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ABSTRACT 
 This research consists of 3 objects; - (1) to study   the value of holistic 
knowledge in  arts and cultures for the production of conscience, (2) to study of 
analysis in the process for production of conscience in the Buddhist arts and cultures 
of temples and community, Phitsanulok, (3) to study of synthesis in the process of 
production of conscience in Buddhist arts and cultures for the development of Thai 
society. Its main area is Wat Phrasriratanamahadhutvoramahavihara, Muang 
Phitsanulok and the others as the second area. It is the mixing in qualitative and 
quantitative research. Its resource is used by Tetipițaka as the first primary source and 
a book, research report, photos, interview an focus group as the secondary source. Its 
tools of research are (1) form of summary document, (2) form of survey form,            
(3) form of interview and (4) form of questionnaire opened. The analysis of data  is in 
the form of descriptive statics. 
 This research is found that the body of knowledge in arts and cultures 
grouped in the kinds of architecture Sculpture painting and festivals interpreting 
Dhamma. They give values in the kinds of Buddhist Study, moral study and  
handicraft study. We find the processes of building conscience base on (1) knowledge 
(2) activities (3) regulation (4) network and (5) management. We find the resources of 
building conscience in 6 resources;- (1) from oneself, (2)  from family, (3) from 
school/college, (4) from temple/religions, (5) state/nation and (6) from monarchy. We 
take synthesis of building base on (1) Buddhist cultures, (2) religious teaching,                 
(3) organization cultures and (4) worldwide as the world focusing stability, wealthy 
and sustentation. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาส 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ประธานที่ปรึกษา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  และขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก ที่มีส่วนส่งเสริมการท าวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย   ขอขอบคุณนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ระดับปริญญาปริญญาโท
และศิษย์เก่าที่รับเป็นผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าอันมีค่า  ขอ
อนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รวมถึงผู้มี
ส่วนร่วมกับงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ  ที่มิได้เอ่ยนามมา หากคุณความดีใดท่ีจะเกิดจากการวิจัยนี้  ขอมอบให้
เป็นปฏิการะคุณแก่ทุกท่านและสถาบันการศึกษา  หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคลต่าง ๆ ที่
เหลือจะคณานับ ณ ที่นี้    
 
 

 
พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.    

   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ...............................................................................๑๙๒ 
          ๕.๑ สรุปผลการวิจัย..........................................................................................................๑๙๒          
           ๕.๒ ข้อเสนอแนะ............................................................................. ................................๑๙๖ 
                 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะสร้างวัฒนธรรมองค์กร..............................................................๑๙๖ 
                 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะการน าไปใช้..............................................................................๒๐๓ 
                 ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป.....................................................................๒๐๔         
บรรณานุกรม .........................................................................................................................๒๐๕ 
ภาคผนวก...............................................................................................................................๒๐๘        

 ภาคผนวก ก บทความวิจัย..............................................................................................๒๐๘   
 ภาคผนวก ข กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์.............๒๑๖ 
 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ........................................................................
๒๑๗              

 ภาคผนวก ง เครื่องมือวิจัย ............................................................................................๒๑๘ 
 ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมเสวนาเพื่อการวิจัย.................................................................๒๒๑ 
 ภาคผนวก ฉ ประวัติผู้วิจัย..............................................................................................๒๒๒ 
   ภาคผนวก ช แบบสรุปโครงการวิจัย...............................................................................๒๒๕ 
 
 

  ภาคผนวก ฌ  
               (๑) หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย………..…………………...………..……๒๓๒ 

 (๒) วุฒิบัตร/ปก/หน้าเผยแพร่รายงานวิจัย....................................................๒๓๓ 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่ 

๑.๑ แสดงลักษณะคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม............................................................๑๔ 
๑.๒ แสดงแผนวิธีศึกษาวิจัย...........................................................................................๒๘ 

๓.๑๙ แสดงสถิติตัวอย่างของผู้เข้าเคารพพระบรมศพรายวัน.........................................๑๔๑ 
๔.๑ แสดงรายการกิจกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ....................................................๑๘๒ 

 

สารบัญภาพ/แผนภาพ 

สารบัญภาพ/แผนภาพประกอบที่ 
๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย....................................................................................๑๐ 
๒.๑ พระอุโบสถจัตรมุข วัดจุฬามณี ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก...............................๓๑ 
๒.๒ พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก.......................๓๒ 
๒.๓ เจดีย์ยอดด้วน วัดเจดีย์ยอดด้วน ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก..........................๓๒ 
๒.๔ พระเจดีย์ยอดทอง วัดเจดีย์ยอดทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก.....................๓๓ 
๒.๕ หอไตร ๑๒ ต้น วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก................................๓๓ 
๒.๖ หอไตรเสาเดียว วัดบา้นโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก....................๓๔ 

๒.๗ ศาลาเสา ๑๐๐ วัดหน้าพระธาตุ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก.....................๓๔ 
๒.๘ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก...............๓๕ 
๒.๙ พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก.....................๓๕ 

๒.๑๐ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก......................๓๖ 
๒.๑๑ รอยพุทธบาท เขาสมอแครง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก.................................๓๖ 
๒.๑๒ จิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรตันมหาธาตุ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก...............๓๗ 

๒.๑๓ จิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดราชบูรณะ ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก..................๓๘ 
๒.๑๔ พิธีสรงน้ าเทศกาลสงกรานต์  วัดปรักแรด ต. บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก.....................๓๘ 

๒.๑๕ เทศกาลลอยกระทง วัดอรัญญิก ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก................................๓๙ 
๒.๑๖ เทศน์มหาชาติ  วัดจุฬามณี ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก....................................๔๐ 
๒.๑๗ จิตกรรมฝาผนังมหาชาติชาดก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก..........๔๐ 
๒.๑๘ วิหาร / พระวิหาร วัดพระวิหารพระพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก....................๔๑ 
๒.๑๙ พระวิหารคด  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก................................................๔๓ 
๒.๒๐ พระอุโบสถ หลวงพ่อโต  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก................................๔๕ 
๒.๒๑ พระปรางค์ / สถูป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก.........................................๔๗ 
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๒.๒๒ แสดงองค์พระปรางค์ส่วนบน..................................................................................๔๙ 
๒.๒๓ แสดงส่วนส าคัญขององค์ปรางค์ ตามคติทางพระพุทธศาสนา.................................

๔๙ 
๒.๒๔ แสดงบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุขององค์พระปรางค์.........................................................๕๐ 
๒.๒๕ บันไดพญานาค วัดกลางน้ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา..........๕๑ 

๒.๒๖ เมรุ/เมรุมาศ>เขาพระสุเมรุ > สะดือจักรวาล วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก......๕๒ 
๒.๒๗ หอระฆัง/หอกลอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก.........................................๕๔ 
๒.๒๘ หอไตร/หอธรรม/ธรรมเจดีย์ วัดโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก.............๕๖ 
๒.๒๙ เจดีย์/เจดีย์ทราย/เจดีย์ราย  วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก............................๕๗ 
๒.๓๐ เทียบเคียงเจดีย์ทรายกับพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม...................................๕๘ 
๒.๓๑ แสดงรายละเอียดเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก............๖๐ 
๒.๓๒ พุทธศิลปกรรมเหรียญ วัดพระรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก...........................๖๑ 
๒.๓๓ เปลวเพลิงบนพระเศียร แสดงถึงปัญญา.................................................................๖๓ 
๒.๓๔ พระกรรณท่ียาวยาน แสดงถึงความหนักแน่นในอรรถคดี.......................................๖๔ 
๒.๓๕ พระเนตรที่ทอดลง แสดงถึงความส ารวมในอินทรีย์................................................๖๕ 
๒.๓๖ นิ้วพระหัตถ์ที่ราบเสมอกัน แสดงถึงความเสมอภาคแห่งการเข้าถึงธรรมของชนช้ัน..................๖๕ 

๒.๓๗ ซุ้มเรือนแก้ว / เอกลักษณ์พระพุทธชินราช ซุ้มเรือนแก้วสื่อถึงรัตนฆรเจดีย์...........๖๖ 
๒.๓๘ ภาพที่แสดงถึงประติมากรรมที่ไม่เหมาะสม............................................................๖๘ 
๒.๓๙ ภาพแสดงดอกไม้ที่ลอยทวนลม / กลิ่นของสัตบุรุษหอมทวนลม............................๗๐ 
๒.๔๐ จิตกรรมฝาผนังแสดงเทพชุมนุม ณ พระวิหารพระพุทธชินราช..............................๗๐ 
๒.๔๑ แสดงพวงหรีดวงกลมสื่อถึงวงจรก าเนิดชีวิตมนุษย์.................................................๙๗ 
๒.๔๒ ดอกไม้จันทน์เทียม แสดงดอกไม้จันทน์สื่อถึงความดี/มีค่า.....................................๙๘ 
๒.๔๓ แสดงอัตราส่วนการแบ่งพ้ืนสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ............๑๐๓ 
๓.๑ ชาวชุมชนฯ สรงน้ าพระพุทธชินราชจ าลอง วันสงกรานต์....................................๑๑๔ 
๓.๒ แสดงก่อเจดีย์ทรายและชักรอกขันน้ าสรงบนเจดีย์ วัดราชบูรณะ........................๑๑๕ 
๓.๓ แสดงก่อเจดีย์ทรายและชักรอกขันน้ าสรงบนเจดีย์ วัดราชบูรณะ........................๑๑๕ 
๓.๔ แสดงปราสาทผึ้ง/เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ชาติตระการ...........................๑๑๖ 
๓.๕ แสดงการแห่นางแมว ชุมชนบ้านโคกผักหวาน ต.ชาตติระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก....

๑๑๗ 

๓.๖ แสดงจิตส านึกของนักเรียนเก็บธงชาติไทยที่ลมพัดตกพ้ืน....................................๑๒๓ 
๓.๗ แสดงภาพชุดสีขาวของอุบาสกอุบาสิกาเข้าปฏิบัติธรรม.......................................๑๒๕ 
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๓.๘ พระธรรมเสนานุวัตร  พระสงฆ์ในฐานะนิมิตแห่งศรัทธ.......................................๑๒๖ 
๓.๙ แสดงเสาอโศกหัวสิงห์ สัญลักษณ์การเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้

ได้รับอิทธิพลนิมิตแห่งศรัทธาจากติสสะสามเณร.................................................๑๒๘ 
๓.๑๐ แสดงความสัมพันธ์รัฐ/ประชาชน/ศิลปวัฒนธรรม...............................................๑๒๘   
๓.๑๑ แสดงการใช้อ านาจของพระมหากษัตริย์..............................................................๑๒๙  
๓.๑๒ แสดงความสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์.................๑๓๐ 
๓.๑๓ แสดงค่านิยม ๑๒ ประการ นโยบายของรัฐบาล คสช. โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ชา 

/ ข้อ ๕ ส านึกในวัฒนธรรม ประจ าชาติ...............................................................๑๓๑ 
๓.๑๔ แสดงเอกลักษณ์พระพุทธชินราช/ศิลปวัฒนธรรมประเภทประติมากรรม จ.พิษณุโลก

.............................................................................................. ...............................๑๓๕ 
๓.๑๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานกลางแดดจนพระเสโทไหลจากพระนาสิกที่ชี้ให้เห็น พระ

หัตถ์อีกข้างถือแผนที่  ถือพื้นที่ทรงงาน................................................................๑๓๘ 
๓.๑๖ แสดงอัตราส่วนการแบ่งพ้ืนสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ............๑๔๐ 
๓.๑๗ แสดงขอบข่ายเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ...........๑๔๐ 
๓.๑๘ แสดงพสกนิกรเข้าเคารพพระบรมศพ ร.๙ ด้วยจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ

พสกนิกร ด้วยการพูดในใจดัง ๆ ว่า “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”...................๑๔๑ 
๓.๑๙ แสดงกระบวนการกับจิตส านึกต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม.......................................๑๔๒ 
๓.๒๐ แสดงภาพที่ไม่เหมาะสมกับพุทธประติมากรรม....................................................

๑๔๖ 
๓.๒๑ แสดงสัตว์ป่าหิมพานต์รอบ ๆ พระสุเมรุ..............................................................๑๔๗ 
๓.๒๒ แสดงแหล่งและกระบวนการสร้างจิตส านึก..........................................................๑๕๓ 
๔.๑ แสดงศิลปวัฒนธรรมว่าเป็นมรดกไทย/รับช่วง.....................................................๑๕๕ 
๔.๒ แสดงการสังเคราะห์มรรค ๘ ลงในไตรสิกขา.......................................................๑๗๐ 
๔.๓ แสดงไตรสิกขาประยุกต์สร้างจิตส านึกจากวัฒนธรรมเชิงพุทธ.............................๑๗๒ 
๔.๔ แสดงเครื่องมือสร้างจิตส านึก...............................................................................๑๗๓ 
๔.๕ แสดงวิธีสร้างจิตส านึกจากจุดเริ่มต้น....................................................................๑๗๖ 
๔.๖ สรุปการสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ.........๑๙๑ 
๕.๑ ภาพ/แผนภาพ ๕.๑ สรุปประเด็นการวิจัย………………………….....…………………….๑๙๕ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อช่ือคมัภีร ์

    รายงานการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเอกสาร โดยใช้พระไตรปิฎกเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  
ค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมและประเด็นทีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ  อนึ่ง 
พระไตรปิฎก เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดรหัสเป็นอักษร
ย่อคัมภีร์ (ไทย)  เล่ม/ข้อ/หน้า โดยมีค าอธิบายอักษรย่อคัมภีร์ ดังนี้ 

 วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค  
 วิ.ป. (ไทย)  =  วินัยปิฎก ปริวารวรรค 

 ขุ.วิ. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ 

 ขุ.อิติ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ 
 ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท  
 ขุ.ขุ. (ไทย)              = สัตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ  
 ขุ.ชา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก  
 ขุ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส 
 ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  
 ที.ปา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาติกวรรค 
 ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  
 ม.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
 ส .ส. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
 อง.ฺติก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร  
 อง.ฺปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  

 อง.ฺสตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรกนิกาย สัตตกนิบาต 
 อง.ฺอฏฺฐก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  

 จิตส านึก ความตระหนักรู้ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแยกความชั่ว-ดี รู้ว่าอะไรดีมี
คุณค่าหรือไม่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของตัวบุคคล  องค์กร สถาบัน  ตลอดถึงชาติโดยรวมที่จะ
เอ้ืออ านวยให้เกิดสุข สงบ สันติภาพในสังคมทุกระดับ   จิตส านึกเป็นเรื่องที่ชนทุกชาติต้องมีและ
ปฏิบัติตาม  เช่น ชาติไทยมีพุทธประติมากรรมที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ศิลป์ มีความโดดเด่นที่แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า มีความเชื่อในพุทธประติมากรรมของ
ตนทุกยุคสมัย  จะเห็นว่า พระพุทธรูปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะทรงเครื่อง มีผ้าห่มคลุมองค์พระนั้น
ตั้งแต่พระศอลงมา สมัยสุโขทัยจะมีพระโขนงโก่ง มีเปลวเพลิงบนพระเศียร มีพระกรรณยาวยาน  ส่วน
สถาปัตยกรรมประเภทอาคาร เช่นพระอุโบสถ พระวิหาร  จะมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บันใด
พญานาค  เป็นไปตามคติแห่งการรักษาทิศทั้ง 4 ของท้าวจตุโลกบาท เทพสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช 
เครื่องประดับต่าง ๆ นี้จะสื่อความงดงามและสื่อถึงธรรมด้วย นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมด้านประเพณี
ที่อิงศาสนาเกือบทั้งหมดของไทย ที่ส าคัญได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง เทศน์มหาชาติ ล้วนแต่
สื่อถึงธรรมที่แสดงผ่านวัฒนธรรมในทุกกิจกรรมไป เช่น ผีตาโขน เป็นกิจกรรมของประเพณีสงกรานต์ 
มีนัยทางคติธรรม คือ สติ ที่คอยเตือนไม่ให้ใคร ๆ เล่นสนุกสนานจนลืมเป็นลืมตาย  อันจะตกอยู่ใน
ความประมาท ความกตัญญูกตเวทีเป็นกิจกรรมส าคัญของประเพณีลอยกระทง การให้ทาน ของพระ
เวสสันดรเป็นกิจกรรมส าคัญแสดงทานบารมีในประเพณีเทศน์มหาชาติ   

 กระบวนการสร้างจิตส านึกนั้น ได้ก าหนดกระบวนการไว้ ๕ กระบวนการ คือ ความรู้ 
กิจกรรม  สร้างข้อบังคับ  สร้างเครือข่าย และวางหลักการบริหารจัดการ  บนแหล่งสร้างจิตส านึกนั้น
เกิดได้หลายทาง โดยตั้งแหล่งไว้ว่า ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันกษัตริย์  จากตนเองไปยัง
สังคมระดับสูง นั่นคือ กระบวนการจิตส านึกมีทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในคือ  ใจที่
แสดงออกโดยอุปนิสัย ส่วนปัจจัยจากภายนอก เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัดต่าง  ๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ผลักดัน ซึมซับ อบรมให้คนเรามีขึ้นได้  นี่หมายถึงว่า จิตส านึกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเองได้เท่านั้น ถึงเกิดได้ก็
อาจยากหน่อย จึงต้องอาศัยปัจจัยภายนอกด้วย  ดังนั้น ปัจจัยภายนอกจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น 
จนเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามทิศทางท่ีสังคมก าหนดไว้ได้  ในปัจจุบัน ต้องบอกว่า  ปัจจัยภายนอก
ที่จะผลักดันจิตส านึกให้เกิดข้ึนที่มีอิทธิพลส าคัญ คือ ครอบครัว โรงเรียน วัด รัฐ  
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 โดยเบื้องต้น  จะเห็นว่า ระดับรัฐหรือชาติจะออกก าหนดค่านิยม 12 ประการ15  ออกมา 
เป็นการรณรงค์ของรัฐบาลปัจจุบัน คือ นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   

 สมัยโบราณ  บรรพบุรุษมีภูมิปัญญา มีความเชื่อสามารถสร้างวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ  
ผ่านทางถาวรวัตถุในรูปแบบสถาปัตยกรรม  เช่น เจดีย์ พระปรางค์  รูปทรงประสาทองค์ขนาดมหึมา 
เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทเขาพนมรุ้ง ประสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ในประเทศไทยมากมายนั้น  
ก็เพราะคนสมัยนั้นได้แรงปัจจัยผลักดันความเชื่อเรื่องบุญบาป ความเชื่อในพระเทพเจ้า ความเชื่อจิต
วิญญาณ จึงรวมพละก าลังทางกายและทางสติปัญญาสร้างเทวสถาน องค์ปราสาทต่าง ๆ เพ่ือถวาย
เทพเจ้าเหล่านั้น  ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตส านึกเหล่านี้ ได้รับการปฏิบัติกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะมีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อชีวิต สร้างกายสามัคคีและสร้างความส านึกในธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นอย่างดี  

 ศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยชาติทุกชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าว่าชาติ ค าว่าชาติ ไม่ใช่ เพียงมองหาแต่องค์ประกอบของอาณาเขต
ดินแดน ประชากร ระบอบการปกครอง ศาสนาเท่านั้น ย่อมต้องมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองด้วย ดังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ที่ว่า  “........เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อม
ทราม  เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม.......”16  แสดงให้เห็นว่า  ศิลปะนี้ เป็นเครื่อง
ตัดสินตัดสินความเสื่อมความเจริญของเมืองได้  และแน่นอน เมื่อมีศิลปะ ก็ต้องมีนักกวี มีศิลปิน ผู้คิด
รังสรรค์งานศิลป์ทั้งทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม  วิจิตรศิลป์ออกมา  และผู้คิด
รังสรรค์ศิลปะเหล่านี้ออกมา ก็จะเป็นมนุษย์เท่านั้น เพราะสัตว์ดิรัจฉานคิดศิลปะและวรรณกรรมไม่ได้ 
แสดงให้เห็นความเจริญทางสติปัญญาของมนุษย์ได้อย่างดี 
  ศิลปวัฒนธรรม ในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ  มีทั้งในรูปแบบอาคารทั้งวัตถุ
สิ่งของ  รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของอาคารนั้น  การมีฝีมือทางศิลปะที่
สวยงาม  จัดที่วางสิ่งต่าง ๆ ได้สัดส่วน  ใช้เจตสิกอันวิจิตรที่สุนทรียภาพ  เป็นผลผลิตทางสติปัญญา
ของมนุษย์  ศิลปะ เป็นเรื่องความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นฝีมือ  แสดงให้เห็นความฉลาดในฝีมือ  มี

                                                           
 15ค่านิยม ๑๒ ประการ คือ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน          
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. มีระเบียบ วินัย 
เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 16พระราชวรมุนี (ประยรู ธมฺมจติฺโต) และคณะ, อนุทนิธรรมะ: ธรรมะส าหรับ 365  วัน, (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิพุทธธรรม, 2536), หน้า 122. 
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ทักษะการใช้ฝีมือ  ปรากฏออกมาอย่างงดงามอันน่าชื่นชม  เมื่อเป็นดังนั้น  พุทธศิลปกรรมก็เป็น
เครื่องแสดงฝีมือ  ส าแดงความฉลาดในฝีมือ   ส าแดงทักษะฝีมือในศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องศิลปะนี้  พระพุทธองค์ให้ความส าคัญต่อวิถีชีวิตมากทีเดียว ที่ว่ามากนั้น ก็เพราะจัดว่า  ศิลปะ
เป็นมงคลอันดับสูงสุด  (เอตัมมังคะละมุตตะมัง) ดังที่ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตร  ข้อที่ 9 ว่า  “การมี
ศิลปะเป็นอุดมมงคล (สิปปัญจะ ...เอตัมมังคะละมุตตะมัง)  เมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท ามงคลนี้
แล้ว  เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า  ย่อมถึงความสวัสดี (ความปลอดภัย)  ในที่ทุกสถาน   ใน
กาลทุกเมื่อ”17 

 ศิลปวัฒนธรรมประเภทประเพณีหลัก ๆ ของไทย คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีเทศน์มหาชาติ  ทั้งสามนี้จะรองรับความเป็นพลเมืองที่มีจิตส านึกของประเทศนั้น 
ถือเป็นเครื่องมือสร้างจิตส านึกอย่างดี จะเห็นว่า สถานภาพของบุคคลจะถูกรองรับโดยจารีตประเพณี 
เช่น การแต่งงาน  ซึ่งสถานภาพตามวัฒนธรรมสากลแล้วจะรองรับความเป็นสามีภรรยากันโดยการพิธี
แต่งงาน ซึ่งเป็นพิธีประกาศการยอมรับความเป็นสามีภรรยากันของชายและหญิงคู่นั้น ในส่วน
วัฒนธรรมประเพณีไทยก็เช่นเดียวกัน ญาติพ่ีน้องหรือสังคมรอบข้างหรือสังคมทั่วไปจะยอมรับความ
เป็นสามีภรรยากันโดยพิธีแต่งงาน เพราะเป็นการแสดงออกทางกายที่ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน 
การแต่งงานแสดงการเป็นหนึ่งเดียวกันของชายหญิงรวมทรัพย์สินสมบัติที่เกิดขึ้นจากสินสมรสของทั้ง
สองนั้นตลอดถึงสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายทุกอย่าง ส่วนการจดทะเบียนสมรสนั้น เป็นการ
แสดงออกทางนิตินัย เพ่ือรองรับแบบสมโนครัว และการแต่งงานนี้จะถูกรองรับโดยกฎหมายของรัฐที่
รับรองสิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคลนั้น รวมถึงสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การท างาน
และการอาศัยอยู่ในประเทศ สิทธิเดินทางกลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศ และการคุ้มครองผ่านกองทัพหรือการทูต  การแต่งงานเป็น
การรองรับการเป็นพลเมืองตามสิทธิหน้าที่ต่อรัฐอย่างหนึ่ง เช่น หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ  
โดยเสียภาษี การรับใช้ชาติเป็นทหาร  และยังมีความเป็นพลเมืองที่รักชาติมากกว่านี้  ถึงขั้นเรียกว่า
ชาตินิยม ไม่ใช่เป็นพลเมืองที่ไร้สัญชาติ (stateless) 

 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี เป็นสิ่งที่มาคู่กับมนุษย์ เพราะมนุษย์จะพัฒนาตนเองถึงเจริญ 
สูงสุดจนมีอารยธรรมทางวัตถุ ประเภทประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม แม้อารยธรรมทาง
วรรณกรรม ท าให้อ่านออกเขียนได้ มีภาษาอักษรใช้  ดังที่พ่อขุนรามค าแหง มหาราช ทรงคิดประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เรียกว่า “ลายสือไทย” และ
ได้มีการพัฒนาการมาเป็นล าดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน  รวมถึงอารยธรรมนามธรรมที่เป็นคติ
ชนวิทยา ความเชื่อต่อบุญ-บาป นรก-สวรรค์ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง  ยิ่งไปกว่านั้น 

                                                           
  17ขุ.ขุ. (ไทย) 25/5/6. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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มนุษย์สามารถพัฒนาตนไปสู่อริยบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่เรารู้
คุณค่า ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดค้นสร้างไว้แล้ว  จะท าให้เรารู้สึกมีจิตส านึกหวง
แหนและรักษาแล้วด าเนินชีวิตตาม  นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเรียนรู้ความเสื่อมความเจริญที่เกิดจาก
ตนเองและคนอื่น เรียกว่า รู้ว่าอะไรจะดี อะไรจะชั่ว  อะไรจะเจริญ อะไรจะเสื่อม     
 พระพุทธศาสนา ค าสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถเรียนรู้ได้โดยตรง ๆ และสามารถ
ศึกษาได้โดยผ่านศิลปวัฒธรรม/ประเพณีไทย ประเทศไทยมีเทศกาลหรือประเพณีหลัก ๆ อยู่ 3 
เทศกาล คือ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเทศน์มหาชาติ ทั้ง 3 เทศกาลนี้อิงอยู่กับ
พระพุทธศาสนาโดยแท้ โดยเทศกาลสงกรานต์มีก าเนิดมาจากท า “เทวตาพลี”18  ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในพลี
กรรม ๕ เรื่องนี้เศรษฐีสองสามีและภรรยาที่ท าพิธีบนขอบุตรจากรุกขเทพต้นไทรแล้วได้บุตรชื่อธรรม
บาลกุมาร และในเนื้อหาของเทศกาลนี้มีกิจกรรมเชิงพุทธมากมาย เช่น การทายปัญหาจริยธรรมของ
เทวดา 3 ราศี การรดน้ าด าหัว แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  การปล่อยนกปล่อยปลา แสดงถึง
อภัยทาน การก่อเจดีย์ทราย แสดงถึงการกลัวบาป  การท าเครื่องสักการะด้วยต้นปราสาทผึ้ง แสดงถึง
เครื่องสักการบูชาอามิส  ผีตาโขน แสดงถึงปริศนาธรรมคือสติสัมปชัญญะ เทศกาลลอยกระทง มีต้น
ก าเนิดมาจากการบูชารอยพุทธบาทบนฝั่งน้ านัมมะทา ประเทศอินเดีย เทศกาลเทศน์มหาชาติ มีต้น
ก าเนิดจากการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์เวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ทั้งปวงนี้
บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา ปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม เช่น 
ศิลปวัตถทุีฉ่ลุลวดลายบนอิฐหินดินปูนในศาสนสถาน หรืออาคารบ้านเรือนทรงต่าง ๆ  ศิลปะบางชนิด
สามารถเป็นยี่ห้อของอ าเภอหรือจังหวัดได้ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  พระธาตุไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น การท าร่มบ่อสร้างของชุมชนบ้านบ่อ
สร้าง ต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ผ้าไหมมัดหมี่ตีนจก จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น  
ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้น เช่นความเชื่อที่ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ  เช่น
ประเพณีสงกรานต์ มีความเชื่อว่าการท าบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยการถวายผ้าจีวร จะท าให้ผู้ที่เราท าอุทิศ
ไปให้นั้นมีผ้านุ่งห่ม  การท าบุญพร้อมด้วยการถวายน้ า จะท าให้ตนและคนที่ตนอุทิศไปให้นี้ไม่อดน้ า  
ประเพณีลอยกระทง มีความเชื่อว่า บูชาแม่น้ าและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา  การฟังการ
เทศน์มหาชาติ มีความเชื่อถ้าฟังจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มหาศาล 5 ประการ คือ  
               1. จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
               2. จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร 
               3. จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 

