๆ ที่มีต่อเศรษฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้มองว่า การใช้
นัยส�ำคัญทางสถิตเิ ป็นตัวตายตัวแทนนัยส�ำคัญทีแ่ ท้จริง จึงเป็นบาปอันแท้จริงทีย่ าก
แก่ ก ารอภั ย นอกจากนี้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง บาปอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะของนักเศรษฐศาสตร์อีกหลายประเด็น แต่ที่น่าสนใจในมุมมองของ
ผู้ปริทัศน์ที่สุดคือการวิจารณ์ว่า นักเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ละเลยมิติด้าน “สถาบัน”
กล่าวคือ นักเศรษฐศาสตร์ไม่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับมนุษย์และโลกแห่งเศรษฐกิจ
ที่ตัวเองพยายามอธิบาย บางคนไม่สนใจแม้กระทั่งไปส�ำรวจภาคสนามในธุรกิจ
ที่เขาก�ำลังพูดถึงอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ให้คุณค่าแก่แบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์และสถิติมากกว่ามนุษย์และโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ
การละเลยโลกความเป็ น จริ ง ของนั ก เศรษฐศาสตร์ นี้ ลุ ก ลามไปถึ ง การที่
นักเศรษฐศาสตร์หลายคนไม่สนใจสาระอื่นนอกวงวิชาการของเศรษฐศาสตร์
ทั้ ง ๆ ที่ ก ารท� ำ ความเข้ า ใจโลกที่ เ ราอาศั ย อยู ่ นั้ น นอกจากเศรษฐศาสตร์ แ ล้ ว
ย่อมต้องการมุมมองด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ฯลฯ เพื่อประกอบสร้าง
ความเข้าใจที่มีต่อโลกให้ลึกซึ้งขึ้น
ความหลากหลายของบทความทีม่ เี นือ้ หาทางปรัชญาและศาสนาในวารสาร
ฉบับนีน้ า่ จะเกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทัง้ ด้านความรูใ้ หม่ และการบูรณาการศาสตร์อนื่
เข้ากับการศึกษาปรัชญาและศาสนาของสังคมไทย
			

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก
บรรณาธิการ

สารบัญ
บทความวิจัย

1

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุของอุบาสกอุบาสิกา
บ้านหนองคูม่วง อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
		
พระธนโชติ จนฺทโชโต
		
พระโสภณพัฒนบัณฑิต

2
3

1

วิธีการบริหารจัดการวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เพื่อการท่องเที่ยว
		
กรรณิกา คำ�ดี

22

ความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์
		
ไพรัตน์ ดอนไพร
		
หอมหวล บัวระภา

35

บทความวิชาการ

4

52

5

75

การพินิจพิเคราะห์ระบบความคิดเชิงญาณวิทยาของนยายะ
ตามทัศนะปัญญานิยม
		
สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์
มุมมองทางพุทธจริยศาสตร์ต่อการบริจาคพระโอรสพระธิดาและพระชายา
ของพระเวสสันดร
		
วรกฤต เถื่อนช้าง
		
ยรรยง ลันลอด

บทวิจารณ์หนังสือ

6

บาปลับนักเศรษฐศาสตร์
		
นรชิต จิรสัทธรรม

103

Contents
Research Article

1

The Development of Quality of Life in Accordance with Three
Bases of Meritorious Action of Buddhist Laypersons in Khoo Muang
Village, Wapeepathum District, Mahasarakham Province
		
Phra Thanachot Candajoto
		
Phrasoponpattanabandita

2
3

Tourism management methods of Phra Singh WoramahawihanTemple
Khanika Kamdee

The differences Between Hegel and Marx’s Dialectics
		
Phairat Donphrai
		
Homhuan Buarabha

1

22
35

Academic Article

4

52

5

75

An Investigation on the Epistemological thought of Nyaya in View
of Intellectualism
		
Sarayuddha Lhaspajchimanandh
The Buddhist Ethics Viewpoints to the Donation Vessantara’s Son
Daughter and Wife
		
Warakrit thuenchang
		
Yanyong lanlod

Book Review

6

The Secret Sins of Economics
		
Norachit Jirasatthumb

103

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารปรัชญาและศาสนา
ประจ�ำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
1. รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

324/158 ม.3 ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทร์ทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บ�ำรุงภักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

