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รองศาสตราจารย์ วันชัย พลเมืองดี    วิทยาเขตพะเยา  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบูลย ์  มหาวิทยาลัยชินวัตร 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ได้รวบรวม
บทความวิชาการและบทความวิจัยของคณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงนักวิชาการทั่วไป 
ที่ร่วมส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักค าสอนทางศาสนา        
และบริการวิชาการแก่สังคม  

กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะท างานวารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์             
ได้พิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่       
ครุศาสตร ์และสังคมศาสตร์ รวมบทความทั้งสิ้น 10 บทความ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

บทความที่ 1 เรื่อง “พระจิตอาสาคิลานธรรม: รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วย
ด้วยธรรมะ”  โดย พระเทพสุวรรณเมธี และ สุพิชฌาย์  พรพิชณรงค์  ได้เสนอผลงานวิจัยว่า  
พระจิตอาสาคิลานธรรม : รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเยียวยาจิตใจด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม  
2) เพื่อสังเคราะห์กิจกรรมรูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสา  
คิลานธรรม 3) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบและกระบวนการการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะ
ของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม   

บทความที่ 2 เรื่อง “กัญชงกับความเชื่อของชาวม้ง หมู่บ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”  โดย ธาราทิพย์ สมจันทร์ตา , พิมวิภา มลอา และ ตุลาภรณ์  
แสนปรน ได้เสนอผลงานวิจัยว่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชกัญชงที่มีต่อความเชื่อของ
ชาวม้ง  ในหมู่บ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1) พืชกัญชงมีอิทธิพล
ต่อความเชื่อและเกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวม้งมาอย่างช้านาน เมื่อมีกิจกรรมที่ส าคัญจะต้องมีการ
น าเอาพืชกัญชงมาเป็นส่วนหนึ่งในงานพิธี 2) พืชกัญชงเป็นสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อจนเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) ความเชื่อด้านการ
รักษาพยาบาล  (2) ความเชื่อเรื่องการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และ (3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาวม้งมี
ความเชื่อว่าพืชกัญชงที่น ามาใช้ในพิธีกรรมและประเพณีจะท าให้ตนเองปลอดภัยและอยู่อย่างปกติสุข 

บทความที่ 3 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนลุ่มน  าอิง ใน
ต าบลสันมะค่า อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย” โดย สหัทยา  วิเศษ, พระครูโสภณปริยัติสุธี ,  

 ดร.กันยารัตน์ รินศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ดร.สรศักดิ์ เช่ียวชาญ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
       ราชมงคลล้านนา น่าน  
 ดร.เขมนิจ บุราคม    Maythus Research 
 ดร.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์    ข้าราชการเกษียณอาย ุส านักงานเขต
       พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 

ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 
 อาจารย์บัณฑิกา  จารุมา    มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาจารย์ธรรมนอง  ถามา    ข้าราชการเกษียณอายุ ส านักงานเขต
       พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ฝ่ายประสานงานและจัดการ 

พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.  พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท 
พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ   พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี 
พระมหากิตติ  กิตฺติเมธ ี    พระมหาอนันต์  องฺกุรสิริ   
พระวีระวัฒน์  วีรวฑฺฒโน    ผศ.เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ 
ผศ.ฐิติพร  สะสม     นายประทีป  ยศนรินทร ์  

 นายธัชพล  ยรรยงค์    นายธนวัฒน์  ศรีลา  
 นายอนันต์  ลานเงิน    นางกัญจนพร  เกิดช่อ  
 นางขวัญดาว  วิญญูชาคริต   นางการะเกด  อาจหาญ  
 นางสาวกิตติกา  ดีค า    นางสาวปาริชาติ  อุดดี 

นางสาวอุษา  เลาด ี    นางจิรวรรณ  ตันตระกูล 
นางสาวปิยะฉัตร  ดีสีใส    นายสิทธิชัย  อุ่นสวน   
นายณัฐสิทธิ์  ดวงแก้ว    นายปรเมษฐ์  กิจการ 
นายเอื้อ  เจริญสุข    นางอรพินท์ อินวงศ์ 
นางสาวสุบินรัตน์  รัตนศิลา   นายสุรเชษฐ์  ค าใจ 

จัดรูปเล่ม ออกแบบปก ภาพ/ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเวบ็ไซต์  
 นายศุภกริช  เขื่อนเพชร 

 
 
 