                                                           
 18อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/41/65. 
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               4. จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข 
               5. จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  เกิดแนวคิดว่า  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากการคิดและ
ปฏิบัติร่วมกัน เป็นประชามติ แสดงถึงความสามัคคีร่วมกันคิดร่วมกันท า ผลของความร่วมกันนั้นจะ
น าพาเราพบความสุข  เป็นคุณค่าชีวิตหาประมาณมิได้ ในลักษณะเดียวกันนี้  เป็นการสื่อสารน าไป
ประยุกต์ใช้กันทั่วไปว่า สามัคคีคือพลัง สามัคคีคือพลังสร้างชาติ  สามัคคีสร้างความสงบรบไม่ขลาด  
เมื่อหวนมาวิเคราะห์ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความสามัคคีของหมู่คณะ 
น าสุขมาให้”19  ค านี้ เมื่อว่าไปแล้วเราตอบแทนคนทุกคนหรือทุกชาติได้เลยว่า  ทุกคนมีเป้าหมายไป
หาความสุขกันทั้งนั้น ไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอน ตัวอย่างถ้าเราถามว่าเรารับจ้างท างานไปท าไม    
จะตอบเหมือนกันทุกคนว่าเพ่ือเงิน  แล้วจะน าเงินไปท าอะไร  ตอบว่า จะน าเงินไปใช้ เช่นซื้ออาหาร
กิน  ถามว่า ท าไมต้องกิน ตอบว่าก็เพราะมันหิว เมื่อหิวแล้วจะเป็นอย่างไร  ตอบว่าเป็นทุกข์ ถามว่า 
เมื่อกินอ่ิมแล้วเป็นสุขใช่ไหม ตอบว่า ใช่ ในที่สุดก็มาลงที่ความสุขทั้งนั้น  เรื่องความหิวนี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้อย่างหนึ่งคือว่า “ชิฆัจฉา ปรมา โรคา=  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง”20  ท าไมจึงเปรียบความหิว
ด้วยโรค และไม่ใช่โรคธรรมดาด้วย เป็นโรคชนิดบรมคืออย่างร้ายแรงที่สุดด้วย  ก็เพราะว่าโรคทางกาย
นั้นรักษาได้ด้วยยา และจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่โรคคือความหิวนี้ซิเกิดได้ทุกเวลา จึงต้อง
แสวงหาสิ่งสนองความหิวให้ทันเวลา เพราะอาการความหิวเรียกร้องให้เรากินอาหารทุกวันและวันละ
หลายมื้อหรือหลายอย่างด้วย ถือได้ว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม
ในไทยนี้ 
 คุณค่าชีวิต คือความสุขกาย สุขใจ มีสังคมที่ดี มีกัลยาณมิตร นี่คือเป้าหมายสูงสุด แต่ต้อง
มีเบื้องต้นจากการมีชีวิตที่ดีมีสุข  จะมุ่งเน้นการมีกินมีใช้ หรือความอ่ิมปากอ่ิมท้องเป็นความสุขในชีวิต
ของแต่ละคน จะมีผลไปถึงทุกชีวิตในสังคมด้วย แล้วจะก่อเกิดสันติสุข เป็นความสุขที่เกิดจากความ
สงบเรียบร้อยในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน  ปัจจุบันประเทศไทยเรา ไม่มีความสันติในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ คือยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ท าให้ผู้คนในสามจังหวัดนี้อยู่กินไม่ได้ นอนไม่หลับ 
เพราะต้องคอยหลบหลีกอันตรายทุกเวลา หลายคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่ที่สงบ  
เหตุการณ์นี้  อย่าถามว่าคุณมีความสุขดีไหม  ค าตอบที่ต้องได้คือ ไม่มี เมื่อถิ่นฐานบ้านเกิดไม่มีความ
สงบสุขแล้ว จะมีผลต่อการผลิตความคิด เกิดสติปัญญาที่ละเอียดอ่อน เพราะนักคิดนักปรัชญาจะเลือก
เกิดในทีส่งบเย็น  มีภูมิประเทศหรือภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและที่ท าหากิน ที่ท าเกษตรกรรมก็ต้อง “สัป

                                                           
 19ขุ.ธ. (ไทย) 25/194/93.  
 20ขุ.ธ. (ไทย) 25/๑๐๓/๙5. 
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ปายะ”21 ด้วย ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลือกเกิดในกาล ทวีป ประเทศ ตระกูล และพุทธมารดาที่
เหมาะสม แม้ภูมิปัญญาของนักปรัชญาชาวกรีก เช่น  โสคราตีส เพลโต อริสโตเติล ก็ถือก าเนิดใน
ปฏิรูปเทศ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีสังคมที่สันติ แม่น้ าท่าบริบูรณ์ โดยถิ่นฐานของท่าน คือ ลุ่มน้ าไนน์ 
จนเรียกขานกันว่า อารยธรรมลุ่มน้ าไนน์  

 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีไทย  มีลักษณะเดียวกัน ถือว่า เป็นอารยธรรมของไทย  มีคุณค่า
ทีพ่ลเมืองปฏิบัติตามและอนุรักษ์ไว้แล้วเกิดความสุขในชีวิต ไร้ความวิตกกังวล สติปัญญาก็พรั่งพรูจาก
ความคุณค่าชีวิต เป็นแหล่งความสามัคคีปองดองของคนในชาติ ซึ่งรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีค่านิยม 12 ประการ  ซึ่งเน้นลงไปยังเยาวชนทั้งหลาย  ทั้งปวงนี้ถือว่าเป็นกระบวนการ
สร้างจิตส านึกในโรงเรียนของคนในชาติได้อย่างดี   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิด
องค์ความรู้ เห็นคุณค่า ได้ประโยชน์  เป็นหลักการสร้างจิตส านึกของพลเมืองจากศิลปวัฒนธรรมที่สื่อ
ถึงธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป    

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1.2.๑ เพ่ือศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างจิตส านึก 

  1.2.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัด 
และชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก 

  1.2.๓ เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพื่อกพัฒนา 
สังคมไทย 

 

1.3  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
  1.3.1 ต้องการทราบคุณค่าขององค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีการสร้างจิตส านึกเป็น 

อย่างไร 

  1.3.2 ต้องการวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัด 
และชุมชนจังหวัดพิษณุโลกว่าอยู่ที่ไหน มีลักษณะเด่นอย่างไร 

  1.3.3 ต้องการสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือ 
พัฒนาสังคมไทย ว่ามีหมวดหมู่ มีบริบท และถือเป็นเครื่องมือสร้างจิตส านึกอย่างไร 

                                                           
               21ม.มู. (มหามกุฏ) 16/152/633. (อุตุสัปปายะ อากาศสบาย ปุคคลสัปปายะ  บุคคลสบาย   
โภชนสัปปายะ  โภชนะสบาย ธัมมัสสวนะสัปปายะ  การฟังธรรมสบาย)   
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
  1.4.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเด็นที่ศึกษา ๔ ประเด็น คือ   

   ๑) องค์ความรู้ในประเภทและหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม  
 ประติมากรรม จิตรกรรม เทศกาลหรือประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์ 
 มหาชาติ 
   ๒) แหล่งจิตส านึก ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน วัด และสถาบัน 
 พระมหากษัตริย์ 
   ๓) กระบวนการสร้างจิตส านึก ได้ ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ เครือข่าย และการ 
 บริหารจัดการ  
    ๔) คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ๓ ด้าน ได้แก่ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

    ๕) ประเภทจิตส านึกที่เกิดขึ้น ได้แก่ จิตส านึกจากตนเอง จากครอบครัว จาก 
สถาบันหลักและจากสังคม 

    ๔) การสังเคราะห์การสร้างจิตส านึกบนฐานศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา วัฒนธรรม 
  องค์และองค์กรระดับโลก  

   1.4.๒ ขอบเขตด้านคัมภีร์ 
     1) คัมภีร์ปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย   
     2) คัมภีร์ทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต ารา รายงานวิจัย วารสาร สื่อข้อมูลทาง 
 อีเลคทรอนิคส์ 

  1.4.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

    1) พ้ืนที่หลัก (ตัวอย่าง) ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัด 
 พิษณุโลก ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรม ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ  
     2) พ้ืนที่รอง ได้แก่ อ าเภอชาติตระการ และอ าเภออ่ืน ๆ ๘ อ าเภอซ่ึงมี 
 ศิลปวัฒนธรรมเด่น ๆ  ทั้งสถาปัตยกรรมทั้งเทศกาล/ประเพณีสงกรานต์ ทีแ่สดงผีตาโขน  
 แสดงปราสาทผึ้งบูชา พระรัตนตรัย  
 1.4.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

   ระยะเวลาท าการวิจัยตามก าหนดปีงบประมาณ 2560 จ านวน 12 เดือน นับแต่ 
 วันท าสัญญาวิจัย 
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1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

     กระบวนการสร้างจิตส านึก  หมายถึง ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ เครือข่าย การบริหาร
จัดการเครือข่าย  
 แหล่งสร้างจิตส านึก  หมายถึง  แหล่งก่อเกิดจิตส านึก 6 ด้าน ได้แก่ อุปนิสัยของตนเอง  
ครอบครัว โรงเรียน  วัด/ศาสนา รัฐ/ชาติ พระมหากษัตริย์ 
 จิตส านึก หมายถึง ความตระหนักรู้ในหน้าที่  มีค่านิยม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม รู้ว่าอะไรดีมีคุณค่า รู้ว่าอะไรไม่ดีเสียหาย 
 ประเภทจิตส านึก หมายถึง จิตส านึกต่อตนเอง จิตส านึกต่อครอบครัว จิตส านึกต่อสถาบัน
หลัก คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตส านึกต่อสังคม 
 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาที่ถ่ายทอดค าสอนผ่านศิลปกรรม
ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม และรูปแบบนามธรรมหรือกึ่งรูปธรรมประเภท
เทศกาล/ประเพณ ีได้แก่ สงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ 
 ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาประเภทสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตกรรม รวมถึงเทศกาล/ประเพณีที่สร้างขึ้นตามคติพุทธธรรมหรือพระวินัยสงฆ์มุ่ง
อธิบายธรรมหรือสื่อถึงธรรม  
 สถาปัตยกรรม หมายถึง อาคารและสถานที่ เช่น ศาลาการเปรียญธรรม หอระฆัง พระ
อุโบสถ กุฏิ พระวิหาร พระเจดีย์ ก าแพง  สังเวชนียสถาน 
 ประติมากรรม หมายถึง พระพุทธรูป พระสาวก หรือพระวัตถุธรรมอ่ืน ๆ เช่น ตรา
ธรรมจักร  ธงธรรมจักร รวมถึงพวงหรีด สายสิญจน์ บาตรน้ า ก าหญ้าคาพรมน้ าพุทธมนต์ 
 จิตกรรม หมายถึง ภาพวาด ภาพสีหรือภาพเขียนด้วยสีของปากกา ดินสอ ดินน้ ามัน
เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ปรากฏในรูปธรรมอันมีจิตรกรรมตามฝาผนังในพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการ
เปรียญของวัดต่าง ๆ  
 เทศกาล/ประเพณี หมายถึง  สงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ 
 จิตส านึกในวัฒนธรรมเชิงพุทธ หมายถึง จิตส านึกในค าสอนของพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่าน
ศิลปวัฒนธรรม มีประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทงและ
เทศมหาชาติหรือประเพณีอ่ืน ๆ 
 คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ดี มีประโยชน์ ทักษะ ฝีมืออันประณีต สิ่งที่สร้างความสุขและสันติใน
สังคม  ๓ ด้าน คือ พุทธิศึกษา  (ความรู้) จริยศึกษา (การปฏิบัติที่เหมาะสม) หัตถศึกษา (ศิลปะ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ)  
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 การจัดหมวดหมู่ หมายถึง การจัดศิลปวัฒนธรรมโดยแยกเป็น วัฒนธรรมมรดกไทย กับ 
วัฒนธรรมรับช่วง หมวดหมู่ที่เป็นรูปธรรม กับหมวดหมู่ที่เป็นนามธรรมหรือกึ่งนามธรรม 
 ภูมิปัญญา หมายถึง ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางความคิด สติปัญญา ที่ผ่านนวัตกรรมสู่
ศาสตร์-ศิลป์ ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม รวมถึงนามธรรม มีเทศกาลา
ประเพณีต่าง ๆ   
 สังคมไทย หมายถึง สังคมไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา และถือศิลปวัฒนธรรมแบบไทยที่แสดงออกทางกาย วาจา และความเชื่อในค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

1.๖ ทฤษฎี สมมตฐิานและกรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยทีเ่ชื่อมโยงกับชื่อเรื่องเก่ียวกับจิตส านึกกับหัวข้อ
ย่อเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1.๖.1 ทฤษฎี สมมติฐาน แนวคิด  

 ผู้วิจัยมีหลักการตั้งสมมติฐานว่า  การสร้างจิตส านึกตามแนวพระพุทธศาสนา  มองได้สอง
มิติ คือ มิติหนึ่ง พระพุทธศาสนาหมายถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า อีกมิติหนึ่ง หมายถึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมจนเป็นนิสัยกลายเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น เป็นกิจกรรมที่แฝงด้วยธรรม  เช่น ผีตาโขนที่นิยมแสดงกันที่อ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลออกพรรษา ซึ่งผีตาโขนนี้จะออกมาหลอกผู้คน
ที่ก าลังเล่นกันอย่างลืมเป็นลืมตายซึ่งตกอยู่ในความประมาท  แต่ถ้าผู้เล่นมีความระมัดระวัง รู้ทีหนีทีไล่
ว่าผีตาโขนเข้ามาอย่างไร ก็หมายถึงว่า ผีตาโขน คือตัวสติ สัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมส าคัญใน
พระพุทธศาสนานั่นเอง    

 สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันใน
การท าสังคมสงเคราะห์ต่อเนื่องของชาวพุทธ ดังนั้น ค าว่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนากับ
วัฒนธรรมประเพณี สองค านี้สามารถพูดได้ว่า เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีมี
แหล่งก าเนิดจากศาสนา ดังนั้น เมื่อความเป็นพลเมืองถูกก าหนดด้วยจิตส านึกที่ต้องเรียนรู้และสร้าง
ตามแนวพระพุทธศาสนาแล้ว นั้นก็แสดงว่า  มีหลักธรรมอะไรที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกขึ้นมาได้  ที่ส าคัญผู้วิจัยมองเห็นแล้วว่า หลักธรรมที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นพลเมือง คือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งหมายถึงปัจจัยเครื่องส่งเสริมสร้างสังคมสงเคราะห์ต่อกันและ
กัน  เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกมิตรไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลหรือ  ประกอบด้วย ทาน 
การให้ ปิยวาจา การพูดด้วยความรัก อัตถจริยา การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สมานัตตตา การ
วางตนเสมอต้นเสมอปลาย  เกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดมีทฤษฎีลิ่มล้อเกิดขึ้น ตามที่พระเทพโสภณ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า  
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     “พระพุทธเจ้าทรงสองหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้ เรียกว่า “สังคหวัตถ”ุ   
 หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า รถม้าวิ่งไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบ 
 ต่าง ๆ ของรถม้า เข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือรวมกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร 
 ได้ก็เพราะลิ่มสลักท าหน้าที่เป็นกาวเชื่อมความประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลัก 
 ดังกล่าวนี้ คือสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งนักบริการจะสามารถผูกใจเพ่ือนรวมงานและ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้เป็นอย่างดี”22   

 คัมภีร์พระพุทธศาสนา เมตตสูตร กล่าวถึงราชสังคหวัตถุ คือ หลักสงเคราะห์ที่ดีงามของ
พระราชา จัดเป็นส่วนเหตุ 4 ส่วน ที่  5 นิรัคคฬะ  จัดเป็นส่วนผล  กล่าวคือ 

   1. สัสสเมธะ  หมายถึง  ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบ ารุงพืชพันธุ์
ธัญญาหาร  ส่งเสริมการเกษตร  มีความหมายตรงกันข้ามกับอัศวเมธะ (การฆ่าม้าบูชายัญ)  ของ
พราหมณ์   

 2. ปุริสเมธะ  หมายถึงความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ  รู้จักส่งเสริมคนดีมี
ความสามารถ  มีความหมายตรงกันข้ามกับปุริสเมธะ  (การฆ่าคนบูชายัญ) ของพราหมณ์   

 3. สัมมาปาสะ  หมายถึงความมีอัธยาศัยดุจบ่วงคล้องใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ 
เช่น  ให้คนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวไม่เก็บภาษีเป็นเวลา  3  ปี  เป็นต้น  มีความหมายตรงกันข้ามกับสัมมา           
ปาสะ (การท าบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง  ไม้ตกท่ีไหนท าพิธีบูชายัญที่นั้น) ของพราหมณ์  
 4. วาชเปยยะ  หมายถึง ความมีปิยวาจาเป็นที่ดูดดื่มใจคน  เช่น  เรียกว่า  ‘พ่อ’  ‘ลุง’   

                                                           
 22พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจติฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 9,(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม,2540), หน้า 40. 
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               5  นิรัคคฬะ  หมายถึงบ้านเมืองสงบสุขปราศจาก โจรผู้ร้าย  ไม่ต้องระแวงภัย  บ้านเรือน
ไม่ต้องลงกลอน23 

 นอกจากนี้ คุณค่าราชสังคหวัตถุอย่างหนึ่ง คือ หลักธรรมนี้ประชาชนถือเป็นแม่แบบของ
ตนในการเป็นผู้ตามรอยพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์เป็นแม่แบบแห่งธรรมโดยตรงทางพระพุทธศาสนาใน
ฐานะธรรมาธิษฐาน  ส่วนศิลปวัฒนธรรมประเพณีนั้น พระองค์เป็นแม่แห่งบุคลาธิษฐาน 

1.๖.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
 

   ภาพ/แผนผัง ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                           
 23อง.ฺอฏฺฐก. (ไทย)23/1195 

สังคม/คนไทย 

ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณ ี

พระพุทธศาสนา 

ประตมิากรรม
              

จิตส ำนึก 

เชิงพุทธฯ 

สงกรานต ์

สถาปัตยกรรม เทศกาล/ประเพณไีทย 

ลอยกระทง เทศน์มหาชาต ิ

แหล่งการสร้างจิตส านึก 
-อุปนิสัย -ครอบครัว -โรงเรียน -วัด/ศาสนา -รัฐ/ชาติ -พระมหากษัตริย์ 

จิตรกรรม 

กระบวนการสร้างจิตส านึก-ความรู้, กิจกรรม, ข้อบังคับ, เครือข่าย และบริหาร
จัดการ 

สังเคราะห์การสร้างจติส านึกบน ศิลปวัฒนธรรม, ศาสนา,องคก์รและระดับ
โลก 
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1.๗ ทบทวนวรรณกรรม รายงานวิจัยและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  
 ก. เอกสาร/ส่ือ/หนังสือ/ต ารา  
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ  พึงชนะความชั่วด้วยความดีพึง
ชนะความตระหนี่ด้วยการให้  พึงชนะการพูดเหลาะแหละด้วยการพูดความจริง”24 พุทธพจน์
ข้างต้น วลีที่ว่า พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ สอดคล้องกับปริศนาธรรมปัญหาจริยธรรม 3 ราศี 
ซึ่งเป็นปัญหาของท้าวกบิลพรหมที่ตั้งถามกับธรรมบาลกุมาร ที่ว่าเช้า บ่าย และค่ า ราศีของคนเรา
ตั้งอยู่ที่ไหนในตัวเรา ซึ่งราศีตอนบ่ายตั้งอยู่ที่หน้าอก นั่นคือ ตอนบ่ายแดดแก่ อากาศร้อน ท าให้คนเรา
หงุดหงิด โมโหง่าย ถ้าไม่อดทนอาจเกิดปัญหาทะเลาะกัน ตีกัน ท าร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นก็เป็นได้  วิธี
แก้คือ ให้ใช้น้ าลูบอก ให้ใจเย็นลง ซึ่งค าว่าน้ าเย็นลูบอกในที่นี้ หมายถึงปริศนาธรรม ได้น้ าแห่ขันติ
ธรรม  คือให้ใช้ความอดทนดับร้อนหมายถึงความร้อนใจ ความโมโห โกรธานั่นเอง   
   พระครูสิริรัตนานุวัตร25  ได้ผลิตสื่อการอบรม เรื่อง มโนธรรมส านึก ความว่า จิตส านึก
ประกอบด้วย -จิตส านึกต่อศาสนา  -จิตส านึกในระเบียบวินัยของสถาบันหรือบ้านเมือง –จิตส านึกใน
วัฒนธรรมประเพณี - จิตส านึกในหน้าทีพ่ลเมือง  
  จิตส านึกต่อศาสนา คือ การแต่งกายเรียบร้อย ไม่สวมหมวก กั้นร่ม ไม่ใส่รองเท้า ไม่นั่งขัด
มาด เข้าไปในพระวิหารสถานที่เคารพกราบไหว้ของประชาชน หรือยืนถ่ายรูป ซึ่งจะบังผู้อื่น  
  จิตส านึกต่อระเบียบวินัยของสถาบันหรือบ้านเมือง คือ การปฏิบัติตามข้อห้าม ไม่ฝ่ าฝืน
ข้อบังคับ โดยการแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่ไว้ผมยาวตามที่สถาบันนั้นก าหนด ไม่วางรองเท้า
ขวางทางเข้-ออก มาเรียนตามก าหนด ไม่น าสิ่งของส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบ
ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีจิตบริการ คิดอยู่เสมอว่า เขาจ้างเราเพื่อเอางานจากเรา เขาไม่ได้จ้างเพราะเราเป็น
เรา 
  จิตส านึกในวัฒนธรรมประเพณี  โดยการปฏิบัติตามประเพณี เช่น ผู้ชายบวชพระก่อน
แต่งงาน ท าพิธีสู่ขอคู่ครองตามประเพณีนิยม เข้าร่วมงานประเพณีหมู่บ้านหรือชุมชนด้วยการตักบาตร 
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปตชน มีจิตเคารพในภูมิปัญญาบรรพบุรุษท่ีสร้างไว้  
  จิตส านึกในหน้าที่พลเมือง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎของหมู่บ้าน กฎของชุมชน 
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันภัยต่าง ๆ ของทางการ ร่วมมือกับสาธารณกุศล การสาธารรณสุขชุมชน 
ไม่ใส่รองเท้าแตะ นุ่งกางเกงขาสั้น เสื้อคอกลมยืดเข้าไปในสถานที่ราชการซึ่งไม่เหมาะสม  แสดงว่า 
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลที่วัฒนธรรมประเพณีรับรอง 

                                                           
 24ขุ.ธ. (ไทย) 25/๒๒๓/๑๐๒. 

 25พระครสูิรริัตนานุวัตร, มโนธรรมส านึก (สื่อภาพนิ่ง),  2555, หน้า 3-5. 
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  มัลลิกา มัติโก26 กล่าวว่า  จิตส านึก แยกอธิบายและปฏิบัติได้เป็น จิตส านึกต่อส่วนรวม 
จิตส านึกทางสังคม หมายถึงความรู้สึก และความคิดเห็นที่มีต่อปรากฏการณ์ในด้านต่าง ๆ ทางสังคม 
ได้แก่ มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตระหนึกถึง
ความส าคัญของปัญหา ที่มีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมโดยรวม ตลอดแนวทางการแก้ไขสภาวการณ์
นั้น ๆ  
  พระไพศาล วิสาโล27 กล่าวว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึงความส านึกใส่ใจและพร้อมจะ
มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติส่วนรวม ทั้งนี้โดยตระหนักถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและส่วนรวม ในจิตส านึกดังกล่าว มิใช่ครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้าง 
หรือชุมชนละแวกบ้านคนตนเท่านั้น หากคลุมไปถึงคนอ่ืน ๆ อีกมากมายซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป แม้ตน
จะไม่รู้จักและไม่เคยเห็น แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีตนสังกัด 
 พิริยา นิลมาตร28 กล่าวว่า จิตาส านึกสาธารณะ คือความตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความปรารถนาที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือ
วิกฤตการณ์รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสังคม โดยรับรู้สิทธิและหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ส านึก
ถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ปัญหาได้และลงมือกระท าเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในสังคมรวมทั้งองค์กรในสังคม 
 วิทยพัฒนท สีหา29 กล่าวถึง จิตส านึกสาธารณะว่า การที่นิสิตแสดงความรู้สึกและการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกระท าตามหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง การช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆที่เป็น
ของสาธารณะสมบัติของหน่วยงาน องค์กร และสังคม การแสดงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สละทรัพย์สิน
หรือแรงงานของตนต่อส่วนรวม และการเข้าร่วมในการท างานที่เป็นส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กร 
และสังคม โดยการกระท าที่ไม่หวังผลตอบแทนต่อตนเอง แต่กระท าเพ่ือต่อส่วนรวม  

                                                           
 26มัลลิกา มัติโก, จิตส านกึทางสังคมของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
(กรุงเทพฯ: เจรญิดีการพมิพ์, 2541), หน้า 5.  
 27 พระไพศาล วิสาโล, วิถีสังคมไทย ประชาคมและวัฒนธรรมชมุชน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว
การพิมพ,์ 2544), หน้า 15. 
 28พิริยา นิลมาตร, ปจัจัยท่ีส่งผลต่อจิตส านึกสาธารณะของนกัเรียนชว่งชั้นที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550, หน้า 11.  
 29 วิทยพัฒนท สีหา, ปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสาร
คาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551, หน้า 6. 
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 ประเวศ วะสี และคณะ30 ได้กล่าวถึงความส าคัญของจิตส านึกสาธารณะว่า จิตส านึกเป็น
คุณธรรมหนึ่งของพลเมือง และเป็นวาทกรรมย่อยในวาทกรรมใหญ่เรื่องประชาสังคม คุณค่าและ
จิตส านึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม บุคคล องค์กร หรือสังคม สังคมที่ไม่มีจิตส านึก ท าให้ขาดพลังใน
การสร้างสรรค์ เมื่อเกิดจิตส านึกสาธารณะจะท าให้เกิดประชาสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคม 
ซึ่งจะท าให้สภาวะ การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมดี  
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและสังคม สัญจร31 ได้ให้ความส าคัญของจิตส านึกสาธารณะว่า  การ
ที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบพ่ึงพากัน คนในสังคมซึ่งมีบทบาทและ
หน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร และยังมีผลกระทบ
ต่อชุมชน ท าให้เกิดปัญหาในระดับชุมชน ดังนี้ 
 1. ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ ชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังเป็น
เช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง 
 2. อาชญากรในเยาวชนหรือสังคมในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
 3. ขาดศูนย์รวมใจ ขาดผู้น าที่น าไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตน
เป็นส่วนใหญ่ ขาดคนอาสาน าการพัฒนา เพรากลัวเสียทรัพย์ กลัวเสียเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาแก่คน
อ่ืนในระดับชาติ ถ้าคนขาดจิตส านึกแล้วจะท าให้เกิดสภาพอย่างนี้ 
 4. วิกฤตการภายในประเทศบ่อยครั้ง และแก้ปัญหาไม่ได้ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม ขาด
เสถียรภาพทางการเมือง ชุมชนขับไล่รัฐบาลหรือผู้น าประเทศ 
 5. ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อผู้น าประเทศน า
มาตรการใดออกมาใช้ ก็จะไม่ได้ผล เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 6. ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ท าให้ประชาชนในประเทศอ่ืนมองด้วยสายตาเหยียด
หยาม ดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นประเทศด้วยพัฒนา 
 ในระดับโลก ถ้าบุคคลขาดจิตส านึก จะท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศท า
ให้เกิดปัญหาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันกลั ว
ประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง มีอานุภาพในการท าลายสูง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็มี
แนวโน้มในการใช้ความรุนแรงในการตัดสินแก้ปัญหา 

                                                           
 30 ประเวศ วะสี และคณะ, ยุทธศาสตร์แก้วิกฤตชาติ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา, 2542),             หน้า 20  . 
 31ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ส านกึไทยท่ีพึงปรารถนา, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543), หน้า 
22-29.  
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 2. เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่งหรือครอบง าการค้าระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า ท าให้ประเทศด้วยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศของตน 
 3. เกิดการรังเกียจเหยียมหยามคนต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างท้องถิ่น มองคนชาติ
อ่ืนว่ามีความเจริญหรือศักดิ์ศรีด้วยกว่าเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของตนเอง 
 The Thai Association of University Women under the patronage of H.R.H. 
Princess Kalyani Vaddana, Klom Laung Naradhivas Rajanakarindra32  ได้กล่าวเรื่องความ
เป็นพลเมืองและวัฒนธรรมไทย ว่า  ค าว่า พลเมืองนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพราะทุกชาติต้องการ
และสร้างหน้าที่ของพลเมืองดีขึ้นมา หน้าที่ของพลเมืองดี  คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้ง
กิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท า  เพราะค าว่า  หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่
ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือ
สังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ 
ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จ า คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ต้องท า 
ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น  กิจที่ควรท า คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า หรือละเว้น
การกระท า ถ้าไม่ท าหรือละเว้นการกระท า จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหมิ่นเหยียด
หยาม หรือไม่คบค้าสมาคมด้วย ผู้กระท ากิจที่ควรท าจะได้นับการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม 
โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ควรท า ได้แก่วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น  และพลเมืองดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มี
ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของ
ศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญาขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว 
ศาสนา ประเทศชาติ  
 สมาคมมหาวิทยาลัยสตรีไทยฯ ยังกล่าวเรื่อง หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคม อีกว่า หน้าที่
เป็นภารกิจที่บุคคลต้องกระท าเพ่ือสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดมาเป็นคนและค่าของคน
อยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบเป็นหัวใจส าคัญ และต้องสอดคล้องกับบทบาททางสังคม
ที่แต่ละบุคคลด ารงอยู่ หน้าที่จึงเป็นภารกิจที่จะต้องกระท าเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งอาจเป็นหน้าที่ตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตส านึกที่ถูกต้องเหมาะสม 
หน้าที่ที่เป็นภารกิจของพลเมืองดีโดยทั่วไปพึงปฏิบัติตามหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ดังนี้ 
 

                                                           
 32The Thai Association of University Women under the patronage of H.R.H. Princess 
Kalyani Vaddana, Klom Laung Naradhivas Rajanakarindra, ความเป็นพลเมืองและวัฒนธรรมไทย, 

ออนไลน์ แหล่งข้อมูล www.https://sites.google.com (26 ก.ค.5๙). 

http://www.https/sites.google.com
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คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
หลักการที่ดีมีประโยชน์ที่สังคม
เห็นว่าเป็นความดีความงาม 

หลักการของกิริยาที่ควร 
ประพฤติท าให้สังคมอยู่ด้วยกัน

โดยสงบ 

ความเป็นปกติหรือการรักษา
กาย วาจา ใจให้เป็นปกติ ไม่ท า

ชั่วหรือเบียดเบียนผู้อื่น 
เช่น - ซื่อสัตย์  
- สุจริต 
- มีเมตตา  
- มีกรุณา 
- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
- ส านึกในชาติ ศาสนา มหา
กษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี 

เช่น - อยู่ในระเบียบวินัย  
- ตรงต่อเวลา 
- มีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตน  
- ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนมีอหิงสา
ธรรม  
- ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย/
เดือดร้อน 

เช่น – ไม่พูดเท็จ พูดแต่ความ
จริง 
- ไม่เสพของมึนเมา ให้มีสติอยู่
เสมอ 
- ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ให้มีความ
เมตตากรุณา 
-ท าจิตใจให้ผ่องใสจากโลภ 
โกรธ หลง 

 

ตาราง ๑.๑ แสดงลักษณะคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
 

 อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล33 ได้กล่าวถึงการมีจิตส านึกที่เรียกอย่างว่า จ า
ส านึกส่วนรวมว่า เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในสังคม ท าให้เกิดประชาสังคม 
คือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งหมายถึงชุมชนแห่งส านึกที่สมาชิกของชุมชนต่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบโดยรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คนในชุมชนต้องมองอนาคตร่วมกัน เรียนรู้และท าความเข้าใจ
ร่วมกันโดยอาศัยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพร้อม
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  
 2. ประชาส านึกถึงพลังของตนเองว่าจะสามารถร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมได้คือ การท า
ให้เกิดกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสาธารณะจ านวนมาก ท าให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพลังทางสังคม ไม่รอ
คอยให้ผู้ อ่ืนแก้ปัญหาให้กับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะส านึกถึงพลังของตน ต้องให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

                                                           
 33อนุชาติ พวงส าลี และวรีบูรณ์ วิสารทสกุล, ประชาสังคม: ค า ความคิดและความหมาย, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์สถาบันท้องถิ่นพัฒนา,2540), หน้า 42-44. 
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 3. ความรัก เอ้ืออาทร สามัคคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคมมีความหลากหลาย จึง
จ าเป็นต้องสร้างขึ้นบนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรและสามัคคี ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลย่อมเกิดข้ึนได้ ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นสิ่งดีเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง  
 4. การเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติร่วมกัน จิตส านึกสาธารณะนั้นเป็นนามธรรมไม่สามารถบังคับ
ให้เกิดได้ ดังนั้น ต้องสร้างเงื่อนไขหรือกิจกรรมร่วมกันที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนการ
พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง 
 5. การมีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สื่อสารและเครือข่ายเป็น
ส่วนที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทางให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ 
 สมพงษ์ สิงหะพล34 ได้กล่าวถึงคามส านึกว่าม ี3 ด้านหลัก ๆ คือ  
 1. จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง เป็นจิตส านึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จ าส านึกนี้การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้าง ไปตามสภาพการณ์ 
เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้างให้ได้ เช่น ความขยัน ความรักผิด
ชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีถูกปลูกฝังและมีมานานตามสภาพสังคมไทย 
 2. จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อ่ืน เป็นจิตส านึกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของตนในกลุ่มชน
หนึ่งสังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่คน
ไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกันได้ไม่ยากนัก 
 3. จิตส านึกเก่ียวกับสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นจิตส านึกที่ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการอยู่ร่วมกันหรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คนไทยยังไม่
ค่อยมี และขาดกันอยู่มาก เพราะพ้ืนฐานความเป็นมาของสังคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ ว 
เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ 
เป็นต้น  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255035  ก าหนดหน้าที่ของชนชาวไทย
หรือพลเมืองดีใน มาตรา 60 ว่า บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้  
 1. การรักษาชาติ โดยที่บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 66 เมื่อคนไทยมีหน้าที่รักษา ก็ต้องดูแล และป้องกันชาติ มิให้ผู้ใดใช้ข้ออ้างใด ๆ เพ่ือ
แบ่งแยกแผ่นดินไทย ด้วยเหตุผลทางการเมือง การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดว่า 

                                                           
 34สมพงษ์ สิงหะพล, “ต้องสอนใหเ้กดิจิตส านึกใหม่”, วารวารสีมาจรย,์ เล่มที่ 13 (26), 2542,  

หน้า 15-16. 
 35รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1550,หน้า 20. 
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"ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ " ดังนั้น ผู้ใดจะมาชักจูง โน้มน้าวเรา
ด้วยเหตุผลใดๆ ถือว่าเป็นผู้ท าลายประเทศชาติ คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษาชาติให้มีเสถียรภาพ มั่นคง
ถาวรและเป็นเอกภาพตลอดไป 
 2. โดยที่บุคคลต้องรักศาสนา เนื่องจากประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
สามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาได้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ภก คือ ทรงอุปถัมภ์
ทุกศาสนาในประเทศไทย รัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งศาสนา ซึ่ง
น่าจะหมายถึงการบ ารุงรักษาและเสริมสร้างศรัทธาเพ่ือให้ศาสนาคงอยู่คู่บ้านเมืองและเป็นหลักยึด
เหนี่ยวในด้านคุณธรรมสืบไป คนไทยทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทั่งฆราวาสและบรรพชิตให้มีวัตร
จริยาอันเหมาะสมต่อศาสนาหรือลัทธิของตนจะอาศัยพระวินัยหรือนักบวชแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้   
 3. การรักษาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทยด ารงอยู่ได้และคน
ไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกอยู่
เหนือเกล้าฯ ชาวไทยทุกคนเพราะแต่ละพระองค์จะครองราชย์สมบัติ ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้นานกว่า
ประมุขท่ีมาจากการเลือกตั้ง ทั้งมีความรู้สึกผูกพัน ตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน ย่อมจารึกอยู่ในดวงใจ
ของชาวไทยทั้งประเทศ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันและองค์
พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต อีกทั้งต้องป้องกันภัยพาลอันเกิดจากวาจาหรือความคิดที่ไม่สุจริตทั้งปวง 
การปกครองของไทยจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่แน่วแน่มั่นคง
เพราะพระองค์ คือ สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและสันติสุข 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255036 หมวดที่ 5 นโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคมการสาธารณสุข  การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 69 
ก าหนดว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วน
ใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศา
สนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี37  กล่าวในเรื่อง   พลังจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมือง สร้างสังคมไทย
น่าอยู่ ค าว่า “พลเมือง” มีความหมายต่างไปจากค าว่า ราษฎร ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน หรือประชาชน โดย
ขบวนการสมัชชาปฏิรูป ได้ให้ค านิยามว่า “พลเมือง หมายถึงผู้คนที่ตื่นรู้ มีความตระหนักในส่วนรวม 

                                                           
 36รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1550, หน้า 23. 

 37ประเวศ วะสี, พลังจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมือง สร้างสังคมไทยน่าอยู,่ ออนไลน์ แหล่งข้อมูล 
http://www.punsook.org (26 ก.ค.5๙) 

http://www.punsook.org/
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มีจิตสาธารณะที่รวมตัวกันคิดและท าสิ่งต่างๆ เพ่ือส่วนรวม อันเป็นพลังส าคัญของแผ่นดิน” ในสังคม 
ถ้ามีคนที่ท าการเป็นเอกเทศ โดยไม่ค านึงถึงส่วนรวมมากเท่าใด สังคมก็จะเสียสมดุลมากเท่านั้น 
เจ็บป่วย และวิกฤติ ประดุจคนเป็นมะเร็ง การมีเฉพาะแต่จิตส านึกต่อตัวเอง ต่อพรรค ต่อพวก ต่อ
สถาบัน ต่อวิชาชีพ โดยไม่มีจิตส านึกต่อส่วนรวมนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะท าให้สังคมเป็นปกติสุข ดังนั้น 
ความเป็นพลเมือง ซึ่งหมายถึงการที่สมาชิกมีจิตส านึกในส่วนรวม ท าเพ่ือส่วนรวม รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม จึงส าคัญยิ่งต่อความเป็นปกติสุขของการอยู่ร่วมกัน  ฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการ ทหาร ต ารวจ นักวิชาการ นักธุรกิจ ตุลาการ นักการเมือง ก็มีส านึกในความเป็น
พลเมืองได้ นั่นคือมีจิตส านึกในส่วนรวม ท าเพ่ือส่วนรวม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ความเป็นพลเมืองจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่ก้าวข้ามข้อจ ากัดในความคับแคบแห่งตัวกู
ของกู ไปสู่ส่วนรวมหรือทั้งหมด มีแต่ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะท าได้ ประชาธิปไตย
โดยปราศจากความเข้มแข็งของพลังพลเมือง ไม่สามารถสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขได้ อังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบเสรีภาพและประชาธิปไตย แต่บัดนี้ทั้งสองประเทศนี้มีความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจสุดๆ มีปัญหาทางสุขภาพและสังคมมากมาย ไม่มีความอยู่ เย็นเป็นสุข ล าพัง
ประชาธิปไตยแบบหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะต้านอ านาจอันมหึมาของทุนนิยมที่เข้า
มาท าลายประชาธิปไตย ฉะนั้น วิกฤตการณ์แห่งยุคโลกาภิวัตน์นี้  ต้องการพลังพลเมืองที่จะรวมตัว 
ร่วมคิด ร่วมท าในทุกพ้ืนที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เพ่ือสร้างความถูกต้องเป็นธรรม พัฒนาการ
ขั้นต่อไปของมนุษย์คือ ปฏิวัติจิตส านึก  การเรียนรู้ทุกชนิด ทุกระดับ และทุกหนทุกแห่ง ควรจะต้อง
น าไปสู่การสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมือง สังคมไทยต้องการสัมพันธภาพใหม่และการเรียนรู้ใหม่  
เราแต่ละคนต้องมีส านึกใหม่และช่วยให้เพ่ือนคนไทยของเรามีส านึกใหม่ ส านึกในศักดิ์ศรีและคุณค่า
แห่งความเป็นมนุษย์ของตัวเราเอง สลัดตัวออกจากมายาคติไปสู่อิสรภาพ และศักยภาพ ว่าเรา
สามารถคิดอะไรดีๆ ท าอะไรดีๆ มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน 
ค านึงถึงส่วนรวม รวมตัวร่วมคิด ร่วมท าในเรื่องของส่วนรวม   
 ประเทศไทยที่น่าอยู่ เป็นเรื่องสร้างได้แน่นอน และคนไทยควรร่วมกันสร้าง พลังที่จะสร้าง
ให้ส าเร็จได้มีอย่างเดียวเท่านั้น คือพลังพลเมือง เพราะอนาคตอันใกล้อาจมีความโกลาหล ความ
โกลาหลอาจมีถึงขนาดที่ท าให้เกิดความสลดสังเวช จนตระหนักว่า ความคิดคับแคบเดิมๆ ไปไม่ไหว
แล้ว จึงเกิดระเบิดพลังจิตส านึกใหม่ คือจิตส านึกของความเป็นพลเมือง  คนไทยจะต้องมีจิตส านึกแห่ง
ความเป็นพลเมือง คิดถึงส่วนรวม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 
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 อนุกรรมการด้านการสร้างภาคีเครือข่าย 38 กล่าวถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานพลเมืองว่า เป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของพลเมืองฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ 
4 ประการ กล่าวคือ  

1. พลเมืองต้องมีจิตส านึกของความเป็นพลเมือง หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน และสาธารณะ  

 2. พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยต้องรู้จัก เข้าใจ ตระหนัก และหวงแหนในสิทธิของ 
ตนเองรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

 3. ตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้อื่น โดยใน 
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้อ่ืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่พลเมืองต้องให้ความส าคัญกับการ 
เคารพและรับฟังความคิดหรือความเห็นที่แตกต่างหลากหลายอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม 

 4. พลเมืองในสังคมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการส าคัญคือ หลักนิติ 
รัฐ อันหมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย ดังนั้น พลเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติของการเคารพในกฎหมาย 
โดยต้องยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม 
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)39 ปาฐกถาเรื่อง “พระพุทธศาสนาไทยในกระแส
โลก” ที่แสดงให้เห็นว่าความมีจิตส านึกของพลเมืองต่อพระพุทธศาสนามิใช่มีอยู่ในระดับชาติเท่านั้น 
หากแต่ว่าเป็นระดับนานาชาติด้วย ว่า อันที่จริง คนอเมริกันมีทฤษฏีเป็นของตนเองพวกเขาจิตไม่ว่าง 
เราไม่ต้องไปสอนทฤษฎีใหม่ให้พวก เขา ถามว่าปรัชญาของคนอเมริกันคืออะไร ตอบว่า คือระบบ
ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนส าคัญเช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert 
Einstein) ได้ให้ฐานความคิดเรื่องวิทยาศาสตร์แก่คนอเมริกันอย่างฝั่งหัวแล้ว เราไม่ต้องล้มล้างความ
เชื่อของเขา ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งระบบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยัง
สนับสนุนค าสอนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ดั งที่ เ ราสามารถอธิบายหลักค าสอนทาง 
พระพุทธศาสนาเรื่องอนัตตาโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ เมื่อสอนพระพุทธศาสนาแก่คน
อเมริกัน เราสามารถข้ามเรื่องทฤษฎีไปได้ เราควรสอนเน้นภาคปฏิบัติให้มาก เราสอนในสิ่งที่เขาไม่มี 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เราไม่ต้องไปพูดถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับพุทธปรัชญาให้มากความ 

                                                           

 38อนุกรรมการด้านการสร้างภาคีเครือข่าย, คุณสมบัติพ้ืนฐานของพลเมือง, ออนไลน์ แหล่งข้อมูล 
http://www.2becitizennetwork.blogspot.com/ (26 ก.ค.5๙) 
 39พระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมฺมจติฺโต), พระพุทธศาสนาไทยในกระแสโลก,  ปาฐกถาในงาน 40 ปี
วัดไทยลอสแองเจลสิ ณ วัดไทยลอสแองเจลสิ  รัฐแคลิฟอรเนีย  สหรฐัอเมริกา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555,             

หน้า 10.ออนไลน์ แหล่งข้อมูล http://www.mcu.ac.th/site/rectormass.php. (28 ก.ค.5๙) 

http://2becitizennetwork.blogspot.com/2013/04/blog-post_12.html
http://www.2becitizennetwork.blogspot.com/
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คนอเมริกันรับทฤษฎีเต็มอ่ิมแล้ว สิ่งที่เขาต้องการก็คือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ดังที่ท ากันอยู่ในหลาย 
มหาวิทยาลัยในอเมริกาทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในระดับ
มหาวิทยาลัยที่อเมริกา เราควรเน้นพุทธ จิตวิทยา ถ้าเราจะสอนคนอเมริกันท่ัวไป เราควรเน้นวิปัสสนา
กรรมฐาน การสอนพระพุทธศาสนาที่มีจุดเน้น ต่างกันเช่นนี้ท าให้เราสามารถแบ่งพระพุทธศาสนา
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
 1. Intellectual Buddhism พระพุทธศาสนาแบบปัญญาชน ซึ่งเน้นการศึกษา 
พระไตรปิฎก สมัยก่อนเรียกว่า คันถธุระ ปัจจุบันเรียกว่า พุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies)  
 2. Esoteric Buddhism พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติ เน้นการสอนกรรมฐาน ที่เรียกว่า 
วิปัสสนาธุระ  
 3. Engaged Buddhism พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม เน้นการบริการช่วยเหลือประชาชน 
ขอเรียกว่า สังคหธุระ การที่พระพุทธศาสนาแบบที่ 3 แพร่หลายอยู่ในยุโรปและอเมริกาทุกวันนี้เพราะ
เหตุผลที่ พระพุทธศาสนาไม่ได้ทอดทิ้งสังคม พระธรรมทูตที่มาสอนพระพุทธศาสนาในยุโรปและ
อเมริกาควรเน้น ลักษณะของพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมมากขึ้น องค์ดาไล ลามะและท่านติช นัท ฮันห์
ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก กันทั่วโลกก็เพราะท่านสอนเรื่องสันติภาพและความห่วงใยสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่อง
ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดประชุมระดับโลกหรือการ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับ นักวิทยาศาสตร์หรือศาสนาต่างๆ พระธรรมทูตต้องแสดงความสนใจในเรื่อง
เหล่านี้ พระพุทธศาสนาต้องให้ ปัญญาชี้ทางออกแก่ประชาคมโลกซึ่งท าให้เราได้มีส่วนร่วมงานกับ
สหประชาชาติ การที่สหประชาชาติ รับรองวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสากลของโลกที่เราจัดฉลองกันอยู่
ทุกวันนี้ก็ได้อานิสงส์มาจากพระพุทธศาสนา เพ่ือสังคม เพราะว่ากฎบัตรของสหประชาชาติมุ่งสร้าง
สันติภาพโลก เมื่อพระพุทธศาสนาก็มีระบบค าสอนที่ เป็นไปเพ่ือสันติภาพเช่นเดียวกันว่า “นัตถิ สันติ
ปะรัง สุขัง สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี” พระพุทธศาสนาจึง สนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติได้
เป็นอย่างด ี
 บรรจบ บรรณรุจิ40 กล่าวหนังสือเก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ว่า ชาวพุทธไทยก็
เหมือนกับชาวพุทธทั่วโลก คือ ถือพระไตรปิฎก เป็นสิ่งส าคัญ และนับถือพระไตรปิฎกเหมือนนับถือ
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าแม้พระองค์จริงจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว ปรากฏ
ให้เห็นก็มีแต่พระรูปของพระองค์ที่ปฏิมากรจินตนาการขึ้นมาให้กราบไหว้กัน แต่เราก็ถือเสมือนว่า
พระองค์ยังมีพระชนม์อยู่ เราจึงสร้างโบสถ์ วิหาร หรือ ศาลา หลังใหญ่โตสวยงามให้เป็นที่ประทับของ
พระองค์ และเข้าเฝ้าถวายสักการบูชากล่าวค าสรรเสริญสดุดีวันละ 2 เวลา คือ เช้า กับ เย็น ซึ่งเรา

                                                           
 40บรรจบ บรรณรุจิ, เก็บเพชรจากพระคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๖๕-๒๖๖.     
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เรียกระเบียบปฏิบัตินี้ว่า ท าวัตรเช้า และ ท าวัตรเย็น  ค าว่า วัตร ก็คือ ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือ ข้อ
ปฏิบัติที่ท ากันจนเป็นธรรมเนียม คงจะเลียนแบบมาจากวัตตขันธกะ ในพระวินัยปิฎกนั่นเอง ซึ่งถือว่า 
การท าความเคารพครูอาจารย์นั้นเป็นวัตรอย่างหนึ่ง การที่เราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในโบสถ์ วิหาร 
หรือศาลาการเปรียญ ก็คือ ไปแสดงความเคารพพระองค์ บรรพบุรุษของเราก าหนดให้ท าเป็นธรรม
เนียม ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท าวัตร พระรูปใดไม่ท าก็ไม่ถือว่ามีความผิดแต่ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ของพระไม่
สมบูรณ์ พระสงฆ์ คือ โอรสหรือลูกของพระพุทธเจ้า เมื่อเคารพพระบิดาแล้วก็ต้องเคารพลูกด้วย เรา
แสดงความเคารพออกมาด้วยการสร้างวัดวาอารามและถวายอาหารบิณฑบาต คนไทยนับถือพระสงฆ์
เป็นขวัญชีวิต และ พลังใจ ฉะนั้น เวลามีทุกข์มีร้อนจึงมักขอให้คุณพระช่วยหรือเมื่อพ้นจากความทุกข์
ร้อนได้ก็มักจะบอกว่าพระมาโปรด ส่วนด้านพระธรรมเล่า เราก็ปฏิบัติต่อพระธรรมเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต 
ธรรมดาสิ่งมีชีวิตย่อมต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งอาหารการกิน เมื่อพระธรรมถูกจัด
แบ่งเป็นพระไตรปิฎกและถูกจารเป็นตัวอักษรลงในใบลาน เราก็ถือใบลานนั้นเป็นประหนึ่งมีชีวิ ตชีวา 
เราจึงปฏิบัติต่อพระธรรมในลักษณะต่าง ๆ คือ หาผ้ามาห่อ โดยผ้าห่อนั้นต้องปักลวดลายอย่างวิจิตร
บรรจง จากนั้นก็ หาเชือกมาผูก จากนั้นก็น าไปใส่หีบที่จัดท าไว้อย่างดี ใช่เพียงแต่เท่านั้น เรายังสร้างตู้
บรรจุอีก แล้วน าไปตั้งประดิษฐานไว้ในหอหรือมณฑป ซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าหอไตร ซึ่งก็เป็นค าย่อของ
ค าว่าหอไตรปิฎกนั้นเอง 
 การกระท าดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระท าต่อสิ่งเคารพที่เรารู้สึกว่ามีชีวิต ชาวพุทธไทยได้
ปฏิบัติต่อพระธรรมอย่างนี้มานานแล้วและสืบต่อเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์ ในคราวเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย (พ.ศ. 2510) ชาวพุทธไทยต้องสะเทือนใจหลายเรื่อง นับตั้งแต่เสียใจเรื่อง
บ้านเมืองถูกท าลาย การบาดเจ็บล้มตายของผู้คน จนกระทั่งถึงวัดวาอารามและพระพุทธรูปถูกท าลาย
รวมทั้งพระไตรปิฎกด้วย ในคัมภีร์สังคีติยวงศ์ที่แต่งโดยพระพิมลธรรม ผู้เป็นชาวอยุธยาและได้รู้ได้เห็น
ได้ทุกข์วิโยคกับภัยสงครามครั้งนั้นด้วยมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า "...พระธรรมวินัย ไตรปิฎก เมื่อไม่มีการ
รักษาเสียแล้วก็วินาศไปต่าง ๆ คือ พวกมิจฉาทิฏฐิยื้อแย่งเอาผ้าห่อและเชือกรัดไปบ้าง ตัวปลวกกิน
ยับเยินไปบ้าง และพินาศสูญไปต่าง ๆ โดยที่พลัดลงดินเปียกน้ าผุไปเสียบ้างก็มี ภายหลังภิกษุทั้งหลาย
เห็นพระธรรมยังเหลืออยู่น้อย มีจิตกอปรด้วยศรัทธา ได้รวบรวมพระธรรมเหล่านั้นไว้ แต่พระธรรม
วินัยบางคัมภีร์ที่ยังมั่นคงอยู่ก็มี บางคัมภีร์ก็ได้เหลืออยู่ผูก 1 กว่าบ้าง 2 ผูกเศษบ้าง เต็มคัมภีร์บ้าง 
ครึ่งคัมภีร์บ้าง บริบูรณ์บ้าง ไม่บริบูรณ์บ้าง บังเกิดอากูลต่าง ๆ กัน ...เลือกรวบรวมได้ตามสติก าลัง
น ามาเก็บไว้ยังส านักตน..." (สังคีติยวงศ์, หน้า 406) และพระธรรมที่เลือกรวบรวมมาได้นั้นก็เป็น
ประโยชน์ต่อชาวอยุธยาผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งมหันตทุกข์ดังมีบันทึกไว้ต่อมาว่า "...ฝ่ายทายกผู้ถวายปัจจัย
ที่เหลือตาย  อาศัยเคยสะสมกุศลธรรมไว้แต่ก่อน ๆ มีทรัพย์เหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ได้อาหารอันชาว
ชนบทเขาน ามาบ้าง (คือแลกเปลี่ยน) และได้อาหารมาด้วยก าลังแขนของตนบ้าง ด้วยเดชกุศลธรรม
ปางก่อนของตนด้วย ด้วยเหตุการณ์ท าทานด้วยภูมิผลสืบในพระศาสนาก็มีอินทรีย์ (ร่างกาย) บริบูรณ์
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ใคร่จะฟังพระสัทธรรมเทศนาด้วยน้ าใจใสศรัทธาบางสมัยก็ได้ไปสู่ส านักภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวิงวอน 
(ขอให้แสดงธรรม)  
 ภิกษุเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีการศึกษามามากหรือน้อยก็ตาม ก็ปรารถนาลาภสักการะ
เพ่ือจะรักษาชีวิตตนก็ส าแดงธรรม จึงได้เลือกพระธรรมที่ตนเก็บมาได้พิจารณาดูก็ส าแดงพระสัทธรรม
เทศนาแก่คนเหล่านั้นด้วยน้ าใจอันบริสุทธิ์ตามความรู้เห็นที่ตนได้ศึกษามา ทายากเหล่านั้น ครั้นได้ฟัง
ธรรมเทศนาแล้วและก าลังยังโศกมากด้วยความพลัดพรากจากลูกหลานและเครือญาติได้ท่วมทับอยู่
ด้วยญาติวิโยค เมื่อระลึกถึงญาติเหล่านั้นที่มีศรัทธาอ่อนก็มี มีศรัทธามากก็ดี ให้บังเกิดความสังเวชใจ
มาก เมื่อระลึกถึงทุกข์ภัยของตน ก็ได้เลือกเก็บพระพุทธรูปและพระธรรมมาท าบุญฉลองแล้วอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ญาติทั้งหลาย บางพวกก็ให้ลูกหลานของตนบรรพชาในพระพุทธศาสนา 
 
 ข. รายงานการวิจัย 

 พระวีรวัฒน์ รอดสุโข41  กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความคงทนในการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ไตรลักษณ์ 3 
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูน์และสอน
ตามปกติ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกในรายงานการวิจัยได้แก่ สังคหวัตถุ 4 (ทาน 
การให้ ปิยวาจา พูดจาไพเราะ อัตถจริยา ท าตนเป็นประโยชน์ และสมานัตตตา วางตนพอดี ) เป็น
หลักธรรมในศาสนาพุทธซึ่งใช้การสงเคราะห์ผู้อ่ืนอันจะเป็นเครื่องผูกไมตรีประสานหมู่ชนเข้าด้วยกัน 
ค าว่า สังคหวัตถุ มาจากค าว่า “สังคหะ” ซ่ึงแปลว่าสงเคราะห์ กับค าว่า “วัตถุ” ซึ่งแปลว่า สิ่งหรือ
เรื่อง รวมความแล้ว สังคหวัตถุ จึงแปลว่า สิ่งหรือเรื่องการท าสังคมสงเคราะห์หรือธรรมอันเป็นหลักใน
การสงเคราะห์ซึ่งมีหลักใหญ่ ๆ 4 ข้อข้างต้น 
 วิรัตน์ ค าศรีจันทร์42  กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชา
สังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของการมีจิตส านึกพลเมืองนั้น มีอยู่หลายมิติ อันได้แก่ การมี
วินัยในตน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม เคารพกติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้น ปฏิบัติสิทธิ และหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถด้วยจิตใจอาสา ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ใส่ใจ

                                                           
 41พระวีรวัฒน์ รอดสุโข, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนา เร่ือง สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ไตรลักษณ์ 3 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูน์และสอนตามปกติ,  รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545, 
หน้า 21. 
 42วิรัตน์ ค าศรจีันทร์, จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย, รายงานการวิจัย,
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544, หน้า บทคัดย่อ. 
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กิจสาธารณะการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปกป้องความถูกต้อง เพื่อความดี ความยุติธรรม และ
สันติภาพของสังคม การมีความผูกพันและยึดมั่นในอุดมการณ์ ประชาธิปไตย ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเยี่ยง
กัลยาณมิตร เท่าเทียม และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน เงื่อนไขการก่อเกิดจิตส านึกพลเมืองที่ส าคัญในบริบท
ประชาสังคมไทยคือ การมีชีวิตของชุมชน ซึ่งท าให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ  การปฏิบัติ
จิตส านึกพลเมืองอยู่ในวิถีชีวิต ความ เป็นชุมชนซึ่งสมาชิกเชื่อมโยงกันในฐานะพลเมือง มีความเท่า
เทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มีความเป็นเอกภาพและสมานสามัคคี  เชื่อถือและไว้วางใจกัน 
ผูกมัดตนกับความเป็นหมู่คณะ การมีทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง และกระบวนการหล่อ
หลอมทางการเมือง ลักษณะดั้งเดิมบางประการของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ อาจส่งผลเชิง
บวกในแง่ ต่อความ เป็นประชาสังคมและการก่อเกิดจิตส านึกพลเมือง  โดยระบบเครือญาติ อาจเป็น
พ้ืนฐานในการ หล่อหลอมส านึกในความเป็น "เรา" และการรักษาผลประโยชน์พวกพ้อง ก็อาจพัฒนาสู่
การสร้าง ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน ส่วนระบบอุปถัมภ์ ซึ่งก่อให้เกิดส านึกเกี่ยวกับอ านาจที่เกิด
จาก "การให้" ก็อาจยกระดับไปสู่ส านึกในการเสียสละและให้แก่ผู้อ่ืนมากกว่ารับ ดังนั้น  ในชุมชน 
ชนบท จึงอาจเสริมสร้างจิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมได้ด้วย การวิจัยนี้ ให้ข้อเสนอแนะใน
การเสริมสร้างจิตส านึกพลเมือง เพ่ือพัฒนาเชิงคุณภาพ ของประชากรหรือแก้ปัญหาผ่าน "การสร้าง
คน" และ "การจัดการของชุมชน" โดยจัดกระบวนการ เรียนรู้ทางสังคม ในหลายๆ โอกาสและหลาย
ช่องทาง ซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วน หนึ่งในวิถีชีวิต เช่น การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอุดมคติสังคม นับแต่กลุ่มเด็กและเยาวชน การ
เสริมสร้างทักษะเชิงสังคม ผ่าน การท ากิจกรรมสาธารณะร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้ผ่านการประกอบ
อาชีพและการงาน ส าหรับการ ศึกษาอย่างเป็นทางการ ก็ควรสอดแทรกเนื้อหา ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ความรู้ในความเป็นพลเมือง ของสังคม ทักษะปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นพลเมือง ใน
การขับเคลื่อนประชาสังคม ในบริบทสังคมไทยนั้น มีสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ 3 ประการ คือ การ
เชื่อมโยงกับรากเหง้าและ ภูมิปัญญาที่สืบเนื่องกับศาสนธรรม การแปรสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด 
เช่น พุทธธรรม แผนพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการค้นพบวิธีคิดและมองโลกอย่างใหม่ ให้
ปรากฏผลจริง ในทางปฏิบัติ และการมีภาคปฏิบัติการ รวมทั้งกลวิธีในการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
 โกศล มีความดี43  กล่าวในรายงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยทางสังคมหรือจิตส านึกเกี่ยวข้องกับ
จิตสาธารณะของราชการต ารวจ ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการต ารวจมีจิตลักษณะแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เจตคติต่อจิตสาธารณะ การรับรู้ความสามารถของตน 

                                                           
 43โกศล ความดี, ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึกสาธารณะของข้าราชการต ารวจ, รายงาน
การวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546, หน้า 65-66. 
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ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะและจาก
การศึกษายังพบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร การรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือนร่วมงาน การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน การได้รับแบบอย่างจาก
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะโดยการรับรู้ ความสามารถของตนและการ
สนับสนุนจากประชาชนสามารถร่วมกันท านายการมีจิตสาธารณะของราชการต ารวจได้ร้อยละ 55.9 
 พิมพา ก าเนิดผล44 กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จังหวัดสงขลา  
ผลการวิจัย พบว่า เจตคติที่สัมพันธ์กับจิตส านึกสาธารณะ ได้แก่ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของนักเรียน
เกี่ยวกับจิตสาธารณะอย่างมีทิศทางว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในจิตสาธารณะด้านการกระท าสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ส่วนรวม การร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาส่วนรวมและการมีน้ าใจ ท าให้มองได้ว่า เจตคติ 
คือความคิดเห็นและความรู้สึกหรืออารมณ์ของนักเรียนที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะทั้งในด้านดีและไม่ดี 
เป็นลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ความพอใจความไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เป็นลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของความคิดหรือความรู้สึกที่มีอยู่และจ าท าให้เป็นตัวก าหนด
แนวทางของนักเรียนในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านสนับสนุนหรือต่อด้าน 
เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในจิตสาธารณะในด้านการกระท าที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม การ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีมีความเชื่อในการท าความดี  
 บุษยมาศ แสงเงิน45  กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการ
ท างาน ว่า  ผลการวิจัย พบว่า ส าหรับผู้เขียนเอง สิ่งที่ได้ปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้อ านวยการกองนั้น ได้น าหลักซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการท างานภาครัฐมาใช้กับการท างานต่อลูกน้อง 
คือ การช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับลูกน้องในการท างาน ได้แก่   
              1. ให้ลูกน้องมีอิสระในการท างานในแบบของเขามากที่สุดเท่าที่จะท าได้  คือ ให้ลูกน้อง
เป็นผู้ตั้งเป้าหมายในการท างานและก าหนดวิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายโดยลูกน้องเป็นผู้ระบุขึ้นมา

                                                           
 44พิมพา ก าเนิดผล, ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จังหวัดสงขลา, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552, หน้า 8.   

 45บุษยมาศ แสงเงิน, กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน, ออนไลน์ แหล่งข้อมูล 
https://www.gotoknow.org (28 ก.ค.5๙) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/
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ตามความรับผิดชอบของงานที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาต่อการท างาน และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการท างาน โดยไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และระเบียบของการท างาน 
              2. มอบอ านาจให้ลูกน้องได้มีการตัดสินใจตามกรอบงานที่พวกเขาได้รับผิดชอบ  เพราะจะ
เป็นการพัฒนาความมั่นใจและความเคารพนับถือในตัวเองซึ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ลูกน้องเกิด
ความคิดริเริ่มที่จะท าให้งานส าเร็จอย่างไร โดยได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในฐานะผู้อ านวยการกองก็ต้องแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถของลูกน้องด้วย โดยการ
มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้อย่างเต็มที่เพ่ือให้ลูกน้องได้ท างานได้ส าเร็จลุล่วง 
              3. จัดการงานต้องมีระบบ ระบุถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ลูกน้องเกิดความ
รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน ลูกน้องจะต้องทราบว่าตนเองมีความรับผิดชอบงานอะไรบ้าง ? 
อ านาจของตนมีแค่ไหนและต้องสามารถระบุถึงความส าเร็จในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน 
              4. สนับสนุนให้ลูกน้องได้ใช้วิธีการของตัวเองในการตัดสินใจ เพราะจะท าให้ลูกน้องรู้สึกว่า
ตัวผู้อ านวยการกองพร้อมที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจและการกระท าของพวกเขา และพวกเขาก็
พร้อมที่จะทุม่เทแรงใจและแรงกายให้กับการท างานเพ่ือที่จะได้ผลงานออกมามีคุณภาพมากท่ีสุด 
              5. มอบหมายให้ลูกน้องเรียนรู้งานในหน้าที่สูงขึ้น โดยผู้อ านวยการกองเป็นผู้สอนงานและ
พยายามให้เขาได้ฝึกหรือมีโอกาสในการท างานนั้นให้มากที่สุด ตลอดจนรวมถึงการมอบหมายความ
รับผิดชอบในการแก้ปัญหา จะเป็นการท าให้ลูกน้องมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานได้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็จะท าให้ส่วนราชการมีความสามารถหลากหลายและมีองค์ความรู้จากการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
              ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนได้ลองปฏิบัติดูแล้ว  สิ่งที่ได้ ท าให้ลูกน้องเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยมีผู้เขียนเป็นพ่ีเลี้ยงคอยชี้แนะ แนะน า เพื่อที่ลูกน้องจะได้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เสมือนเป็นการสร้างบุคลากรให้ท างานในฐานะที่สามารถเป็นหัวหน้างานได้
โดยอัตโนมัติ สิ่งใดท่ีท าไม่ถูกต้องผู้เขียนจะคอยเป็นผู้แนะน าและที่ปรึกษาให้กับลูกน้อง เพ่ือในอนาคต
พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้บริหารและผู้น าที่ดีต่อส่วนราชการได้ต่อไป 

พระครูพิสณฑ์กิจจาทร (เทิดทูน เชื้อเงินเดือน)46  กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง ศึกษา
วิเคราะห์คุณค่าของประเพณีลอยกระทง ผลการวิจัย พบว่า   คุณค่าทางการสืบทอดของประเพณีลอย
กระทง ที่ประชาชนได้สืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบันล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคติ
ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา คือมีธรรมเป็นกรอบปฏิบัติส าหรับปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้รู้รัก
สามัคคีปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม พละ 5  และสังคหวัตถุ 4 จะเห็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักธรรม

                                                           
 46พระครูพสิณฑ์กจิจาทร (เทิดทูน เช้ือเงินเดือน), ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของประเพณีลอยกระทง, 
รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544, หน้า บทคัดย่อ. 
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ทั้งหมดนี้แล้วเท่ากับว่าพลเมืองของชาติ   เกิดจิตส านึกมีความกตัญญูกตเวที มีความหวงแหน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีท้ังในระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว และเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในระดับโลกด้วย 

คุณค่าต่อสังคมไทย กล่าวคือ การลอยกระทงมีจุดหมายส าคัญอยู่ที่การบูชาพระคุณของ
พระพุทธเจ้าที่เกิดจากมโนส านึกของผู้คนในสังคมไทยในฐานะที่เป็นชาวพุทธต้องกตัญญูกตเวที ดังนี้ 
(1) กตัญญูต่อบุคคล ได้แก่ บิดา มารดา อาจารย์ บิดามารดา (2) กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่ สัตว์ที่มีคุณต่อ
เรา ช่วยท างานให้เรา และ (3) กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเรา โดยคุณค่าความ
กตัญญูทั้งสามอย่างจัดอยู่ในบูชา 2 มีอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยมีเบญจศีลเป็นกรอบส าหรับ
ปฏิบัติเพื่อสร้างสามัคคี สมัครสมาน และรักใคร่ ปรองดองกันของคนในชาต ิ

 สรุปคุณค่าของประเพณีลอยกระทงว่า นอกจากจะสร้างความสามัคคีในระดับท้องถิ่นหรือ
ชุมชนแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมจะได้น้อมน าไปปฏิบัติตามเพ่ือสร้างสันติสุข และเสรีภาพของ
ชาติให้เจริญงอกงาม โดยมีเบญจศีลเป็นกฎหมายที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือเป็นวินัยของชาว
พุทธที่ควรยึดถือปฏิบัติตาม โดยเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์
ด้วยกันเอง สภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน แต่นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนใด
มนุษย์ทุกคนต้องรู้ส านึกรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ไม่
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงเท่านั้น แม้การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ    ต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนหลักและน าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

 พระครูสิริรัตนานุวัตร และคณะ47  กล่าวในรายงานวิจัย เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทาง
จริยธรรมในประเพณีสงกรานต์ ผลการวิจัย พบว่า ประเพณีสงกรานต์ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตส านึก
ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยตรง  กล่าวคือ การที่จิตน้อมไปรองรับธรรมเนียมประเพณี  เห็น
ความส าคัญของประเพณี โดยถือว่าเป็นประเพณีนี้เป็นโอกาสให้เราแสดงถ่ายทอดแนวคิดจากโบราณา
จารย์  เป็นที่ทราบกันดีว่า กิจกรรมสงกรานต์นั้นหลัก ๆ  คือการเล่นน้ า ซึ่งเล่นนั้น ถ้าเราโยงไปถึง
ฤดูกาลแห่งการเกษตรกรรมแล้ว      จะท าให้ทราบว่า ฤดูนี้อากาศร้อนจัด อันตรายจากอากาศร้อน
นั้นมีมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังหิวกระหายด้วย  และธรรมชาติของคนนั้น เมื่อร้อนแล้วก็อยากจะหาเย็นแก้ 
ดังนั้น อากาศร้อนในเวลามีการละเล่นกันก็ต้องมีการสาดน้ ากัน นานเข้าไปมาจึงกลายเป็นเทศกาลเล่น
น้ ากันไป  แต่ในการละเล่นน้ าต้องมีจริยธรรม ด้วยการรู้จักกาลเทศะในการเล่น แม้จะสนุกแต่ก็สนุก
อยู่บนความเข้าใจ ดังที่บทความของนายยงยุทธ  สายคง และชาตรี ปุระมงคล  เรื่องประเพณีสง
กรานต : สาระ ความหมาย คุณคาและแนวปฏิบัติของคนไทย กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีที่

                                                           
 47พระครสูิรริัตนานุวัตร และคณะ, ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางจริยธรรมในประเพณีสงกรานต์, 
รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553, หน้า 36-38. 
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งดงาม อ่อนโยน เอ้ืออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน 
เป็นประเพณีท่ีใหญ่ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ในสังคม โดยใช้น้ าเป็นสื่อในการ
เชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างกัน  ในการที่จะแสดงแนวคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้น สามารถท าได้โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ   เพ่ือให้ชุมชนออกแสดงและปฏิบัติต่อกัน ดังนี้   
  1. จัดกิจกรรมเสริมคุณค่าต่อครอบครัว โดยถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกผันใน
ครอบครัว  พ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่พร้อมเครื่องประดับใหญ่ลูกหลานใส่ไปท าบุญ ลูกหลานก็จะ
เตรียมเสื้อผ้าเครื่องน่ง ห่มให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลักการรดน้ าขอพร เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะหา
โอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รดน้ าขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็น
ก าลังใจกันและกันในการด ารงชีวิตอยู่ต่อไป  
 2. จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าต่ออนุชน  โดยถือเป็นวันกตัญญู  แสดงความเคารพพ่อแม่และ
ผู้มีพระคุณในขณะที่มีชีวิตอยู่ และท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ่แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   

 3.จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าต่อชุมชนโดยถือเป็นวันสมัครสมานสามัคคีในชุมชนก่อให้เกิด 
การพบปะสังสรรค์ ท าบุญท าทานร่วมกันและได้เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันในยามบ่ายหลังจากการ
ท าบุญ  เกิดการอนุรักษ์การละเล่นตามประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  
 4. จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าต่อสังคม  โดยถือเป็นประเพณีที่ก่อใหญ่เกิดความเอ้ืออาทรต่อ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และธรรมชาติ เพราะในวันนี้ทุกคนจะช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของ
เครื่องใช้ทุกอย่างใหญ่สะอาดหมดจด เพ่ือจะได้ต้อนรับปีใหม่ด้วยความแจ่มใส เบิกบาน นอกจากนี้ยัง
ควรช่วยกันท าความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  
 5.จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าต่อศาสนา โดยถือเป็นวันท าบุญครั้งส าคัญครั้งหนึ่งของ
พุทธศาสนิกชน มีการท าบุญบ้าน ตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และสรงน้ าพระ ให้ทาน 
ถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของ
ชีวิต และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้อีกแบบหนึ่ง  

1.๘ วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 1.๘.๑ รูปแบบการวิจัย   
 การวิจัยผสมผสานเชิงเอกสารกับเชิงคุณภาพ 

 1.๘.๒ พื้นที่/ประชากรการวิจัย  
 ก าหนดพ้ืนที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พ้ืนที่รองได้แก่
อ าเภอ ๙ อ าเภอของจังหวัดพิษณุโลก 

 1.๘.๓ เครื่องมือมือการวิจัย ได้แก่   



 29 
 

 

   ๑) แบบสรุปเอกสาร 
   ๒) แบบส ารวจ 
   ๓) แบบสัมภาษณ์ 
   ๔) แบบสอบถามปลายเปิด 

 1.๘.๔ การเก็บข้อมูล 
  ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการเก็บข้อมูลเป็น ๓ กระบวนการ คือ  
   ๑) ทบทวนเอกสารปฐมภูมิ  โดยท าการศึกษาพระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ  

ได้แก่ข้อมูลเอกสาร ศึกษาข้อมูลเหตุที่ท าให้เกิดจิตส านึกและกระบวนการสร้างจิตส านึก
ขอพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ หนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติ ความเป็นมา 
วัฒนธรรม บทบาท ความสัมพันธ์ และการจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับ
นโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา   

     2) ทบทวนเอกสารด้านศิลปวัฒนธรรมฝ่ายวัตถุธรรมและนามธรรม ฝ่ายวัตถุ 
ธรรม ได้แก่ พุทธประติมากรรม  เช่น พระพุทธรูป พระอรหันต์สาวก สถาปัตยกรรม 
ได้แก่ พระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหารหอระฆัง หอไตร รวมถึงอัฏฐบริขารต่าง ๆ ฝ่าย
นามธรรม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ  

  ๓) ด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยจากเอกสาร รายงานการวิจัย เหตุการณ์  โดย 
ก าหนดจิตส านึกออกเป็นรายด้าน คือ ด้านตนเอง ต้านครอบครัว ด้านโรงเรียน ด้านวัด
หรือศาสนา ด้านรัฐหรือชาติ และด้านพระมหากษัตริย์ เช่นด้านจิตส านึกต่อสัญลักษณ์ของ
ชาติ (ธงชาติ) อย่างกรณี ด.ช.ประทีป ช่วงชู อายุ 12 ปี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  เก็บธงชาติที่ล่วงหล่นจากถูกลมพัดบนถนนรถวิ่ง ขณะนั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถ่ายวีดีโอแล้วน ามาโพสลงเฟสบุ๊ค  ท าให้สังคมรับรู้ในวง
กว้าง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา น ามากล่าวสรรเสริญในรายทีวีเดินหน้า
ประเทศไทย ประจ าวันศุกร์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีก าหนดค่านิยมไทย 12 ประการ
มอบให้เป็นบทท่องอาขยานส าหรับนักเรียนทั่วประเทศ เป็นต้น  

 1.๘.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นแบบวิจัยผสมผสานเชิงเอกสารกับเชิงคุณภาพ ดังนั้น การ 

วิเคราะห์จึงก าหนดวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา  (descriptive statics) โดยวัตถุประสงค์
ข้อที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและจากเครื่องมือศึกษาแบบสรุปเอกสารและ
แบบสัมภาษณ์  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือแบบสรุปเอกสาร แบบ
ส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือแบบสัมมนา
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กลุ่มเฉพาะ โดยการสังเคราะห์จากความแนวคิดของผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเรียงแบบร้อย
แก้ว  

 1.๘.๖ ก าหนดผู้ให้ข้อมูล (key formant)  
   ๑) สัมมนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง จิตส านึกสร้างธรรม วัฒนธรรมสร้างสังคม  โดย 
 ก าหนดผู้เข้าร่วมเสวนา เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ห้องดอกบัว บริษัทรัตนาวิว จ. 
 พิษณุโลก จ านวน ๔ ท่าน คือ 

  -พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. 
-ผศ.ดร. โชติ บดีรัฐ รอง ผอ. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ถ.วังจันทน์ พิษณุโลก 
-ดร.สมเกียรติ ติดชัย อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม 
-นายนิพนธ์ ขาวเอ่ียม ผอ. โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม อ.เมือง จ.
พิษณุโลก และนิสิต ปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มจร. วิทยาเขต
นครสวรรค์  

  ผู้ด าเนินรายการโดย นายกริช พลเดชวิสัย นายกสมาคมสื่อท้องถิ่น พิษณุโลก 
   ๒) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย 
   - พระครูสุมนธรรมถาวร  พระนักพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ จ.อุตรดิตถ ์
   - พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. 
   - นายหัสดินท์ ภาณุอิสริยาภรณ์  นักจิตอาสาและวิทยากรอบรมธรรม จ.พิษณุโลก 
   - อาจารย์นิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม  
   จ.พิษณุโลก  
   - นายสุเทพ แย้มแสง นิติกรส านักงานพุทธศาสนา จ.พิษณุโลก 
   - นายประทีป พุ่มสะอาด ผู้คงแก่เรียน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
   - อาจารย์วินัย เสมา ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
   -พระอาจารย์โอชา สวัสดี ธรรมวิทยากรค่ายธรรม จ.พิษณุโลก 

 1.๘.๗ แผนการวิธีศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ ผลที่ได้รับ 
๑. เพ่ือศึกษา
คุณค่าขององค์
ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
มีต่อการสร้าง
จิตส านึก 

๑. ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม 
๒. คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม  
๓.จิตส านึกท่ี
เกิดข้ึน 

๑. ศึกษาจาก
พระไตรปิฎก 
 ๒. ต ารา/
บทความงานวิจัย 
๓. สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ 

๑.แบบสรุป
เอกสาร 
๒.แบบสัมภาษณ์ 

๑. ประเภท/
ประวัติ/
พัฒนาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงประเพณี 
๒. คุณค่าทาง
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๔.ส ารวจประเภท
วัฒนธรรมที่มีอยู่
ในจังหวัด
พิษณุโลก 

พุทธิศึกษา จริย
ศึกษา หัตถศึกษา 
๓.จิตส านึกท่ี
เกิดข้ึน 

๒. เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์
กระบวนการสร้าง
จิตส านึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงพุทธของวัด
และชุมชน จ.
พิษณุโลก 

๑. แหล่งสร้าง
จิตส านึก ๖ ด้าน 
๒. กระบวนการ
สร้างจิตส านึก ๕ 
กระบวนการ 
๓. สอบถาม
คุณค่าที่ได้รับ 
๔.สอบถาม
ประเภทจิตส านึก
ที่เกิดขึ้น 

๑.ศึกษาจาก
รายงานบทความ
วิจัย 
๒.ส ารวจ
ภาคสนาม 
๓.สอบถามคน
ทั่วไป 

๑.แบบสรุป
เอกสาร 
๒.แบบส ารวจ 
๓.แบบสอบถาม 

๑. แหล่งและ
กระบวนการสร้าง
จิตส านึกจากศึก
ศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงประเพณีที่
มีใน พิษณุโลก 
๒.จิตส านึกท่ี
เกิดข้ึนมั่น มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

๓. เพ่ือสังเคราะห์
กระบวนการสร้าง
จิตส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงพุทธเพื่อการ
พัฒนาสังคมไทย 

๑. สังเคราะห์การ
สร้างจิตจาก
ศิลปวัฒนธรรม 
๒.สังเคราะห์การ
สร้างจิตจากศาสนา 
๓. สังเคราะหส์ร้าง
จิตในวัฒนธรรม
องค์กร 
๔. สังเคราะห์การ
สร้างจิตส านึกวง
กว้างระดับโลก 

สัมมนากลุ่ม
เฉพาะ 
(focus group) 
เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์การใช้
จิตส านึกท่ีเกิดมา
ใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนา
ประเทศ 

 
 

สังเคราะห/์สรุป 

เสนอกระบวนการ
สร้างจิตส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงพุทธเพื่อการ
พัฒนาสังคมไทย 

ตาราง ๑.๒ แผนวิธีศึกษาวิจยั 

1.9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย  
  1.9.1 ได้องค์ความรู้จิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 

  1.9.2 ได้แหล่งการสร้างจิตส านึกและกระบวนการสร้างจิตส านึกตามจากศิลปวัฒนธรรม
เชิงพุทธ  
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  1.9.3 ได้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีผลต่อการสร้างจิตส านึกใน
สังคมไทย  

  1.9.4 ได้หลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรม 

  1.9.๕ ได้แนวทางการบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมจิตส านึกในมิติ 
พระพุทธศาสนา  

  1.9.๖ ได้ข้อมูลเพ่ือการศึกษาองค์กร คณะสงฆ์ ห้องสมุดสารสนเทศในวัด/ชุมชนรวมถึง
ห้องสมุดสาธารณะ  

   1.9.๗ ได้รายงานการวิจัยพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนและพัฒนาสังคมไทยตามแผนการวิจัย
ของนโยบายชาติ    
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บทท่ี 2 

คุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ตี่อการสร้างจติส านึกของคน 

 ในบทนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อตอบโจทย์วิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เกี่ยวคุณค่าของ
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สื่อธรรมประเภท อาคาร สถานที่ ประติมากรรม จิตกรรม เทศกาล 
ประเพณี  รวมประเภทจิตส านึก สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งเน้น
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมดังมีรายด้านต่อไปนี้   

 ๒.๑ องค์ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีอยู่ในวัดและชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 
 2.๒ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านสถาปัตยกรรมประเภทอาคาร/สถานที ่
 2.3 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประติมากรรม 
 2.4 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านจิตกรรม 
 2.5 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศกาลสงกรานต์ 
 2.6 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านลอยกระทง 
 2.7 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศมหาชาติ 
 2.8 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีแต่งงาน 
 2.9 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีบวช 
 2.10 คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีงานศพ 
 ๒.๑๑ จิตส านึกในศิลปวัฒนธรรม 
 ๒.๑๒ ส ารวจศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดและชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒๓ สรุปท้ายบท 

๒.๑  องค์ความรู้ในศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีอยูใ่นวัดและชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 

 ๒.๑.๑ องค์ความรู้ในสถาปัตยกรรม 
 ๒.๑.๒ องค์ความรู้ในประติมากรรม 
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 ๒.๑.๓ องค์ความรู้ในจิตกรรม 
 ๒.๑.๔ องค์ความรู้ในเทศกาล/ประเพณี 
 

 ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเหมือนกันหรือคล้ายกันกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
นอกจากศิลปะพระพุทธชินราช ที่มีเอกลักษณะ ตามที่ทบทวนเอกสารไว้พอสมควรแล้ว  ในบทที่ ๒ นี้
เน้นศึกษาสร้างองค์ความรู้ประเภทศิลปวัฒนธรรม ผู้วิจัยก าหนดเอาศิลปวัฒนธรรมที่ เด่น ๆ ๔ 
ประเภท คือ ๑) สถาปัตยกรรม ๒) ประติมากรรม ๓) จิตกรรม ๔) เทศกาล/ประเพณี  

๒.๑.๑ ศิลปวัฒนธรรมประเภทสถาปัตยกรรม 
 

 
 
   ภาพ ๒.๑ พระอุโบสถจตัุรมุข วัดจุฬามณ ีต.ท่าทาอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

 พระอุโบสถจัตุรมุขข้างบนี้ เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถทุกวัดในจังหวัด
พิษณุโลกตามภาพถ่ายนี้จะเห็นว่า หลังคาแต่ละมุขมีหน้าบรรณ ๔ ชั้น ลดหลั่นกันลงมา มี
ประติมากรรมตามแบบฉบับพระอุโบสถดั้งเดิมครบถ้วน กล่าวคือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซุ้มประตู
และหน้าต่างทรงมงกุฎ หน้าบรรณสลักสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภปร. ประดับตรีจักร (จักรี) ฉลอง
สิริราชสมบัติ ต้นเสา ขอบประตู หน้าต่าง  ประดับมุขและกระจกเต็มองค์  บันไดพญานาค ๔ ทิศ ยก
พ้ืนสูงขนาดบันได ๕ ขั้น ใบเสมาหินแกรนิต สลักตราธรรมจักร เนื้อที่รอบใน ๔ มุข บรรจุพระสงฆ์ได้ 
๑๒๐ รูป เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๓๗  รวมสร้างอยู่  ๓๗ ปี ณ 
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ปัจจุบัน วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่ท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัด ของการท่องเที่ยวโดยรถราง  วัดจุฬามณี  
จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในวัดที่เก่าแก่โบราณ มีประวัติคู่กันมากับเมืองพิษณุโลก ซึ่งนักประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี  สนใจมาก  พากันมาเยี่ยมชมมิได้ขาดแม้ชาวต่างประเทศ ก็มาเยือนทุกครั้ง ที่มาจังหวัด

พิษณุโลก ที่ส าคัญ คือ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  บุรพกษัตริย์ ไทยทรงสร้าง /
บูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่ทรงผนวชอยู่ถึง ๖ เดือน ๑๕ วัน พร้อมข้าราชบริพารและพสก
นิกรบวชโดยเสด็จถึง ๒,๓๔๘ รูป มีศิลาจารึก, เนินพระต าหนัก, สระใหญ่ และถนนอิฐลงสู่แม่น้ าน่าน 
เป็นหลักฐานยืนยัน   

 
 
ภาพ ๒.๒ พระปรางค ์วัดพระศรีรตันมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 พระปรางค์องค์นี้  ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารพระพุทธชินราช ลักษณะทรงงาเนียม สูง 
ประมาณ ๓๖ เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง ฐานหน้ากระดาน ฐานบัวและฐานบัวลูกฟังซ้อนกัน ๓ ชุด เรือน
ธาตุทรงระฆังคว่ า บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนพระทันตธาตุ  มีบันไดพญานาคแผ่พังพาน ๒ ด้าน 
ขึ้นไปถึงเรือนธาตุ ๒๕ ขั้น สร้างขึ้นสมัยพ่อขุนศรีนาวน าถมปฐมกษัตริย์ไทยที่ปกครองเมืองเชลียงและ
เมืองศรีสัชนาลัย ดังภาพนี้ 
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ภาพ ๒.๓ เจดีย์ยอดด้วน วัดเจดีย์ยอดด้วน ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 วัดเจดีย์ยอดด้วนนี้ เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสมอแคลง เป็นจุดที่สูงที่สุดบนเขา 
สมอแคลง  ยอดพระเจดีย์หัก จึงเรียกว่า วัดเจดีย์ยอดด้วน ลักษณะแบบระฆังคว่ า ฐานเจดีย์มีลักษณะ
เหมือนพระเจดีย์ที่สุโขทัย จึงสันนิษฐานว่าพระเจดีย์นั้นน่าจะสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ 
(พระยาลิไท) มีอายุราว 700 ปี พงศาวดารเหนือบันทึกไว้ว่า พระยาจิตรไวย แห่งเจ้าเมืองน่านสร้าง
เจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ซึ่ง
เป็นพระสงฆ์ 2 รูปที่ได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร มีการซ่อมแซมและบูรณะมาหลายครั้งแล้ว ลักษณะเจดีย์เป็นทรงลังกา มีฐานสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ 3 ชั้น หลังจากนั้นจะเป็นฐานย่อแปดเหลี่ยมแล้วขึ้นเป็นองค์ระฆัง ลักษณะเด่นของที่นี่คือ
บริเวณยอดเจดีย์องค์ระฆังจะมีเพียงแค่ครึ่งซีกเท่านั้น ปัจจุบันเป็นที่ท่องเที่ยวบนดอย มีป้ายบอกว่า 
ดอยสุเทพแห่งที่ ๒ เพราะอยู่บนนั้นสามารถมองเห็นอ าเภอรอบนอก คือ  อ าเภอวัดโบสถ์ พร้อมเขื่อน
แควน้อย  อ าเภอวังทอง อ าเภอเขาทราย พิจิตร และอ าเภอกงไกรลาศ สุโขทัย  

 

 
 
ภาพ ๓.๔ พระเจดีย์ยอดทอง วัดเจดีย์ยอดทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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 พระเจดีย์ยอดทองนี้ อยู่นอกก าแพงเมือง อยู่ทางทิศตะวันออกของพระวิหารพระพุทธ 
ชินราช องค์เจดีย์ทรงดอกบัวตูม ศิลปะสุโขทัย ฐานกว้างประมาณ ๙ เมตร สูง ๒๑ เมตร เฉพาะที่ยอด
ทรงดอกบัวตูมนั้น เห็นรอยกะเทาะของปูน แลเห็นการเสริมยอดโดยพอกปูนเพ่ิมที่ยอดแหลมของ
ดอกบัว (สันนิษฐานว่า พอกปูนแทนทอง) มีอายุกาล ๗๐๐ กว่าปี 

 
ภาพ ๒.๕ หอไตร ๑๒ ต้น วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 

 หอไตรเสากลมนี้ อาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 11 เมตร เสาปูนกลม 
เรียง 4 แถว แถวละ 4 ต้น สูงต้นละ 4 เมตร มีบัวหัวเสากลับ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอระฆัง ชั้นบนเป็น
หอไตร หลังคาทรงไทย มียอดเรียวแหลมคล้ายยอดของพระเจดีย์ที่มียอดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองยอด
แหลม มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ทุกมุมทั้ง 8 มุม สวยงาม  ส าหรับเก็บรักษาพระคัมภีร์ต่างๆ ตัว
อาคารหอไตรท าด้วยไม้สับแบบฝาประกบมีประตูทางเข้า 1 ประตู ทางด้านทิศใต้มีระเบียงกว้าง 1 
เมตร เดินได้โดยรอบ มีหน้าบรรณ 4 ทิศ เป็นปูนปั้น มีทิศเหนือและทิศใต้ มีลายปูนปั้นรูปพระยาครุฑ
จับพระยานาค รอบหอระฆังมีก าแพงแก้วล้อมรอบยาว 10 เมตร มีซุ้มประตูก าแพงแก้วด้านทิศใต้ หอ
ไตรนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่หากพิจารณาตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้วน่าจะ
สันนิษฐานได้ว่า สร้างข้ึนในสมัยสุโขทัย 
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ภาพ ๒.๖ หอไตรเสาเดยีว วัดบ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

 หอไตรเสาเดียว (เสาเอก) นี้มีนัยว่าทางสู่นิพพานเป็นเอกมรรค คือมรรค ๘ มี ๒ ชั้น 
เป็นอาคารไม้ ๓ ชั้น มีอายุประมาณ ๑๒๐ ปี ชาวชุมชนอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งต่างจากกุฏิ วิหารอ่ืน ๆ ที่
พุพังไปหมดแล้ว ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ชาวชุมชนได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นทดแทนอยู่เชิงเขา ห่างจาก

หมู่บ้าน ๕ กิโลเมตร 
  

ภาพ ๒.๗ ศาลาเสา ๑๐๐ วัดหน้าพระธาตุ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

 ศาลาเสา ๑๐๐ ต้นนี้ ทรง ๔ เหลี่ยม ๒ ชั้น  ลักษณะไทยประยุกต์ ใช้เป็นศาลา 
อเนกประสงค์ แทนศาลาหลังเก่า จุคนได้ ๕๐๐ คน สร้างโดยหลวงพ่อก่ า เจ้าอาวาสวัดพระหน้าพระ
ธาตุ (วัดเหนือ) อดีตเจ้าคณะอ าเภอนครไทย มีอายุกาลประมาณ ๔๐ ปี รอบวัด ๆ เป็นพ้ืนที่ภูเขาภูหิน
ล่องกล้า ภูเขาช้างล้วง ภูเขาชูธง ภูเขาถ้ าสามหมื่น ชุมชนจัดประเพณีฮีตสิบสอง และมีกิจกรรมส าคัญ 
คือบวชพระหมู่ประจ าปีทุกปี  
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๒.๑.๒) ศิลปวัฒนธรรมประเภทประติมากรรม 

     

ภาพ ๒.๘ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 พระพุทธชินราชนี้ ปางมารวิชัย หล่อด้วยส าริด ลงรักปิดทอง ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้า 
ตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว สูง ๗ เมตร สร้างโดยพระสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ราชวงศ์พระ
ร่วง โดยช่าง ๕ คือ บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสีห์ บาราชกุศล ที่พิเศษในการหล่อคือ 
พระอินทราธิราชแปลงกายโดยนุ่งขาว เป็นช่างร่วมหล่อ ในครั้งที่ ๓ ทองแล่นเต็มองค์ดี สมบูรณ์ 
สวยงาม 

 

 
 
ภาพ ๒.๙ พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 พระพุทธชินสีห์ข้างบนนี้ หน้าตัก ๕ ศอกคืบ ๔ นิ้ว สร้างโดย สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิ
ไท (ที่ ๑) สร้างพร้อมกับพระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่พระวิหารด้านขวา เยื้องไปทางด้านหลังของ
พระวิหารพระพุทธชินราช ณ ปัจจุบันเป็นองค์จ าลอง ส่วนองค์เดิม รัชกาลที่ ๕ น ามาประดิษฐานไว้ใน
พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
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ภาพ ๒.๑๐ พระศรีศาสดา วดัพระศรีรตันมหาธาตุ ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 พระศรีศาสดา หน้าตัก ๔ ศอกคืบ ๖ นิ้ว  สร้างโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  
(ที่ ๑) สร้างพร้อมกับพระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่พระวิหารด้านซ้าย เยื้องไปทางด้านหลังของพระ
วิหารพระพุทธชินราช ปัจจุบันเป็นองค์จ าลอง ส่วนองค์เดิม รัชกาลที่ ๕ น ามาประดิษฐานวัดสุทัศน์
เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพ ๒.๑๑ รอยพุทธบาท เขาสมอแครง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 รอยพุทธบาทนี้ บนยอดเขาสมองแครง  สร้างด้วยหินทรายแกะสลัก  สันนิษฐานว่า 
สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีอายุมากว่า 528 ปี ประดิษฐาน
อยู่สุดบันไดนาค พุทธบาทนี้ประดิษฐานอยู่บนยอดดอย เป็นรอยนิมิตโดยพระองค์ประสงค์ให้คนที่
ประสงค์ให้เห็น เมื่อคนนั้นเห็นแล้วก็เกิดศรัทธา มีประสาทอดที่จะสร้างเป็นรอยพุทธบาทประดิษฐาน
ไว้ไม่ได้ ซึ่งลักษณะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประทับรอยบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ านัมมทา (นิมมทา) ประเทศ
อินเดีย ประชาชนพากันเข้าสักการะมิขาดสาย  แต่เมื่อถึงฤดูฝน เพ็ญเดือนสิบสอง น้ าหลากล้นท่วมฝั่ง
แม่น้ านัมมทา ประชาชนเข้าสักการะไม่ได้ จึงพากันเข้าสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนไม่ได้ จึงน าใบไม้
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เย็บเป็นกระทงแล้วปักดอกไม้ ธูปเทียนลงไป ลอยไปกับแม่น้ าโดยวิดเข้าไปใกล้ ๆ รอยพุทธบาทนั้น จึง
เป็นที่มาของเทศกาลลอยกระทง  

 ๒.๑.๓ ศิลปวัฒนธรรมประเภทจิตกรรม 

   
ภาพ ๒.๑๒ จิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต. ในเมือง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 

 จิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแห่งนี้ เป็นจิตกรรมในพระอุโบสถ องค์พระประธานนามว่า 
หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๘ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว ศิลปะ
สุโขทัย มีลักษณะพระพักตร์งดงาม มีพระอุณาโลมคล้ายพระพุทธชินราชเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" 
สมเด็จพระนเรศวรได้สร้างขึ้นหลังจากท่ีพระองค์ได้ทรงรับชัยชนะสงครามยุทธหัตถีแล้ว โดยได้จ าลอง
พระพักตร์หลวงพ่อโตให้มีลักษณะคล้ายกับพระกริ่งจีน ที่พระองค์ทรงได้รับการถวายจากสมเด็จพระ
พนรัตน์ วัดป่าแก้ว ซึ่ง พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระกริ่งองค์นี้มาก ทรงได้น าติดพระองค์ไปด้วยทุกครั้ง
ที่ออกศึก จึงทรงให้ช่างปั้น พระพักตร์หลวงพ่อโตให้อูมเอิบอ่ิม พระโขนงเชิดขึ้นบนเป็นต้น ผิดจาก
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและอยุธยา ทรงสร้างขึ้นหลังจากสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้วหรือพร้อมบูรณะ
พระอุโบสถยังไม่แน่ชัด เพราะเป็นพระพุทธรูปใหญ่กว่าประตูพระอุโบสถหลายเท่า ว่ากันว่าเป็น
ต้นแบบของพระกริ่งนเรศวร 

 

 

 



42 
 

 

 

 ภาพ ๒.๑๓ จิตกรรมฝาผนังพระอโุบสถ วัดราชบูรณะ ต.เมือง อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 

 จิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้  เป็นจิตกรรมตอนเจ้าชายสิตธัตถะทรงม้ากัณฑกะออก
ผนวช วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมี
ลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค ๓ เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม จากพระประธานซึ่ง
เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ท าให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยสุโขทัย และได้รับการบูรณะครั้ง
แรกในสมัยพระยาลิไท จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ เป็น
รูปรามเกียรติ์วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพ้ืนบ้าน วัดราชบูรณะตั้งอยู่ เชิง
สะพานนเรศวร ตรงข้ามกับวัดนางพญา 

๒.๑.๔ ศิลปวัฒนธรรมประเภทเทศกาล/ประเพณี 

 

ภาพ ๒.๑๔ เทศกาลสงกรานต์  วดัปรักแรด ต. บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
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ภาพเทศกาลสงกรานต์ข้างต้น วัดปรักแรก ตอนทรงน้ าพระสงฆ์ วัดนี้ในความอุปถัมภ์ 
ของพระมงคลสุธี หรือ หลวงพ่อแขก ปภาโส เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์  ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความเคร่งครัด ยึดมั่นในพระธรรมค าสั่งสอน แล้วน ามาประพฤติปฏิบัติด้วย
ชีวิตและจิตใจยากที่บุคคลทั่วไปจะเสมอเหมือน และท่านก็ยังเป็นศูนย์รวมทั้งจิตใจของศรัทธาสาธุชน
ที่นับถือท่าน ใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เมื่อไปพ่ึงพาขอความช่วยเหลือ  ท่านปฏิปทาพิเศษ
อย่างหนึ่งในฐานะเกจิอาจารย์ คือสามารถอมเทียนน้ ามนต์ที่จุดไฟ ๔-๖ เล่มโดยไฟไม่ลวกปาก  

 
 

 
ภาพบน-ล่าง ๒.๑๕ เทศกาลลอยกระทง วัดอรัญญิก ต.เมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

 
 ภาพงานเทศกาลลอยกระทงข้างต้นนี้ วัดอรัญญิก  จัดเป็นงานประจ าปี เพราะเป็นวัดที่อยู่
ใกล้ชุมชนและวัดมีสภาพแวดล้อมเหมาะ มีคูคลอง ต้นไม้ ลานสนามหญ้า สะดวกสบายต่อการจอดรถ
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และทางเข้า-ออก  อยู่ห่างจากสวนริมน่านของเทศบาลนครพิษณุโลกพอสมควร  และการจัดงานลอย
กระทงของวัดนี้เรียบง่าย ไม่มุ่งหวังการขาย และวัดนี้ เจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะ เป็นเกจิอาจารย์
ชื่อดัง เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมชน มีญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส สามารถสร้างพระอุโบสถหลังขนาด
ใหญ่ได้ส าเร็จก่อนที่คาดไว้ ๑๐ ปี 
  

  

 ภาพ ๒.๑๖ เทศน์มหาชาติ  วัดจุฬามณี ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 เทศน์มหาชาติ เป็นการกล่าวเล่าขานถึงชาดกการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์พุทธ
เจ้า โดยทรงบ าเพ็ญทานครบ ๓ ระดับ ๆ ละ ๑๐ ทัศน์ เป็นบารมี ๓๐ ทัศน์  ระดับบารมีธรรมดา เป็น
การบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ช้างมงคลให้แก่ชาวกาลิงคราช ระดับอุปบารมี ขั้นสูงยิ่งขึ้น เช่น
บริจาคภรรยา บุตร และระดับปรมัตถบารมี ขั้นสูงสุด เช่น อุทิศชีวิตของตนโดยมิหวั่นเกรงต่อความ
ล าบาก ความตาย  เมื่อศึกษาตามมหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์แล้วจะเห็นว่า แต่ละกัณฑ์นั้น มีชื่อกัณฑ์ตาม
ลักษณะที่ท าหรือพ้ืนที่หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น เมื่อชูชกพากัณหา ชาลีสัญจรในป่าขนาดเล็ก ก็ชื่อ
ว่า กัณฑ์จุลพน เข้าป่าขนาดใหญ่ เรียกชื่อกัณฑ์ว่า มหาพน เมื่อสัญจรผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีหมาดุ 
เห่าและขับไล่ หมายจะกัด จึงต้องวิ่งขึ้นต้นไม้ ดังภาพข้างนี้ 
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 ภาพ ๒.๑๗ จิตกรรมฝาผนังมหาชาติชาดก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 
 โดยสรุป คือ ศิลปวัฒนธรรม ๓ ประเภท คือ ประเภทสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาคาร 
สถานที่ที่เป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา ประเภทประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป สิ่งประดิษฐ์
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา จิตกรรม ได้ ภาพวาด ภาพสีที่จารึกบนฝาผนังพระอุโบสถ พระวิหาร และ
เทศกาลประเพณี ได้แก่  เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง เทศน์มหาชาติ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีอยู่อย่าง
สมบูรณ์   

2.๒ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านสถาปัตยกรรมประเภทอาคาร/สถานที่ 

 อาคารต่าง ๆ ของวัดเป็นอาคารเชิงพุทธ  จะมีสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงธรรมและแสดง
เอกลักษณ์ของไทย ๆ ในฐานะเมืองพระพุทธศาสนา มีพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสถูป เมรุ  แม้แต่
สัตว์ต่าง ๆ ที่ประกอบกับอาคาร เช่นสิงโตที่อยู่ด้านหน้าพระวิหาร  ก็สื่อถึงธรรม มีคุณค่าทางพุทธิ

ศึกษา คุณค่าทางจริยธรรม และคุณค่าทางหัตถกรรม ดังนี้   

 ภาพ ๒.๑๘ วิหาร / พระวิหาร วัดพระวิหารพระพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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 พระวิหารพระพุทธชินราชสร้างพร้อมกับพระพุทธชินราช เมื่อ พ.ศ.1900 เป็นพระวิหาร
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นการหันหน้าไปทางแม่น้ าคือแม่น้ าน่านซึ่งพระวิหารตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก 
เป็นพระวิหารชั้นเดียว ล้อมรอบด้วยพระวิหารคดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จ านวน 326 
องค์   ด้านหลังของพระวิหารเป็นที่ตั้งพระวิหารอัฏฐารสหรือพระวิหาร 9 ห้อง  ตั้งอยู่ในวัดพระศรีรัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวัดแห่งนี้สร้างข้ึนในรัชสมัยพระมหาธรรมราชลิ
ไทที่ 1 (พญาลิไท) เป็นพระอารามหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2458 มีพ้ืนที่วัด 36 ไร่ 2 งาน 54 
ตารางวา ในปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร  
 พระวิหาร เป็นศิลปะทรงโรง ประดิษฐานองค์พระประธานได้แก่องค์พระพุทธชินราช  ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญสร้างคู่กับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา ก าหนดให้พระวิหารนี้เป็นที่
ประดิษฐานองค์พระประธานในวัดนี้   ตั้งเป็นเอกเทศจากพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ใน
ความหมายว่า วัด เช่นเดียวกับค าว่า อาราม อาวาส เช่น เวฬุวันวิหาร เชตวันมหาวิหาร  ค าว่า วิหาร 
ยังก าหนดใช้เป็นค าลงท้ายสร้อยนามพระอารามหลวงต่างๆ เพ่ือแสดงให้รู้ว่าวัดที่มีสร้อยนามอย่างนี้
เป็นพระอารามหลวงส าคัญ 
 พระวิหาร  เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานที่ส าคัญของวัด กล่าวคือเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธชินราชในฐานะเป็นองค์หลักของวัด เป็นจุดเริ่มต้นของวัด  ซึ่ งกรณีนี้  หมายถึง 
“โอวาทปาติโมกข์”48  แปลว่าหลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นโอวาทที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงแก่พระสาวกตลอดพระชนมายุพุทธกาล  โอวาทปาติโมกข์นี้พระองค์แสดงในวันเพ็ญเดือนมาฆะ 
(เดือน 3) หลังจากตรัสรู้แล้ว 9 เดือน มีเนื้อหา 3 ตอน ซึ่งครอบคลุมหลักศีล สมาธิ ปัญญา คือ 

 ตอนที่  1ทรงกล่ าวถึ งคุณลักษณะอันเป็น อุดมการณ์ อันสู งสุดของบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนานี้ มีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน ได้แก่  

ภาษาบาลี ค าแปล 

ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา 
นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา 
น หิปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
สมโณโหติ ปร  วิเหฐยนโฺต 

- ขันตคิือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง 
- พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรม (เป้าหมาย) 
- ผู้ท าร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
- ผู้เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 

                                                           
 48ที.ม. (ไทย) 10/90/50. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
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 ตอนที่ 2 ทรงกล่าวถึง หลักการเชิงปฏิบัติ   อันเป็นหัวใจส าคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของ
พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ หลักการ 3นี้กล่าวกันว่าเป็นเป็นการสรุปรวบยอด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ 

ภาษาบาลี ค าแปล 

สพฺพปาปสฺส อกรณ  
กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปน  
เอต  พุทฺธานสาสน  

- การไม่ท าความชั่วทั้งปวง (เน้นกาย วาจา) 
- การบ าเพ็ญแต่ความดี  (เน้น กาย วาจา) 
- การท าจิตของตนให้ผ่องใส   (เน้น ใจ) 
- นี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 ตอนที่ 3  ทรงกล่าวถึงหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธสาสนา  ถือเป็น
กลยุทธ์ส าหรบพระภิกษุท่ีออกเผยแผ่พระพุทธศาสนามุ่งหมายให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพ่ือจะได้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรมได้แก่ 

ภาษาบาลี ค าแปล 

อนูปวาโท อนูปฆาโต 
ปาติโมกฺเข จ ส วโร 
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ 
ปนฺตญฺจ  สยนาสน  
อธิจิตฺเต จ อาโยโค 
เอต   พุทฺธานสาสน  

- ผู้ไม่กล่าวร้าย การไม่ท าร้าย  
- ผู้ส ารวมในปาติโมกข์ (พระวินัยสงฆ)์ 
- ผู้รู้จักประมาณในอาหาร  
-ผู้นั่งนอนอันสงัด  
-ผู้มีความเพียรในอธิจิต  
-นี่เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

 โอวาทดังกล่าวข้างต้นนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือจาริกบุญ จารึก
ธรรมเป็นการประมวลโอวาทปาติโมกข์นี้ไว้ 3 ตอน ว่า 
 ตอนที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา ที่เป็นจุดแสดงออกหรือจุดปรากฏ
ทางด้านข้อประพฤติปฏิบัติ จุดหมาย รวมทั้งลักษณะของพระสงฆ์หรือบรรพชิต 
 ตอนที่ 2 กล่าวถึงหลักค าสอนที่เป็นบทสรุปของภาคปฏิบัติโดยตรงที่เรียกกันว่า  หัวใจ
พระพุทธศาสนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
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 ตอนที่ 3 แสดงข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของพระภิกษุผุ้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม สั่ง
สอนประชานชนต่อ49 

คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

พระวิหาร  ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า  เป็นอาคารที่ประดิษฐานองค์
พระประธานส าคัญในอารามนั้น  เช่น พระวิหารพระพุทธชินราช  ภายนอกและภายในนั้นจารึกพุทธ
ประวัติ ชาดก ต านานเทพ พรหม ยมยักษ์ท้ังหลาย ตรงประตูปานใหญ่นั้น กระดุมประตูมีเอกเลา ภาย
อกเลานั้นมีเวชยันตปราสาท ที่สถิตของพระอินทร์ ท าหน้าที่หล่อพระพุทธชินราชแต่ต้นและอารักขา
ตลอดเวลา ข้างซ้ายและขวาองค์พระพุทธชินราชมีเทพกับมาร เทพชื่อท้าวสุวรรณ มารคืออาฬวกยักษ์ 
ท าหน้าที่อารักขา ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา  คือการแสดงความเคารพต่อสถานที่ส าคัญ มีการไม่
สวมรองเท้าเข้าไป ไม่กั้นร่ม ไม่ใส่เสื้อผ้าสั้น หรือไม่นั่งเสมอองค์เคารพในพระวิหารนั้น ว่าโดยคุณค่า
ทางหัตถศึกษา คือการสร้างอาคารที่อิงธรรมโดยวิหารคดที่ล้อมรอบหมายถึงสาวกบริวาร ๕๐๐ รูป
นั่นเอง  

 

ภาพ  
ภาพ ๒.๑๙ พระวิหารคด  วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุจ.พิษณุโลก 

 วิหารคด    เป็นส่วนประกอบส าคัญของวิหารหลัก คือพระวิหารพระพุทธชินราช   มีพระ
วิหารที่ล้อมรอบเป็นข้อศอก  ตรงมุมเป็นรูปทรงภาษาอังกฤษอักษรตัวยู  (U)  โดยพระวิหารพระพุทธ
ชินราชที่หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตกซึ่งมีแม่น้ าน่านไหลผ่านเมืองพิษณุโลกไปรวมกับแม่น้ าอีก 3 
สาย คือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และแม่น้ าวัง นัยส าคัญค าว่า  วิหารคดนี้จะตีความในรูปทรงของอาคารที่
ล้อมรอบพระวิหารหลัก รวมถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารนี้จ านวน  326 องค์  ซึ่ง

                                                           
 49พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตโฺต), จาริกบุญ จารึกธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พุทธ

ธรรม, 3539), หน้า 81-2. 
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พระพุทธรูปที่บรรจุภายในวิหารคดนี้  เป็นพุทธรูปปูนปั้นองค์ขนาดเกือบเท่า ๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นปาง
สมาธิหรือปางมารวิชัย  ดังนั้น นัยส าคัญ 2 ประการ หลัก คือ รูปทรงของวิหารคด และพระพุทธรูปที่
ประดษิฐานภายใน 
 พระวิหารคด มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ  พระวิหารคดรูปทรงภาษาอังกฤษอักษรยู (U) พระ
วิหารบริวาร ถ้าว่าตามพระปรางค์จะมีเจดีย์บริวาร 4 องค์บ้างตั้งอยู่ล้อมรอบส่วนกลางขององค์พระ
เจดีย์นั้น หมายถึงอนุทวีปรายล้อมทวีปใหญ่คือองค์ปรางค์ในฐานะถือเป็นศูนย์กลางจักรวาล ได้แก่เขา
พระสุเมรุ นั่นเอง ในส่วนที่พระวิหารคดที่ล้อมรอบองค์พระปรางค์ หมายถึงก าแพงแก้ว ปราการ
คุ้มครององค์พระปรางค์นั่นเอง 
 ส่วนพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารคดนี้จ านวนมาก ๆ นั้น แสดงให้เห็นถึงสาวก
บริวารของพระพุทธเจ้า  เพราะในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ท าให้มองถึงบริวารสมบัติ 
เป็นสาวกที่ติดตามฟังธรรมของพระพุทธเจ้า  ดังนั้น ไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใด พระองค์จะเสด็จ
ไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 500 รูป  (สะหะ   ปัญจะสะเตหิ  ภิกขูหิ ) ซึ่งพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้
นอกจากเป็นสาวกบริวารแล้วยังเป็นพยานบุคคลได้เป็นอย่างดี   
 ภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว  พระสงฆ์สาวกก็มีรูปแบบที่ต้องท าศาสนกิจด้วยสงฆ์หมู่ใหญ่
ที่ส าคัญอยู่หลายครั้ง   ที่เด่นชัดคือ  การท าสังคายนา ซึ่งพระพุทธรูปในวิหารคดนี้ หมายถึงการ
จ าลองพิธีท าสังคายนาค าสอนพระพุทธศาสนา  จากสังคายนาครั้งหลัก ๆ ส าคัญ 3 ครั้ง ที่ท าใน
อินเดีย ตัวอย่างสังคายนาครั้งที่ 1 ท าขึ้น ณ ถ้ าสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ (รัฐวิหารปัจจุบัน) ประเทศอินเดีย มีมูลเหตุการณ์ท าสังคายนาเรื่องการจ้วงจาบพระธรรม
วินัยของพระภิกษุสุภัทวุฑฒบรรชิตที่บวชเมื่อแก่ โดยดีใจว่าภายหลังที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพาน
แล้วเป็นการดีที่จะไม่มีใครบังคับ ห้ามปราม ท าอะไรได้ตามใจชอบนั่นเอง ท าให้พระมหากัสสปะ พระ
อุบาลีและอานนท์ถือเป็นภาระหน้าที่โดยพระมหากัสสปะ  เป็นผู้ปุจฉาเรื่องพระวินัยกับพระอุบาลี 
ปุจฉาพระสูตรกับพระอานนท์ ในการท าสังคายนานี้มีการกสงฆ์เข้าร่วมฟังด้วย จ านวน 500 รูป 
 รูปแบบการท าสังคายนานี้ เป็นที่มาของรูปแบบการเทศน์ 3 ธรรมมาสน์ เป็นรูปแบบการ
แสดงธรรมจากรูปแบบพิธีท าสังคายนา โดยสมมติพระภิกษุรูปหนึ่งผู้อาวุโสให้เป็นพระมหากัสสปะ  
ท าหน้าที่ปุจฉาเรื่องวินัยสงฆ์ต่อพระอุบาลี เช่นว่า ใครเป็นต้นบัญญัติปฐมปาราชิก ท าอย่างไร จึงเป็น
ต้นบัญญัติ  พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ที่ไหน ผลออกเป็นอย่างไร ดังมีบทสวดแจงชื่อพระวินัยว่า ยันเต
นะภะคะวา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง ปาราชิกังอารัพภติ สุทินังกลันทะปุตัง ........ และ
พระมหากัสสปะจะปุจฉาเรื่องพระสูตรต่อพระอานนท์ ดังบทสวดชื่อพระสูตรว่า เอวัมเม สุตัง เอกัง 
สะมะยัง ภะคะวา อันตะรา จะราชะคะหัง .....)  เป็นปัญหาไม่ลงกันระหว่างลูกกับอาจารย์ในเรื่อง
แสดงความเคารพต่อการกล่าวต่อพระรัตนตรัยของสุปปิยะปริพาชกกับมานพนามว่าพรหมทัต  โดย
สุปปิยะปริพพาชกจะต าหนิพระรัตนตรัย แต่มานพพรหมทัต  จะกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย  
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 นัยอันส าคัญของพระสงฆ์สาวกบริวารและพระพุทธรูปในพระวิหาคดนั้น  ทั้งก่อนพุทธ
ปรินิพพานและหลังพุทธปรินิพพาน  สรุปได้ว่า  
 1. เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นการจ าลองพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกบริวาร จ านวน 
500 รูป (.......สะหะ ปัญจะสะเตหิ  ภิกขูหิ .....)  แสดงให้เห็นบริวารที่มากมาย มีสหายธรรม มี
กัลยาณมิตร มีผู้ปฏิบัติตามค าสอนจ านวนมาก ไม่มีค าว่าโดดเดี่ยว  ซึ่งการตามเสด็จของพระภิกษุสงฆ์
นี้ เป็นการร่วมตามเสด็จเพ่ือประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า จะมีผลทางจิตวิทยาที่เป็นสื่อแห่งความ
เลื่อมใสส าหรับผู้ติดในรูปประมาณ  ข้อนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธปรินิพพาน 
 2. เป็นรูปแบบจ าลองการท าสังคายนาครั้งส าคัญ 3 ครั้งในอินเดีย โดยครั้งที่ 1 มีรูปแบบ
คือ ผู้ปุจฉา 1 รูป ผู้วิสัชนา 2 รูป ในการนี้ก็มีการกสงฆ์ จ านวน 500 รูป ครั้งที่ 2 จ านวน 700 รูป 
ครั้งที่ 1,000 รูป ข้อนี้เป็นเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 

 3. เป็นรูปแบบการจ าลองนั่งฟังโอวาทปาติโมกข์ของพระอรหันต์ 1,250 องค์ ในวัน 
เพ็ญมาฆบูชา  
 4. เป็นรูปแบบการจ าลองนั่งการสวดพระปาตโิมกข์ของภิกษุสงฆ์ในวัน 15 ค่ าของทุกเดือน 

 5. วิหารคด ถ้ามองตามท่ีล้อมรอบองค์พระปรางค์ เรียก ก าแพงแก้ว อันหมายถึงรัตนะ 
เป็นวัสดุที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นบันไดเสด็จลงจากเทวโลก ในวันเทโวโรหนะ 

 คุณค่าทางพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 วิหารคด ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษา ท าให้ทราบว่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจ าลอง 
รายล้อมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หมายถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกแวดล้อมด้วยสาวกบริวาร จ านวน ๕๐๐ รูป 
(สห ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ) ประเด็นนี้ มีผลทางจิตวิทยาต่อนักบวชนอกศาสนาหรืออลัชชีที่มักเหยียด
หยาม ข่มเหง ยกลัทธิของตนว่าเด่นกว่า เลิศกว่า ดังนั้น สาวกบริวารจ านวนมากนี้ หมายถึงบริวาร 
เปรียบดังแม่ทัพนายกองที่มีกองก าลังสู้รบก าจัดอริราชศัตรูไปเร็วพลัน นั่นเอง ว่าโดยคุณค่าทางจริย
ศึกษา คือวิหารคดนี้สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพุทธสาวกบริวาร ๕๐๐  ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษา คือ 
ศิลปะการสร้างอาคาร แสดงที่ตั้งอันเหมาะสม โดยพระสงฆ์สาวกจะนั่งล้อมข้าง ๆ และข้างหลัง ดัง
รูปแบบแสดงโอวาทปาติโมกข์ หรือรูปแบบสังคายนาทั้ง ๓ ครั้ง 
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 ภาพ ๒.๒๐ พระอุโบสถ หลวงพ่อโต  วัดพระศรีรตันมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 
 พระอุโบสถหลังนี้มีชื่อว่าพระอุโบสถหลวงพ่อโต  ซึ่งหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 8 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว ศิลปะสุโขทัยมีลักษณะพระพักตร์งดงาม มีพระ
อุณาโลมคล้ายพระพุทธชินราชตามพงศาวดารเหนือแล้วก็สันนิษฐานว่าทั้งวัดและองค์พระนั้นสร้างขึ้น
ในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย (ครองราชย์ พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 
1919) นับย้อนอายุไปก็ไม่น้อยกว่า 650 ปีแล้วองค์พระอุโบสถตั้งอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พระอุโบสถนี้บูรณะมาแล้วหลายครั้ง และมีครั้งหนึ่งที่
สมเด็จพระนเรศวร มหาราชได้เป็นแม่กองบูรณะบ ารุงขึ้นใหม่เพ่ือถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าลิไท ผู้
ริเริ่มสร้างวัดพระพุทธชินราช แห่งนี้และพระอุโบสถหลวงพ่อโตก็เป็นสถานที่ปฏิบัติสังฆกรรมสวดพระ
คาถาศาตราวุธ  เช่น ดาบ หอก ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ท าศึกรักษาปกป้องบ้านเมืองประเทศไทย 
สมัยของพระองค์ท่านที่รับผิดชอบอนาคตลูกหลานไทยจนถึงรุ่นเราในวันนี้อีกด้วย 

 พระอุโบสถ์มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยสมเด็จพระนเรศวรได้สร้างขึ้นหลังจากที่
พระองค์ได้ทรงรับชัยชนะสงครามยุทธหัตถีแล้วโดยได้จ าลองพระพักตร์หลวงพ่อโตให้มีลักษณะคล้าย
กับพระกริ่งจีน ที่พระองค์ทรงได้รับการถวายจากสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ซึ่ง พระองค์ทรง
เลื่อมใสในพระกริ่งองค์นี้มาก ทรงได้น าติดพระองค์ไปด้วยทุกครั้งที่ออกศึกจึงทรงให้ช่างปั้น พระ
พักตร์หลวงพ่อโตให้อูมเอิบอิ่ม พระโขนงเชิดขึ้นบนเป็นต้น ผิดจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและอยุธยา
ทรงสร้างขึ้นหลังจากสร้างพระ อุโบสถเสร็จแล้วหรือพร้อมบูรณะพระอุโบสถยังไม่แน่ชัด เพราะเป็น
พระพุทธรูปใหญ่กว่าประตูพระอุโบสถหลายเท่าว่ากันว่าเป็นต้นแบบของพระกริ่งนเรศวร 
 พระอุโบสถ  มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ  พระอุโบสถเป็นอาคารท าสังฆกรรมของพระสงฆ์ตาม
พระวินัย   มีการฟังสวดพระปาติโมกข์ค าสอนที่เป็นหลักส าคัญเป็นการปฏิบัติตามศีล เพ่ือช าระกาย 
วาจาให้เกิดความบริสุทธิ์   เป็นหลักวินัยที่พระสงฆ์จะพึงปฏิบัติในทุกๆเดือนเดือนละ2ครั้งคือในวันขึ้น 
14หรือ 15ค่ าและวันเดือนดับคือแรม 14หรือ 15ค่ าเพ่ือเป็นการมาทบทวนข้อปฏิบัติและมาพิจารณา
ว่าตนเองได้กระท าอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนพระวินัยบ้างจะได้เป็นการเตือนสติตนเองและตั้งใจจะ
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ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นการได้พบปะกันระหว่างพระสงฆ์ภายในวัดและต่างวัดท าให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะสงฆ์มากขึ้นดังนั้นการลงอุโบสถถือว่าเป็นสังฆกรรมที่ส าคัญ 
 พระอุโบสถ นอกจากเป็นอาคารที่ท าสังฆกรรมของพระสงฆ์แล้วยังมีความหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมใน 2 ลักษณะ คือ  1. หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และอุบาสก
อุบาสิกาประชุมเพ่ือปฏิบัติธรรม  2. หมายถึงอาคารที่รักษาอุโบสถศีลหรือศีล 8 ของอุบาสิกอุบาสิกา
ในทุกๆวันพระ 
 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 พระอุโบสถ ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นสื่อถึงพระวินัยสงฆ์ใน
ฐานะเป็นอาคารที่ช าระศีลให้บริสุทธิ์ เป็นอาคารประดิษฐานองค์ประธานของวัดที่เน้นปฏิบัติการ  
เพราะเหตุว่า ศีลนั้นส าคัญที่ต้องปฏิบัติไม่เว้นระยะ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ศีลเป็นเบื้องต้นเป็น
ที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงช าระศีลให้
บริสุทธิ์”50  อนึ่ง แม้จะปฏิบัติธรรม สมาธิกรรมฐานก็ยังต้องรับศีลเพื่อปฏิบัติก่อน เพราะสมาธิที่อบรม
แล้วด้วยศีล จะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา  คือเป็นอาคารประดิษฐานองค์
พระประธานของอารามนั้น แสดงฐานะของวัดนั้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษาแล้ว 
คือพระอุโบสถ์นั้นเป็นรูปแบบของศาสนสถานไทย ๆ  ที่ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บันได
นาค จิตรกรรมฝาหนัง  

 ภาพ ๒.๒๑ พระปรางค์ / สถูป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

                                                           
 50ขุ.วิ. (ไทย) 26/612/445. 
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 องค์พระปรางค์ รูปทรงฝักข้าวโพด  ถือเป็นธาตุเจดีย์ส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
องค์พระปรางค์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 วา 2 ศอก (17 เมตร) ยาว 21 เมตร มีฐานย่อมุม
ไม้สิบสองรับกับเรือนธาตุขององค์พระปรางค์ พระปรางค์สูง 18 วา (36 เมตร) ตรงกลางองค์พระ
ปรางค์ทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มจระน า 4 ทิศ ซุ้มจระน าทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ส่วนซุ้มจระน าทางด้านทิศตะวันออกมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้าง 2.50 เมตร 
เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวประมาณ 1.33 เมตร ฐานเจดีย์สี่เหลี่ยมนี้ซ้อนกัน 3 ชั้น 
สูง 1.50 เมตร องค์เจดีย์เป็นทรงรูปกลม ศิลปะแบบลังกา สูง 1.50 เมตร จากฐานถึงยอดเจดีย์ 3 
เมตร เจดีย์องค์นี้ประดับกระจกสีทั้งองค์ มีข้ันบันได 25 ขั้น 

 องค์พระปรางค์ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของวัด เป็นพระปรางค์ประธานตามคติการสร้างวัด
สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาโดยคติทางพุทธศาสนาเชื่อว่ามีเขาพระสุเมรุ  (ไกรลาส)  เป็น
ศูนย์กลางจักรวาล ดังนั้นรูปแบบลักษณะและแผนผังของปรางค์ปราสาทซึ่งประดิษฐานเทวรูปหรือศิว
ลึงค์ จึงถูกน ามาใช้ได้กับแนวความคิดในเรื่องของศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา ในฐานะหลักประธาน
ของวัดในวัฒนธรรมของไทยได้อย่างกลมกลืน จัดเป็นพระเจดีย์รูปแบบหนึ่งเพ่ือประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปภายใน ทั้งเรียกกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า “พระพุทธปรางค์” 
 พระเจดีย์ปรางค์  เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญที่สุดของวัด การก่อสร้างพระปรางค์ของพระ
มหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ได้ท าตามคตินิยมของหัวเมืองราชธานี ของอาณาจักรสุโขทัยในสมัย
นั้น คือประสงค์ให้พระปรางค์เป็นหลักเป็นประธานของวัด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
รูปแบบของพระปรางค์เมื่อเริ่มสร้างสันนิษฐานว่า เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม โดยสร้างครอบพระสถูป
เจดีย์ที่สร้างในรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวน าถม เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไป ครองราชย์ที่
เมืองพิษณุโลก ได้โปรดให้บูรณะพระปรางค์โดยดัดแปลงพระเจดีย์ ได้ให้เป็นรูปแบบพระปรางค์แบบ
ขอมตามพระราชนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 พระปรางค์ จัดเป็นเจดีย์อย่างหนึ่ง เป็นหนึ่งในเจดีย์ 4 ชนิด ได้แก่ “ธาตุเจดีย์  ส าหรับ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอย 
ธรรมเจดีย์ ส าหรับบรรจุพระธรรม และพุทธประติมากรรม คือพระพุทธรูป”51 องค์พระปรางค์ มี
รูปลักษณ์ทรงปราสาทที่มียอดสูงขึ้นไป มีฝักเพกาแยกเป็นกิ่งๆ อยู่ข้างบนส่วนส าคัญของพระปรางค์
คืออาคารที่สูง สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน เรียกว่าครรภธาตุ หรือ 
เรือนธาตุนิยมเรียกวัดที่มีพระปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ว่า วัดมหาธาตุ วัดศรีมหาธาตุ วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งค านี้ก็หมายถึงวัดที่มีฐานะเป็นวัดหลวงสมัยเก่าจะลงท้ายด้วยค าว่ามหาธาตุ และ

                                                           
 51พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี  ๑๑ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๘. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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จะมีพระปรางค์ส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จะเห็นได้ว่า เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยจะมีวัด
หลวงประจ าจังหวัด ซึ่งมีชื่อเหมือนกัน คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย  
จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น  
 พระปรางค์มีนัยที่สื่อถึงธรรม  คือ พระปรางค์เป็นอาคารที่ถือเป็นหลักเป็นประธานของวัด
ตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของวัด อันมีนัยถึง เขาพระสุเมรุในฐานะศูนย์กลางจักรวาลตามคติภพหรือภูมิ
ทางพระพุทธศาสนา   จุดประสงค์ของการสร้างพระปรางค์ คือ เพ่ือบรรจุสิ่งเคารพบูชาสูงสุดได้แก่
พระบรมสารีริกธาตุ  (ของพระพระพุทธเจ้า) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นอย่างสวยสดงดงามเพ่ือให้สมพระ
เกียรติในฐานะพระพุทธองค์เป็นศาสดา เป็นผู้ค้นพบพระพุทธศาสนาและสอนธรรมแก่ชาวโลกเพ่ือพ้น
ทุกข์  และการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็ใช่ว่าจะบรรจุไว้เพ่ือให้ดูคงทนถาวรเท่านั้น หากแต่ว่าเพ่ือ
เป็นที่เคารพ สักการบูชาด้วย อันเป็นการสักการบูชาพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ  และพระมหา
กรุณาคุณของพระพุทธองค์ที่มีต่อชาวโลกนั่นเอง และการในเข้าสักการบูชานั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง
พลังศรัทธาของคนได้เป็นอย่างดี จึงสรุปได้ว่า การน าพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้ ณ อาคาร
สถานที่อันสูงสุด และงดงามนั้น เป็นไปเพื่อ “พุทธานุสสติ”52 การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 
 คตินิยมทางศาสนาพราหมณ์ตามที่เคยกล่าวมา เมื่อท้าวกบิลพรหมยอมตัดเศียรของตน
เพ่ือบุชาความรู้กับธรรมบาลกุมารที่ตอบปัญหา 3 ราศีได้ เมื่อตัดเศียรแล้วจะทิ้งที่ไหนไม่ได้เพราะไฟ
จะไหม้ น้ าจะท่วม ฝนจะแล้ง ธิดาของท่านจึงน าไปสถิตไว้ณ ถ้ าคนธุลี เขาพระสุเมรุนี้ จึงถือว่า เขา
พระสุเมรุ เป็นจุดสูงสุด หมายถึงความเคารพนับถือด้วยความกตัญญูกตเวทีสูงสุดต่อพระบิดา 
 ว่าตามคติการสร้างพระปรางค์ของไทยนั้นนิยมถือกันว่า พระปรางค์คือสัญลักษณ์ของเขา
พระสุเมรุอันเป็นแกนของจักรวาล อีกนัยหนึ่งคือ การที่พระปรางค์มีลักษณะเป็นยอดแหลมนั้น 
ต้องการที่จะสื่อถึงธรรมอันเป็นยอดสุด คือนิพพานโดยเฉพาะองค์พระปรางค์ในภาพข้างต้นนั้น ก่อนที่
เป็นจุดสูงสุดจะมีรูปรัศมีเรียกว่านพศูลมีแกนเป็นรูปดาบตั้งตรง  ทางพระพุทธศาสนาหมายถึง 
นิพพาน 53 หรือโลกุตตรธรรม โดยมีก่ิงบริวาร 3 ชั้นชี้ไปตามทวีปทั้ง 4  ดังภาพนี้ 

 

 

 

 

                                                           
 52อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๑/๖๔๓. 
 53ขุ.วิ. (ไทย) 26/94/337. 
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 รายละเอียดที่สื่อธรรมของพระปรางค์ / สถูป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พระปรางค์เต็มองค์ ซึ่งเป็นปรางค์ผสมระหว่างพระพุทธศาสนากับพราหมณ์  แต่จะ

สามารถแยกคุณลักษณ์จากกันได้ตามส่วนประกอบขององค์ปรางค์ลายเส้น  โดยมุ่งชี้แจงเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับธรรมอันที่หมายถึงธรรมจากองค์ปรางนี้  ดังนี้  

ดาบมงกุฏ หมายถึงนิพพาน  / การตรสัรู ้

ส่วนล าต้นองค์ปรางค์นับจากเรือนธาตุขึ้นไป
จ านวน 6 ช้ัน หมายถึงสวรรค์ 6 ช้ัน 
 
 

ส่วนอาณาจักรของเทพจาตุมมหาราชผู้รักษาโลก ประกอบด้วย
อสูรคอยอารักขาด้วย รายล้อมด้วยสัตว์ป่าหมิพานตต์ามแบบเขา
พระสุเมร ุ

ชุดฐานสิงห์ 3 ช้ัน หมายถึงอกุศลมูล 3 ช้ันท่ี ๑ (บน) หมายถึงโลภะ 
ช้ัน 2 (กลาง) หมายถึง โทสะ ช้ัน 3 (ล่าง) หมายถึงโมหะ ส่วนด้านซา้ย
เรียกว่าฐานสิงห์ แสดงถึงการเผยพระพุทธศาสนาไปไกล 

 

เรือนธาตุที่พระบรมสารรีิกธาตสุ่วนท่ีเหนือเรือนธาตุคือ อัสดงพระ
เจ้าจักรพรรดิหรือพญาจักรผู้ทรงมา้แก้วเที่ยวประกาศ พระธรรมไป
ทั่วทวีปท้ัง 4 เพื่อให้คนพระพฤติและอยู่ในธรรม 

ภาพ ๒.๒๒ แสดงองค์พระปรางค์ส่วนบน 

ภาพ ๒.๒๓ แสดงส่วนส าคัญขององค์ปรางค์ ตามคติทางพระพุทธศาสนา 
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ภาพ ๒.๒๔ แสดงบันไดขึ้นสู่เรือนธาตุขององค์พระปรางค์ 
 
 นัยขององค์พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคติทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 1. องค์ปรางค์เป็นศิลปะย่อมุมไม้สิบสอง หมายถึง อริยสัจ 4 ที่พิจารณาด้วยญาณ 3  

2. ปลายยอดสุดของพระปรางค์เป็นรูปดาบทรงมงกุฎ หมายถึงนิพพานอันแสดงถึงการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนกิ่งของมงกุฎนั้น  3 ชั้น ชี้ไปทางตามทวีปทั้ง 4  
 3. บริเวณตัวเรือนยอดของพระปรางค์ ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาจะมีล าดับชั้นอยู่ 6 ชั้น 
หมายถึงสวรรค์ 6 ชั้น (ถ้าเป็นทางศาสนาพราหมณ์ เรือนยอดก็จะมี 7 ชั้น อันหมายถึงเขาสัตตะ
บริภัณฑ์ 7 แนวเขาท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุเท่านั้น) 
 4. ซุ้มประตูเข้าสู่เรือนธาตุนี้ มีเทพรักษาโลกที่เรียกกันว่า จาตุมหาราชิกมหาราช (ซุ้มจร
น า  ในส่วนกลางของเจดีย์ที่เรียกกันว่าเรือนธาตุ หมายถึงโลก หรือเขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาล) 
 5. ชั้นชุดฐานสิงห์มี 3 ชั้น หมายถึงอกุศลมูล 3 ได้แก่ โลภ โกรธ หลง 
 6. เชิงบันไดนาค 7 เศียร 25 ขั้น  ขึ้นสู่เรือนธาตุขององค์มีเทพและพญานาคคุ้มครองทั้ง 2 
ข้างแสดงถึงอ านาจพระบารมีแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้า 
 7. องค์พระปรางค์ ถือเป็นการจ าลองเขาพระสุเมรุในฐานะศูนย์กลางจักรวาล เป็นอาคาร
ที่สถิตพระเศียรของท้าวกบิลพรหมที่ยอมตัดตามสัญญากับธรรมบาลกุมารในการทายปัญหา 3 ราศี 
อันเป็นสื่อแห่งความเคารพสูงสุดของบุตรธิดาที่ต่อพ่อแม่  ซึ่งผลจากความเคารพสูงสุดนี้จะน าพาให้
บุตรธิดาเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีความสุขความมั่งคั่งตลอดไปในชีวิต แต่ถ้าตรงกันข้ามกันนี้ โดยบุตร
ธิดาไม่เคารพนับถือด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ จะมีผลพาให้ชีวิตบุตรธิดาเดือดร้อน ดังไฟไหม้ 
น้ าท่วม ฝนแล้ง  
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8. องค์พระปรางค์นี้ เมื่อประมวลความรู้แล้ว จะเปรียบเทียบได้ภพหรือภูมิในชาดกทาง
พระพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐานได้แก่ กามภูมิ ส่วนกลาง ได้แก่รูปภูมิ ส่วนยอด 
ได้แก่ อรูปภูมิ เมื่อเทียบส่วน 3 ส่วนของเจดีย์ปุโร พุทโธ ประเทศอินโดนีเซียที่สร้างขึ้นตามคติของไตร
ภูม(ิที่จะกล่าวต่อไป) 

9. ส่วนฐานล่างสุด เรียกว่า ฐานเขียง เป็นประติมากรรมรูปสัตว์หิมพานต์ การประดับ
ภาพ สัตว์หิมพานต์ในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบ ส่วนฐานของพระปรางค์ว่าเป็นเชิง
เขาพระสุเมรุอย่างสมบูรณ์ 

 ที่กล่าวมา น่าสนใจอยู่ว่า  ท้าววิรูปักษ์ จอมแห่งหมู่นาคโดยมีหมู่พญานาคบริวารของ
เทพจตุโลกบาล  ท้าววิรูปักษ์ปกครองหมู่นาคทางทิศตะวันตกประทับนั่งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งบันได 
พระอุโบสถกลางนี้น้ าจะเห็นว่า ทิศตะวันตกจะมีบันไดนาค 5 หัว  ส่วนหางพาดจากข้างบนส่วนหัว

เลื้อยลงมาถึงเชิงบันได นี่คือบริวารของท้าววิรูปักษ์ เป็นหนึ่งในส่วนของท้าวจตุโลกบาลท าหน้าที่
อารักขาพระพุทธเจ้าในทิศตะวันตก ดังภาพนี ้
 
 ภาพ ๒.๒๕ บันไดพญานาค วัดกลางน้ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 คุณค่าทางพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  

  พระปรางค์/เจดีย์หรือลักษณะคล้ายเจดีย์ ว่าโดยคุณค่าพุทธิศึกษา ท าให้ทราบว่าเป็นที่
บรรจุพระบรมสาริกธาตุ มีลักษณะเป็นยอดเขาซึ่งเป็นสื่อแห่งความสูงสุดแห่งความเคารพนับถือนั่นเอง  
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของเทพ นาค คนธรรพ์กับพระพุทธศาสนาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า  
พระพุทธศาสนาเป็นชาดกที่อิทธิพลต่อศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  ซึ่งช่างคนไทยท าศิลปกรรมขึ้น
อย่างวิจิตรพิสดาร  เป็นเทพ พรหม ยักษ์ มารที่มาท าการเคารพพระพุทธเจ้า  จึงไม่แปลกที่แบบ
ก่อสร้างพระอุโบสถ  พระวิหาร  องค์พระพุทธรูป เจดีย์ ที่มีรูปทรงต่างๆ ด้วยศิลปกรรมและ
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สถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามนี้ เพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแท้ ๆ ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา
เป็นการแสดงความเคารพต่อองค์พระปรางค์ที่บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์  คือพระบรมสารีริกธาตุ ว่าโดยคุณค่า
ทางหัตถศึกษา ได้แก่ฝีมือที่สวยวาม ลวดลายของทุกส่วนองค์พระปรางค์จะสื่อถึงธรรม เช่น ใบกิ่ง ๙ 
กิ่งบยยอดองค์พระปรางค์ หมายถึง โลกุตตรธรรม ๙ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั่นเอง  

 ภาพ ๒.๒๖ เมรุ/เมรุมาศ>เขาพระสุเมรุ > สะดือจักรวาล วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 
 เมรุเผาศพข้างต้นนี้ เป็นต้นแบบที่ตั้งอยู่ตามวัดต่าง ๆ อาจจะตั้งนอกวัดบ้าง แต่ก็เป็นของ

วัดใดวัดหนึ่งเสมอ  เป็นเตาส าหรับเผาศพที่มีลักษณะอาคารเปิดแบบเดี่ยวประกอบด้วยเตาไฟ ปล่อง
ไฟ มีชานที่ตั้งศพรอเข้าเตาเผา ที่ส าคัญคือมีลวดลายเป็นอาคารหลังหนึ่งเอกเทศจากการอาคารอ่ืน ๆ  
อาคารนี้  ก่อนเผานั้นจะมีพิธีสงฆ์สวดมาติกาหน้าไฟ และมีพิธีทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นพิธีสุดท้ายคือ
การวางดอกไฟจันทน์ของญาติพ่ีน้องร่วมกันเผาศพนั้น  

 เมรุ  ตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์สถิตอยู่ 
เตาเผาศพนี้ เดิมผูกหุ่นท าเป็นภูเขาตั้งที่เผาขึ้นบนนั้น  ถ้าเป็นพิธีหลวงท าเป็นเรือนโถง เครื่องยอด
หรือมณฑปครอบท่ีเผา เรียกว่า พระเมรุต่อมาเรียกท่ีเผาศพทั่วไปทั้งมียอดและไม่มียอดว่าเมรุ 

 เมรุ เป็นชื่อภูเขาพระสุเมรุหรือภูเขาไกรลาส มีอีกชื่อว่า เมรุมาศ หมายถึงภูเขาพระสุเมรุ 
ตั้งตระหง่าน ณ ศูนย์กลางจักรวาลซึ่งเมรุนี้เป็นลักษณะหนึ่งในสี่ของปรางค์ ชื่อปรางค์ทรงศิขร แปลว่า 
ภูเขา กล่าวคือ ปรางค์ทรงศิขร มีลักษณะรูปทรง “จ าลองภูเขา” และ “สวรรค์ชั้นฟ้า” บนภาพ
ความคิดของเขาพระสุเมรุ มีรูปทรงที่เน้นมวลอาคารให้ดูหนักแน่นมั่นคงเสมือนขุนเขา และให้
รายละเอียดในเรื่องของล าดับขั้นของสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาประจ าตามล าดับชั้นทิศ และ
ฐานานุศักดิ์อย่างชัดเจนที่สุด เช่น ปรางค์ทรงศิขรปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ปราสาทหินพนม
รุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 เมรุ/เตาเผาศพ มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ   ที่สถิตพระเศียรของท้าวกบิลพรหม กล่าวคือ 
ต านานจากเหตุการณ์ตัดศีรษะของกบิลพรหมตามที่กล่าวไว้ในวัตถุธรรมประเภทปริศนาธรรมเกี่ยวกับ
ปัญหา 3 ราศี  คือสืบเนื่องมาจากปัญหา 3 ราศี ที่กบิลพรหมน าไปทายเป็นปัญหาจริยธรรมกับธรรม
บาลกุมาร โดยเดิมพันด้วยศีรษะคือถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ ต้องตัดศีรษะ ของตนบูชาความรู้เรา  
แต่ปรากฏว่าธรรมบาลกุมารตอบปัญหานั้นได้  ท าให้กบิลพรหมต้องยอมตัดศีรษะของตนบูชาความรู้
ธรรมบาลกุมาร เมื่อตัดแล้วก็มีปัญหาตามมาว่า  ศีรษะของกบิลพรหมจะน าไปทิ้งที่ไหนไม่ได้เลย ถ้าทิ้ง
ในน้ า จะท าให้น้ าแห้ง ถ้าทิ้งบนบก จะท าให้ไฟไหม้ ถ้าทิ้งในอากาศ จะท าให้ฝนแห้ง แล้วจะให้ท า
อย่างไร ข้อนี้เป็นปริศนาธรรม ไม่ได้หมายความว่า ศีรษะของกบิลพรหมนี้เสนียดจัญไรอะไรหรอก 
หากแต่ว่า หมายถึง จะต้องไม่ตกอยู่ในลักษณะของค าว่าทิ้งไป   แต่ต้องยกไว้ในที่สูง น าขึ้นไว้ในฐานะ
ที่บชูาสักการะ เป็นสื่อสอนว่า ลูก ๆ ต้องเคารพพ่อแม่ในพระพุทธศาสนาถือว่า “พรัหมาติ มาตาปิตะ
โร  มารดาบิดาท่านกล่าวว่าเป็นพรหม”54 เมื่อกบิลพรหมตัดศีรษะแล้วก็มอบให้ธิดาคนโตชื่อทุงษะเทวี 
น าไปบรรจุไว้ ณ มณฑปหรือเรือนเมรุในถ้ าคันธุลี ภูเขาพระสุเมรุ บางคนเรียกว่าเขาไกร ลาส 
(ศูนย์กลางจักรวาล  หรือสะดือจักรวาล)  อันแสดงถึงเคารพสูงสุด   เมื่อครบรอบปีใหม่ที่ถือกันว่าเป็น
วันสงกรานต์ ธิดาทั้ง 7 คนนี้จะผลัดวาระกันแต่ละปีน าศีรษะของบิดาลงมาสรงน้ า เวียนรอบเขาพระ
สุเมรุแล้วน าเข้าเก็บที่เดิม  ท าอยู่ในรอบ 7 ปี เมื่อครบ 7 ปีแล้วจึงเริ่มต้นคนแรกใหม่ การที่ธิดาปฏิบัติ
เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา เป็นการปฏิบัติธรรมของเทพของพรหมนั่นเอง  ในปี 
พ.ศ. 2557 นี้ วันสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์ ก็เป็นหน้าที่ของนางทุงษะเทวี รับหน้าที่เป็นนาง
สงกรานต์น าศีรษะของบิดามาสรงน้ า  ตามที่เคยกล่าวมาแล้วนั้น 
  อีกประการหนึ่ง  ท าให้ได้คติธรรมจากพระพรหม คือว่าโดยบุคลาธิษฐานจากกบิลพรหม
กับธรรมบาลกุมาร ถือกันว่าทั้ง 2 องค์นี้เป็นพรหมได้แก่พรหมวิหารธรรม 4 ประการมีเมตตากรุณา
มุทิตาและอุเบกขา  นัยแห่งปรมัตถธรรมซึ่งเป็นการมองที่ลึกซึ้งว่ากบิลพรหม  หมายถึง “อัตตา”ได้แก่
ความรู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆที่ได้ถามปัญหากับธรรมบาลกุมารซึ่งธรรมบาลกุมารหมายถึง“สติปัญญา”
ส่วนต้นตาลที่นกอินทรีย์สองผัวเมียไปหลบซ่อนนั้นได้แก่จิตที่เป็นสมาธิเป็นธรรมชาติของต้นตาล  ที่มี
ล าต้นเดียวยอดเดียวไม่มีกิ่งก้านสาขาเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นเอกัคคตาจิต (จิตที่ดิ่งเป็นอารมณ์
เดียว)  ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของฌานที่ 4 แล้ว เมื่อจิตตั้งตรงเป็นหนึ่ง เกิดความสว่างทางปัญญาเข้าใจ
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  นกอินทรีย์คู่ผัวเมียได้แก่อายตนะ 12 ที่เป็นอายตนะภายใน 6 และภายนอก 6 
หมายถึง บ่อเกิดการรับรู้ 
 นอกจากได้คติธรรมจากค าว่า เมรุในฐานะที่ถือเป็นของสูง และค าว่าพระพรหมที่หมายถึง
พรหมวิหาร 4 แล้ว   ยังได้คติธรรมจากการน าศพเวียนรอบเมรุอีกด้วย ข้อนี้จะตอบปัญหาที่หลายคน

                                                           
  54อง.ฺติก. (ไทย) 21/63/107 



60 
 

 

ถามว่า ท าไมก่อนจะน าศพขึ้นเชิงตะกอนที่เมรุเผาศพจึงต้องเวียนซ้ายก่อน ก็ตอบแบบสันนิษฐานว่า 
เพ่ือให้ญาติพ่ีน้องที่มาร่วมพิธีเผาศพนั้นได้เกิด “มรณัสสติ” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย
มรณัสสติที่บุคคลเจริญแล้ว ท าให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็น
ที่สุด”55   คือให้นึกเสียว่า ชีวิตนั้นสั้นนัก จะตายเมื่อไรไม่รู้ กระนั้นเลย ต้องรีบท าความดี  เรื่องนี้หา
กว่ากันตามนัยกรรมฐานก็คือให้นึกถึงความตาย นึกถึงความไม่เที่ยง ดังนั้น เราต้องไม่ประมาทรีบเร่ง
ปฏิบัติธรรม และศพที่เวียนซ้ายรอบเมรุนั้น หมายถึงการจ าลองเวียนรอบเขาพระสุเมรุ คือจ าลองจาก
การที่ธิดาทั้ง 7 คนของกบิลพรหมน าศีรษะของบิดาเวียนรอบเขาพระสุเมรุ ในวันสงกรานต์นั่นเอง 
ดังนั้น ค าว่า เมรุนั้น มาจากชื่อเขาพระสุเมรุ  และค าว่าเมรุ จึงเป็นการจ าลองเขาพระสุเมรุให้เราได้
เห็นทุกวันนี้  
 คุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 เมร/ุเตาเผศพ ว่าโดยคุณค่าพุทธิศึกษา  ท าให้ทราบว่า สิ่งจ าลองเขาพระสุเมรุหรือเขาไกร

ลาศ  เป็นที่บรรจุพระเศียรของท้าวกบิลพรหมที่ถูกตัดจากการทายปัญหาจริยธรรม ๓ ราศีกับธรรม

บาลกุมารว่า ราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหน ราศีตอนกลางวันอยู่ที่ไหน ราศีตอนค่ าอยู่ที่ไหน ธรรมบาลกุมาร

ตอบได้ว่า ตอนเข้าราศีอยู่ที่ใบหน้า กลางวันอยู่ที่อก ตอนค่ าราศีอยู่ที่เท้า เมื่อตัดแล้วจะทิ้งที่ไหนก็

ไม่ได้ ถ้าทิ้งบนบนไฟไหม้ ถ้าทิ้งในน้ า น้ าแห้ง ถ้าทิ้งในอากาศ ฝนแล้ว ธิดาของกบิลจึงน าไปไว้ ณ ที่

สูงสุด คือเขาพระสุเมรุ ชื่อเดียวกับเตาเผาศพ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ค าว่าทิ้งพระเศียรกบิลพรหมที่ไหน

ไม่ได้ คือเป็นปริศนาธรรม ที่ให้บุตรธิดาต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนี้ก็จะเดือดร้อน ดังไฟไฟ

ไหม้ น้ าแท้ง ฝนแล้ง ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา เป็นการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่

พระองค์เสด็จโปรดพุทธมารดา เพ่ือแสดงอภิธรรม ๗ คัมภีร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเป็นประเพณี

จัดพิธีเผาศพ มีดอกไม้จันทน์ น ามะพร้าวอาบศพ มัดตราสัง ท ามรณานุสสติด้วยการเวียนซ้ายรอบเมรุ 

ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษา เป็นการสร้างจ าลองเขาพระสุเมรุ แสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือในค า

สอนของพระพุทธเจ้า 

                                                           
 55อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/19/444. 
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 ภาพ ๒.๒๗ หอระฆัง/หอกลอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 

 หอระฆัง/หอกลอง ถือว่าเป็นศาสนวัตถุประเภทอาคารอย่างหนึ่ง มีรูปทรงตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทย จะก่อสร้างในวัดเกือบทุกแห่ง ใช้เป็นอาคารส าหรับแขวนระฆังเพ่ือใช้ตีบอก
สัญญาณเวลาแก่พระสงฆ์ในการลงท าวัตร ขึ้นศาลาท าบุญ ลงพระอุโบสถ์ฟังสวดปาติโมกข์วัน 15 ค่ า
ของพระสงฆ์  หรือประกอบกิจของสงฆ์ เช่น การท างานนวัตกรรม กวาดวิหาร กวาดลานเจดีย์ ซึ่งหอ
ระฆังนี้มีหลากหลายแบบตามวัสดุ ได้แก่ หอระฆังโครงสร้างไม้ หอระฆังก่ออิฐถือปูน หอระฆัง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะรูปทรงอาคารอยู่ในแบบสี่ เหลี่ยม หก
เหลี่ยม แปดเหลี่ยม และแบบทรงกลม รวมถึงชั้นหอระฆัง บางแห่งก็เห็นสองชั้น สามชั้น  นอกจากจะ
ใช้กับระฆังแล้วยังมีกลองเพลขนาดใหญ่ด้วย  
 หอระฆัง มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ  หอแห่งการให้สัญญาณให้มี “กาลัญญุตา” 56  ซึ่งเป็น
หนึ่งสัปปุริสธรรม 7 เป็นการแจ้งเตือนหรือปลุกให้ตื่นจากการจากการท าหน้าที่ปกติให้เข้ามาสู่อาณั ติ
สัญญาณร่วมกัน อันเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความพร้อมเพรียง
ของหมู่คณะจะน ามาซึ่งความสุขมาให้”57 (สุขา สังฆัสสะ  สามัคคี)  เมื่อมีกายสามัคคีแล้ว ขั้นตอน
ต่อไป จะมีผลให้เข้าถึงสัจธรรม คือให้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต ของโลก ถ้าตรงกันข้ามกันนี้ คือคนใน
หมู่คณะเดียวกัน ไม่ปฏิบัติตามอาณัติสัญญาร่วมกัน เช่นว่า พระสงฆ์ในวัดเดียวกันขึ้นศาลาท าบุญ
ประจ าวันพระคนละครั้งห่างกันสามนาทีบ้างห้านาทีบ้าง หรือไม่สามัคคีกันกับร่วมกันลงฟังพระ

                                                           
 56ที.ปา. (ไทย) 11/331/333. 
 57ขุ.ขุ. (ไทย) 25/194/93. 
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ปาติโมกข์ เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาให้รู้ถึงสัจธรรมใด ๆ เพราะความไม่สามัคคีเป็นอุปสรรค ผล
ที่สุด พระสงฆ์ในหมู่คณะนั้นจะอยู่ในอาวาสเดียวกันอย่างไม่เป็นสุขเพราะขาดสันตินั่นเอง 

 อีกนัยหนึ่งของหอระฆังที่หมายถึงธรรมคือ “เวลา”  แปลว่า ผู้กลืนกินสรรพสัตว์ (กาโล 
ฆสติ ภูตานิ) กาลเวลาจึงเหมือนกับเป็นพญายักษ์คอยดักจับสรรพสัตว์ทุกชีวิตกินอยู่ตลอดเวลา คน
โบราณตั้งเป็นปริศนาธรรมว่า “พญายักษ์ตนหนึ่ง มีตา 2 ข้าง ข้างหนึ่งสว่าง ข้างหนึ่งริบหรี่ มีฟันไม่
มาก ปากละ 30 ซี่ ถามว่า พญายักตนนั้นคือใคร ปริศนาธรรมนี้สอนให้เรามีสติไม่ประมาทในการท า
ส าหรับชีวิต  
 หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ข้อ กาลัญญุตา  การเป็นผู้รู้จักกาลเวลาเป็นสิ่งส าคัญและนับว่า 
พระพุทธศาสนาจะสอนไว้เสมอแก่บุคคลต่าง ๆ ให้รู้จักมี “กาลัญญุตา” เพราะการมีกาลัญญุตานี้
แสดงให้มีสัปปุริสธรรม ธรรมส าหรับปฏิบัติให้เป็นคนดี หมายถึงว่าการที่จะเรียกว่าใครเป็นคนดีนี้ต้อง
มีกาลัญญุตานี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัปปุริสธรรม 7 ประการ 

 คุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

หอระฆัง ว่าโดยคุณค่าพุทธิศึกษา ท าให้ทราบว่า  สัญญาณเวลาที่ออกปฏิบัติธรรม  เป็น
อาณัติสัญญาที่จะแสดงความสามัคคีแห่งหมู่สงฆ์ในการท าสังฆกรรม มีการฟังสวดพระปาติโมกข์  
ปวารณาออกพรรษา  รับผ้าพระกฐิน สวดญัตติกรรมบวชนาค หรือท าพิธีกรรม มีรับสังฆทาน ท าวัตร
สวดมนต์เช้า-เย็น ตามพุทธพจน์ว่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่ ท าให้เกิดสุข และการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่
ผู้พร้อมเพรียงกัน ท าให้เกิดสุข ผู้ยินดีแล้ในหมู่ผู้พร้อมเพรียงกัน ท าให้เกิดสุข  ผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้
พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ผู้นั้นกระท าหมู่ให้พร้อม
เพรียงกันแล้ว  ย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัป”58   ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามอาณัตสัญญาณสามัคคี ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษา  คือเป็นศิลปะการสร้างทรงหอประกาศธรรม
ที่รวมอุปกรณ์ท้ังฆ้อง กลอง ระฆังไว้ด้วยกัน 

 

                                                           
58ขุ.ข. (ไทย) 25/197/206. 
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 ภาพ ๒.๒๘ หอไตร/หอธรรม/ธรรมเจดีย์ วดัโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก 

 หอไตรหรือหอธรรม ถือเป็นศาสนาสถานหรืออาคารทางศาสนาประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในวัด
ต่าง ๆ  บางวัดตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาส และบางวัดตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส เป็นอาคารขนาดเล็กส าหรับ
เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานหรือหนังสือและศึกษาพระธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระไตรปิฎก หอไตรก็
คือห้องสมุดส าหรับพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมนั่นเอง ในล้านนานิยมท าเป็นอาคารสองชั้น บางแห่งจะ
ตั้งอยู่กลางน้ าใช้สะพานไม้พาดชั่วคราวส าหรับเดินแล้วชักเก็บได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปลวก
และแมลงอ่ืนไปกัดกินพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นใบลานใบข่อยหรือกระดาษ 
 รูปทรงหอไตรมีหลายแบบ แบบหอไตรที่ท าเป็นสองชั้นข้างบนนี้ ชั้นบนจะใช้เป็นที่เก็บ
พระธรรมคัมภีร์ทั้งหลาย ไม่มีทางขึ้นถาวร แต่จะใช้บันไดพาด เมื่อเลิกใช้ก็เก็บบันได ชั้ นล่างใช้เป็นที่
อ่านศึกษาพระธรรมที่ข้ึนไปเอามาจากชั้นบน อ่านเสร็จก็เอาขึ้นไปเก็บที่ชั้นบน หอไตรในภาคกลางมัก
เป็นชั้นเดียวแต่เสาค่อนข้างสูง ตั้งอยู่กลางน้ า  การที่คนโบราณสร้างหอไตรไว้กลางน้ านั้น นอกจาก
ประโยชน์จากการป้องกันปลวกแล้ว เมื่อเรานั่งศึกษาพระธรรมอยู่ในหอไตรกลางน้ านั้น สมาธิย่อมเกิด
ได้ง่าย เพราะมีน้ าเป็นแนวป้องกันการรบกวนจากรอบข้าง และน้ าที่ราบเรียบนิ่งเงียบ ช่วยให้สงบ 
นับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณท่ีควรพิจารณา 

หอไตรหรือหอธรรม มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ  เป็นคลังธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาเป็น
อาคารบรรจุพระธรรมในรูปพระธรรม  ถือเป็นธรรมเจดีย์ที่ จารึกพระพุทธพจน์ทั้งหมด ธรรมเจดีย์นี้ 
เป็นสิ่งหนึ่งในสี่ของเจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอันได้แก่ 1. ธาตุเจดีย์  2. บริโภคเจดีย์ 3.ธรรม
เจดีย์ 4. พุทธประติมากรรมเมื่อ 2556 ปีล่วงมาแล้ว ก่อนเสด็จดับขันธ์พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระ
อานนท์ พระพุทธอุปัฏฐากถึงอนาคตแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นธรรมเจดีย์ว่า “ดูกรพระอานนท์ 
ธรรมและวินัยที่เรา (ตถาคต) แสดงไว้บัญญัติไว้แล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเรา (ตถาคต) 
ล่วงลับไปแล้ว”59 (โย โว อานนฺท  มยา  ธมฺโม จ วินโย จ  เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน  สตฺถา)  

                                                           
 59ที.ม.(ไทย) 10/216/164. 



64 
 

 

แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันเราใช้พระธรรมวินัยแทนพระศาสดาในการควบคุม ดูแล ปกครองพุทธ
บริษัท และธรรมเจดีย์นี้เป็นสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎก ชื่อ ธรรมเจติยสูตร60 ว่าด้วยข้อความที่พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลกราบทูลพระพุทธเจ้า พรรณนาความเลื่อมใสศรัทธาของพระองคท์ี่มีต่อพระรัตนตรัย  

 พระธรรมในฐานะค าสอนของพระพุทธเจ้า คิดเป็นขันธ์ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ บรรจุ
อยู่ในปิฎก 3 ปิฎก โดยแยกเป็น พระวินัยปิฎก จ านวน 21,000 ธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก จ านวน 
21,000 ธรรมขันธ์ และอภิธรรมปิฎก จ านวน 24,000 ธรรมขันธ์ ณ  ปัจจุบัน พระไตรปิฎก ฉบับ
หลวง ฉบับสยามรัฐ ฉบับสังคายนา และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน 45 เล่ม เพ่ือจัด
ลงให้ได้ตามจ านวนปีแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้เป็นเวลา 45 ปี นั่นเอง 
ค าถามคือว่า เมื่อพระไตรปิฎกจ านวนถึง 45 เล่มเช่นนี้จะเก็บไว้อย่างไร ก็จะมีที่จัดเก็บไว้ 2 แบบ คือ 
เก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎก โดยตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่งในห้องสมุดหรือในศาลาวัด แต่ถ้าวัดใดมีผู้มีจิตศรัทธา
จะสร้างหอไตรหรือหอธรรมส าหรับจัดเก็บพระไตรปิฎกพร้อมพ้ืนที่นั่งอ่านด้วยก็ยิ่ง ดังนั้น วัดบางแห่ง
ที่สร้างเก่าแก่นิยมสร้างหอไตรหรือหอธรรมด้วย  

 พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  

 หอไตร ว่าโดยคุณค่าพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นที่บรรจุคัมภีร์พระไตรปิฎกจ านวน
หลายเล่ม ณ ปัจจุบัน มีจ านวน ๔๕ เล่ม หอไตรมีลักษณะพิเศษคือป้องกันปลวกกัดได้ นิยมสร้างเสา
เดียว หมายถึงธรรมอันเป็นเอกคือ มรรค ๘ นิยมสร้างกลางน้ าเพ่ือป้องกันไฟไหม้ ปลวก เป็นต้น
ก าเนิดห้องสมุดในปัจจุบันนี่เอง ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษาแล้ว เป็นการดูแลรักษาคัมภีร์ ถือว่าเป็น
คลังแห่งปัญญาทางพุทธศาสนา ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษาแล้ว เป็นฝีมือที่แสดงออกในรูปทรง

อาคารเฉพาะด้าน มีบานหน้าต่างล้อมด้านเพ่ืออ่านพระไตรปิฎกได้สะดวก  

                                                           
  60ม.ม. (ไทย) 13/366/451. 
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 ภาพ ๒.๒๙ เจดีย์/เจดีย์ทราย/เจดีย์ราย  วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

   องค์เจดีย์ทรายเป็นนิมิตหมายทางพระพุทธศาสนา นัยหนึ่งเป็นหลักฐานแห่งการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระพุทธเจ้าและพระสาวก นัยหนึ่ง เป็นองค์ส าหรับบรรจุสิ่งเคารพที่ส าคัญและถือว่า
ศักดิ์สิทธิ์ นัยหนึ่งเป็นสื่อถึงความสามัคคีของชุมชนที่มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันตามเทศกาล 
ประเพณีต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์  นัยหนึ่งเป็นสื่อที่เป็นสิริมงคล  เป็นโชคลาภที่จะให้ความสุข
ความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัดนี้ อีกประการหนึ่ง  กุศโลบายแห่งบุญบาปคน
โบราณถือว่า คนที่เดินเข้า-ออกวัดในรอบหนึ่งปีนั้นไม่รู้ว่าดินที่ติดเท้าออกจากวัดไปเท่าไรแต่จะมาก
หรือน้อยก็ตามการขนทรายเข้าวัดถือว่าเป็นการทดแทนดินที่ติดเท้าออกไปจะได้ไม่เป็นบาปใน
ขณะเดียวกันก็ได้บุญสิ่งเหล่านี้เป็นความละเอียดอ่อนทางจิตใจของคนโบราณซึ่งเกรงกลัวต่อบาปและ
กลัวผลของบาปที่จะตามมาลงโทษในชาตินี้  
 องค์เจดีย์ต่าง ๆ ในวัดนั้น ได้พัฒนาการมาจากเจดีย์ทรายของพระโสณะ กับ พระอุตตระ 
ดังกล่าวข้างต้น  ถือเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา  ตามนัยที่เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติ
ศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจนคือ สมัยที่พระโสณะกับพระอุตตระ 2 รูป นี้น า
พระพุทธศาสนาจากอินเดียหลังการท าสังคายนาครั้งที่ 3 มาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ณ จุดที่เผย
แผ่นั้น กล่าวกันว่าเป็นมณฑลจังหวัดนครปฐม สันนิษฐานว่า พระเถระทั้ง 2 รูปนี้ได้ท าการเผยแผ่
ศาสนาอยู่ในดินแดนแห่งนี้นาน เกรงว่ากาลนานไป ประวัติศาสตร์จะขาดตอนไม่ต่อเนื่อง ก็จะไม่มี
อะไรเป็นพยานแห่งการเผยแผ่ศาสนาได้  จึงคิดน าดินทรายมาก่อเป็นเจดีย์ ชนิดธรรมเจดีย์ เป็นแบบ
สาญจิ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงส่งสมณะทูตมาเผยแผ่พระศาสนา
นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นสมณะทูตและมาตั้ง
หลักฐานประกาศหลักธรรมค าสอนที่นครปฐมเป็นครั้งแรกในพุทธศตวรรษที่ 3 และได้สร้างพระเจดีย์
ทรงบาตรคว่ าแบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 4 ขณะผนวชได้เสด็จธุดงค์มานมัสการ ทอดพระเนตรเห็นเจดีย์ยอดปรางค์ สูง 42 วา เมื่อ
ทรงลาผนวชได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในราว พ.ศ. 2396 ได้โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ 
สูง ๑20 เมตร กับ 45 เซนติเมตรพร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบ งานไม่ทันแล้วเสร็จก็
สวรรคต ดังภาพนี้ 
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   ภาพ ๒.๓๐ เทียบเคียงเจดีย์ทรายกับพระพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากความทีก่ล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า  แรกสุดก็เป็นองค์เล็ก ๆ ถ้าเป็นเจดีย์ทั่วไป
ที่ไม่ใช่พระปฐมเจดีย์ที่รัชกาลที่ 4 โปรดให้ก่อใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้  สามัญชนทั่วไป ก็จะเห็นว่าเป็น
เรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน  จึงก่อเจดีย์ด้วยอิฐ หิน ดินแข็งเพ่ือให้ทนทานต่อพายุ น้ าพัดได้  จากนั้นก็
บูรณะมาเรื่อย ๆ หลายยุคสมัยจนเป็นเจดีย์ใหญ่โตมหึมา บ้างก็เป็นสีเงิน เช่นองค์เจดีย์วัดประยูรวงศา
วาส กรุงเทพมหานคร บ้างก็มีสีทองเหลืองอร่าม ซึ่งปรากฏทั่วไปในประเทศไทยและประเทศพม่า 
โดยเฉพาะเมืองมัณฑะเล มีองค์เจดีย์ตั้งอยู่เรียงรายเต็มพ้ืนที่ไปหมด เป็นทะเลเจดีย์ก็ว่าได้  แต่
โดยเฉพาะประเทศไทย  ถือว่าองค์พระปฐมเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นปฐม  ที่แสดงว่าพระพุทธศาสนา
ได้ถูกน ามาเผยแผ่บริเวณนี้ จึงได้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  
และตั้งชื่อเป็นจังหวัดว่า จังหวัดนครปฐม (จังหวัดแห่งแรกของไทย) มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็น
องค์พระเจดีย์ซึ่งมีประวัติที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาอย่างนี้ 
 ความส าคัญของเจดีย์ คือมีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ การถอนกรรมเชิงบุคลาธิษฐานด้วยการขน
ทรายเข้าทดแทนในวัด   จากการเป็นธรรมาธิษฐานในค าว่า “อโหสิกรรม”  เป็นการท าสิ่งที่พร่องไป
ให้กลับเต็มดังเดิม  ซึ่งประมวลได้ ดังนี้ 
 - เป็นสัญลักษณ์โดยศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศาสนาอ่ืนไม่มี 
 - เป็นหลักฐานการเผยแผ่พระพทุธศาสนาดนิแดนสุวรรณ ลักษณ์ไม้ปักเป็นเครื่องหมายไว ้
 -  เป็นที่บรรจุสิ่งเคารพบูชาโดยมีต านานการก่อเริ่มมีเจดีย์จาก พ่ีน้องสองพาณิชได้รับเส้น
พระเกศาจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรจุไว้ ณ ที่อันสมควร 
 -เป็นการทดแทนเม็ดดิน-ทรายที่ติดเท้าของตนออกไป มิฉะนั้นจะบาปเป็นหนี้สงฆ์ 
 -  เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีต านานการก่อเริ่มมีเจดีย์จากการได้รับแจกพระ
บรมสารีริกธาตุโดยโทณะพราหมณ์ให้แก่เจ้าเมืองต่าง ๆ 8 เมืองแห่งชมพูทวีป  ซึ่งมีการสร้างเจดีย์
บรรจุไว้อย่างสมพระเกียรติ  การบรรจุพระสารีริกธาตุของเจ้าเมืองต่าง ๆ นี้ มีต านานการบรรจุในโลก
มนุษย์เท่านั้น  แต่ยังมีต านานการบรรจุไว้ในสวรรค์ด้วย   กล่าวว่า “พระเขี้ยวแก้วบนด้านขวา (บน+
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ขวา) และพระรากขวัญด้านขวาประดิษฐานอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนพระ
รากขวัญ (ไหปลาร้า) ด้านซ้ายและพระอุณหิส (หน้าผาก) ประดิษฐานอยู่ในทุสสเจดีย์  ณ พรหม
โลก”61 
 อีกประการหนึ่ง  การย่อมุมของเจดีย์  เป็นลักษณะเรียวยอดแหลม มีเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบ
สอง  ส่วนสูงขึ้นจะมีกลีบซ้อนกันเป็นชั้น  ๆ  นับได้ 9 ชั้น ซึ่งจ านวน 9 ชั้น ดังภาพนี้ 

 การย่อมุมของเจดีย์นี้  มีนัยที่สื่อถึงธรรม คือ   องค์เจดีย์ที่มีส่วนสูงโดยซ้อนกันเป็นชั้น ๆ 
จ านวน 9 ชั้น มีความหมายว่า โลกุตตรธรรม 9 ประการ คือ มรรค 4 ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกิทาคา
มิกมรรค  อนาคามิกมรร อรหันตมรรค ส่วนผล 4 ได้แก่ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิกผล 
อรหันตผล ส่วนนิพพาน 1  ได้แก่ ความหมดกิเลสทั้งปวง การที่แทนสัญลักษณ์ด้วยดอกบัว ก็หมายถึง
ความบริสุทธิ์ของพระสัทธรรมทั้ง 9 จึงแสดงนัยแห่งเจดีย์รายที่ซ้อนกันของดอกบัวนี้ 

 เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองนี้  มีนัยที่สื่อถึงหลักธรรมส าคัญ คือ อริยสัจ 4 เพราะลักษณะเจดีย์
เป็นฐาน 4 เหลี่ยมจัตุรัส ตรงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมออกไปอีก 3 มุม (หยัก) การแยกมุมใหม่ให้
เป็นมุมย่อย 3 มุมของ 4 จัตุรัส รวมทั้งด้านของเจดีย์นั้นแล้ว เป็น 12 มุมเจดีย์ไม้สิบสอบดังกล่าวนี้ 
หมายถึงอริยสัจ ที่เป็นกระบวนการพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้า คือ ทุกข์ ความเป็นทุกข์ สมุทัย 
เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธ การดับทุกข์ และมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ อริยสัจทั้ง 4 นี้ คือเมื่อ
ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น พระองค์ได้ไตร่ตรองข้อที่  1 คือ ทุกข์จนครบ 3 รอบ ด้วยการพิจารณา คือ  

 รอบท่ี 1 พิจารณาสัจจญาณ คือหยั่งรู้อริยสัจ 4 ทุกข้อว่าคืออะไร  
 รอบท่ี 2 พิจารณากิจจญาณ คือ พ่ึงรู้กิจในอริยสัจ ๔ ทุกข้อ ควรก าหนดรู้ 
 รอบท่ี 3 พิจารณากตญาณ คือได้ท าอริยสัจ ๔ ทุกข้อแล้ว  

                                                           
 61พระมหาสมจินต์ สมมฺาปญโฺญ, บทความเรื่อง “พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย'' 

ออนไลน์ แหล่งที่มา <http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ (11 พ.ค. ๒๕๕๘) 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_
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 ส่วนอีก 3 ข้อที่เหลือก็พิจารณาด้วยญาณทั้ง 3 นี้ ข้อละ 3 รอบ  เป็นการพิจารณา 12 
อาการ หรือพิจารณา ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อย่างละ 3 ครั้ง ซึ่งพระพุทธเจ้ามี “ญาณทัศนะ ตาม
เห็นอริยสัจที่เป็นจริงครบวนรอบ 3 มีอาการ 12 ประการ”62 ดังบาลีที่ปรากฏในบทสวดธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร ว่า    ติปะริวัฏฏัง ทะวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง  อะโหสิ ด้วยเหตุนี้ จึง
แทนค าสอนด้วยศิลปกรรมเป็นเจดีย์ว่า ย่อมุมไม้สิบสอง ดังภาพนี้ 

                ภาพ ๒.๓๑ แสดงรายละเอยีดเจดีย์ย่อมมุไม้สิบสอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก   

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 เจดีย์ ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นพัฒนาการของเจดีย์จากเจดีย์
ทราย และเจดีย์ทรายนั้นนิยมก่อขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือทดแทนดินทรายวัดที่ติดเท้าเราไป คน
โบราณเกรงว่า จะเป็นบาป เป็นหนี้สงฆ์ เมื่อถึงเทศกาลจึงน าดินทรายมาทดแทนก่อปั้นด้วยมือเป็น
เจดีย์ทรายสวยงาม บางแห่งแข่งขันกันปั้นเจดีย์นี้ใครจะท าวิจิตรพิศดารกว่ากัน ว่าโดยคุณค่าทางจริย
ศึกษาแล้ว คือเป็นการอาคารบรรจุสิ่งเคารพสูงสุดที่ตั้งไว้ในที่อันเหมาะสม ไม่ปะปนกับของต่ าอันเป็ฯ

การแสดงความไม่เคารพ  และปฏิบัติต่อศาสนาที่เกรงกลัวบาปที่เม็ดทรายติดเท้าไปต้องน ามาทดแทน 
ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษาแล้ว  เป็นสถาปัตยกรรมเชิงพุทธที่สวยงาม เป็นสื่อถึงศาสนวัตถุที่ศาสนา
อ่ืนไม่มี     

2.๓  คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประติมากรรม 

                                                           
 62วิ.ม. (ไทย) 4/16/23. 
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 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้จัดเจดีย์เป็น 4 ชนิด คือ “ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ 
และอุทเทสิกเจดีย”์63  โดยธาตุเจดีย์ ได้แก่ เจดีย์ส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริโภคเจดีย์ คือสิ่ง
หรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอย ธรรมเจดีย์ ส าหรับบรรจุพระธรรม และอุทเทสิ กเจดีย์ ได้แก่
พุทธประติมากรรม หมายถึงพระพุทธรูปหรือสิ่งแทนพระพุทธเจ้าในลักษณะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่คุณค่าที่
เราควรมีจริยธรรมปฏิบัติต่อพุทธประติมากรรมที่เหมาะสม มีพุทธศึกษา รู้ความหมาย รู้สื่อธรรม และ 
มีหัตถกรรมที่สอดคล้องกับธรรม  ดังภาพนี้ 

  

   ภาพ ๒.๓๒ พุทธศลิปกรรมเหรียญ วัดพระรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 ประติมากรรมเชิงพุทธ คือประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา มีจุดหมายที่ท า
คือการระลึกนึกถึงในสิ่งที่ตนเคารพนับถือ เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ ผู้คนยังได้กราบไหว้ เมื่อ
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็นึกถึงจนอดไม่ได้  ธรรมดาคนที่เคยฟังเทศน์ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็

                                                           
 63พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี 11, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 48. 
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ย่อมอนุสสติในพระพุทธเจ้า รวมไปถึงสถานที่ อาสนะ ต้นไม้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้สอยด้วย ซึ่งการสร้าง
พุทธประติมากรรมก็อาศัยความข้อนี้ เรื่องนี้ตามต านานการสร้างพระพุทธประติมากรรมกล่าวว่า 
หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพุทธศาสนิกชนมีความอนุสสติในพระพุทธเจ้าจึงได้
น าเอาดิน น้ า และใบโพธิ์จากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือสถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) ตรัสรู้ (พุทธคยา) 
ปฐมเทศนา (พาราณสี) และ ปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บมาไว้เพ่ือบูชาคุณพระพุทธเจ้าต่อมามีการสร้าง
รูปที่เป็นสัญลักษณ์เพ่ือระลึกถึงพระพุทธคุณ เช่นท าดวงตราสัญลักษณ์ประจ าสถานที่ต่างๆ ขึ้น ด้วย
ดินเผาหรือแผ่นเงินเป็นตราดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกบิลพัสดุ์  หมายถึงมีสิ่งบริสุทธิ์เกิดขึ้น 
และตราม้าหมายถึงม้ากัณฐกะ ตราธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์เมืองพาราณสีมีรูปกวางหมอบ  หมายถึง
การแสดงธรรมจักรและพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินอโศกไว้ในสถานที่ลุมพินีอันเป็น
สถานที่ประสูติ ที่เมืองไพศาลีอันเป็นสถานที่ท าสังคายนาครั้งที่ 2 ที่เมืองสารนาถ อันเป็นสถานที่
แสดงปฐมเทศนา เป็นต้น 
  ส่วนต านานการสร้างพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะบุคคลนั้น ตามต านานพุทธประวัติกล่าวว่า 
ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศลได้โปรดให้ช่างแกะสลักพระรูปเหมือน
พระพุทธเจ้าขึ้นจากไม้แก่นจันทน์เพ่ือเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จไปจ าพรรษาที่สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์เพ่ือโปรดพุทธมารดา  นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก บางต านานกล่าวว่า 
พระพุทธรูปนั้นเริ่มสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 7 ตั้งแต่สมัยคันธารรัฐซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของอินเดียโบราณ (ปัจจุบันอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและตะวันออกของ
อัฟกานิสถาน)  ผู้ริเริ่มสร้างไม่ใช่ชาวอินเดียแต่เป็นพวกโยนก (กรีก) สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยพระ
เจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์กษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งแคว้นคันธารัฐ 
 พระพุทธประติมากรรมถือเป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน เป็นพุทธ
ประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องเตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  เป็นการ
จ าลองรูปลักษณ์พระพุทธเจ้า โดยยุคแรก ๆ เรียกพระพุทธรูปว่ายุคคันธาระหรือคันธารัฐ ช่างจะปั้น
หุ่นให้มีหน้าตาเหมือนคนจริง ๆ โดยมีคิ้ว มีหนวดเคราเหมือนคนชัดเจน โดยพระเศียรไม่มีปุ่มและ
เปลวเพลิงเช่นยุคปัจจุบันที่มุ่ง เน้นให้เห็นศิลป์เข้าสู่ศาสตร์  ดังข้อความที่พระมหาสมจินต์              
สมฺมาปญฺโญ ว่า   
      “พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระและพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อท าสังคายนาครั้งที่ 3  
  แล้ว ส่งพระธรรมทูตออกไปประกาศพระพุทธศาสนา พระมัชฌันติกเถระได้รับ 
  มอบหมายให้ไปท าหน้าที่พระธรรมทูตที่แคว้นคันธาระและกาศมีระ (แคชเมียร์)  
  ในอาณาจักรคันธาระเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 600-1,000 และประมาณ 
  พ.ศ. 700 ชาติกรีกในสมัยพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราชเข้ามาครอบครอง 
  อาณาจักรคันธาระ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เกิดคตินิยมในการ 
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  สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นที่บูชาสักการะ พระพุทธเจ้าในยุคนี้ มีลักษณะเหมือน 
  เทพเจ้าของกรีก เช่น มีพระพักตร์ (หน้า) เหมือนเทพเจ้า "อพอลโล" พระนาสิก 
  (จมูก) โด่งเป็นสันมวน พระเมาลี (ผม) เหมือนก้นหอย พระเกสาหยักศกคล้ายผม 
  สตรีมีพระมัสสุ (หนวด) พระวรกายผึ่งผาย แต่ช่างโยนก (กรีก) ประสงค์จะให้คน 
  รู้จักว่า ‘รูปที่สร้างนี้เป็นพระพุทธรูป ไม่ใช่เทวรูป’ จึงถือเอาคติว่า ‘พระพุทธเจ้า 
  เป็นกษัตริย์และเป็นสมณะ’ จึงท าพระพุทธรูปให้ส่วนองค์พระครองจีวรคลุมไหล่ 
  ทั้ง 2 หรือห่มเฉียง ส่วนพระเศียรท าให้เหมือนพระเศียรกษัตริย์ ถ้า เป็นปาง 
  ประทับนั่ง จะประทับบนฐานบัว นิยมสร้างปางขัดสมาธิเพชร”64 

 พุทธประติมากรรมในฐานะพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีนัยที่สื่อถึงธรรม เช่นพระพระพุทธ
ชินราช ปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร  เป็นพุทธประติมากรรมปางมารวิชัย อยู่ในพระอิริยาบถ
ประทับนั่ง ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ (เข่า) นิ้ว
พระหัตถ์ชี้ลงพ้ืนธรณีบางแห่งท ารูปแม่พระธรณีนั่งบีบมวยผมประกอบนิยมสร้างเป็นพระประธานใน
พระอุโบสถมีความเป็นมาว่า ขณะที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับ ณ โพธิบัลลังก์ พญามารวสวัตตีประทับ
บนหลังช้างคีรีเมขลาสูง 150 โยชน์ยกทัพมาหมายจะท าลายความเพียรของพระองค์พญามารเนรมิต
ร่างสูงใหญ่มีมือนับพันถือศาสตราวุธพร้อมน าเหล่าเสนามารมากมายมืดฟ้ามัวดิน เหล่าเทวดาทั้งหลาย
หนีไปหมดแต่พระบรมโพธิสัตว์มิได้หวาดกลัว พวกมารซัดศัสตราวุธเข้าใส่พระบรมโพธิสัตว์แต่ศาสตรา
วุธเหล่านั้นกลายเป็นบุปผามาลัยไปสิ้น พญามารยังกล่าวทึกทักว่ารัตนบัลลังก์เป็นของตน พระบรม
โพธิสัตว์ตอบโต้ว่ารัตนบัลลังก์นี้ เกิดมาด้วยบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมาแต่ปางก่อนโดยมีแม่พระธรณี
เป็นพยาน แม่พระธรณีแสดงกายโดยปล่อยมวยผมบีบน้ ากรวดอุทิศผลบุญจากการท าทานของพระ
บรมโพธิสัตว์ให้ไหลพัดพาเหล่ามารไปจนสิ้นเพ่ือให้พุทธบริษัทได้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์แห่งการต่อสู้กับ
หมู่มารของพระพุทธเจ้านี้ จึงได้รวบรวมเป็นตอนพุทธประวัติด้วยการสร้างพระพุทธรูป ปางมารวิชัย
ขึ้น เพื่อเป็นที่สักการบูชาจนถึงปัจจุบันนี้ 

                                                           

 64พระมหาสมจินต์  สมมฺาปญฺโญ, ก าเนิดและพัฒนาการแห่งพระพุทธรูป, ออนไลน์ แหล่งที่มา 
<www.mcu.ac.th/site/articlecontent (10 เม.ย. 255๙) 
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ภาพ ๒.๓๓ เปลวเพลิงบนพระเศียร แสดงถึงปัญญา 

 พระพุทธรูปข้างต้นนี้  มีพุทธลักษณะบนพระพุทธรูปที่มีนัยสื่อถึงธรรม คือ เปลวเพลิงบน
พระเศียรลักษณะเปลวไฟที่ก าลังลุกโชติช่วง  ธรรมดาไฟที่ลุกนั้นย่อมสว่างในที่มืด  เปลวไฟที่พวยพุ่ง
บนเศียรพระพุทธรูปนั้น หมายถึงปัญญาที่เปรียบด้วยแสงสว่าง  จากพุทธพจน์ว่า “ปัญญาเป็นแสง
สว่างในโลก”65  (ปัญญาโลกัสมิ ปัชโชโต)  แต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงวิชาความรู้ ในระดับสูงที่จะไป
ก าจัดอวิชชา คือความไม่รู้ที่เปรียบด้วยความมืด บริเวณพระเศียรที่มีปุ่มก้นหอยนั้น หมายถึงศีลสมาธิ  
เป็นฐานที่หนาแน่น ที่คนในสังคมต้องปฏิบัติตามหลักศีลให้เกิดหลักประกันชีวิตและทรัพย์สิน 

  
 

 

ภาพ ๒.๓๔ พระกรรณที่ยาวยาน แสดงถึงความหนักแน่นในอรรถคดี 
 
พระพุทธรูปจะสร้างให้มีพระกรรณเรียวยาวกว่าหูของมนุษย์ธรรมดาโดยมุ่งหมายทางพุทธ

ศิลป์ที่จะสื่อถึงธรรม  จากการศึกษาลักษณะของพุทธชินราชที่พระกรรณเรียวยาวนั้น  มีความ
หมายถึงว่า หนักแน่นในการรับฟังปัญหา ค าฟ้อง ร้องเรียน  และไม่โอนเอียง ส่ายไปมาไปตามกระแส
                                                           
  65ส .ส. (ไทย) 15/80/85. 
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นิยม  หนักแน่นด้วยการชั่งตวงให้ความสมดุล  ตั้งอยู่ในคติแห่งธรรม หลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาคที่
เรียกว่า  “อคติ 4 กล่าวคือ 1. ล าเอียงเพราะชอบ 2. ล าเอียงเพราะชัง 3. ล าเอียงเพราะหลง4. 
ล าเอียงเพราะกลัว”66  ในลักษณะเดียวกันนี้คือปลายพระหัตถ์กับพระบาทจะเสมอกัน ซึ่งหมายถึง
เมตตา และกรุณาต่อสรรพสัตว์ที่เสมอกันแม้แต่ศัตรูผู้ปองร้าย มีพระเทวทัต องคุลีมาล เป็นต้น โดยไม่
ถือโทษโกรธเคือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๒.๓๕ พระเนตรที่ทอดลง แสดงถึงความส ารวมในอินทรีย์ 
 
 พุทธลักษณะโดยทั่วไป พระพุทธรูปจะสร้างให้มีพระเนตรมองลงที่พระวรกายของ 

พระองค์อย่างในพระอุโบสถของวัดทั่วไป จะนั่งมองดูพระวรกายไม่ได้มองดูหน้าต่างหรือมองดูประตู
พระอุโบสถว่าจะมีใครเข้ามาไหว้บ้าง นี้เป็นการสื่อถึงธรรม คือการส ารวมจักษุอินทรีย์ (จักขุสังวะโร) 
ยังเป็นปริศนาธรรมตีความได้ว่า เป็นการสอนให้มองตนเอง พิจารณาตนเอง ตักเตือนแก้ไขตนเอง 

                                                           
 66วิ.ป. (ไทย) 8/324/460. 
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ไม่ใช่คอยจับผิดผู้อ่ืน ซึ่งตามปกติของคนแล้วมักจะมองเห็นความผิดพลาดของบุคคลอ่ืน แต่ลืมมอง
ความผิดของตนเองท าให้สูญเสียเวลา และโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ใครเล่าจะตักเตือนตัว
เราได้ดี กว่าตัวเราเอง จึงมีพุทธพจน์ตรัสให้เตือนตนเองว่า “เป็นผู้สงบระงับจงเตือนตนด้วยตนเองจง
สงวนตนด้วยตนเอง"67  ที่กล่าวมานี้เป็นการสอนโดยใช้ปริศนาธรรมจากพระพุทธปฏิมา เป็นสื่อการ
สอนใจตนเอง 

 ภาพ ๒.๓๖ นิ้วพระหัตถ์ที่ราบเสมอกัน แสดงถึงความเสมอภาคแห่งการเข้าถึงธรรมของชนช้ัน 

 ธรรมดาแล้ว นิ้วของสามัญชนทั่วไปทั้ง 5 นิ้ว จะไม่เสมอกัน โดยนิ้วกลางจะยาวกว่านิ้วอ่ืน 
แต่นิ้วของพระหัตถ์ของพระพุทธรูปนั้นจะเสมอกัน ทั้งนี้ไม่ใช่ความวิปริตผิดแผกอะไรจากร่างของ
มนุษย์  หากแต่ว่า ต้องการให้ศิลปะนี้มีศาสตร์ที่สื่อถึงธรรม นั่นคือ พระองค์มีพรหมวิหาร 4 มีความ
เสมอภาคของความรัก ความเมตตาต่อสรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณเสมอกัน ไม่เลือกที่จะรัก หรือมักที่
จะชัง  นอกจากนี้ การตัดสินกรณีปัญหาระหว่างพุทธบริษัทที่เกิดขึ้นจะให้ความเสมอภาคด้วยให้โจทย์
และจ าเลยมาพร้อมหน้ากันแล้วติดสืบสวนปัญหาหาความต่อหน้าทั้งฝ่ายนี้จึงตัดสิน ความหมายความ

เสมอภาคที่ลึก ๆ กว่านี้ คือ ความเสมอภาคต่อการเข้าถึงธรรมของทั้งบุรุษและสตรีเพศ  โดยคือว่าใคร
มีสติปัญญาแก่กล้าสามารถปฏิบัติธรรมได้เพียงไร  ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่มีการ
ปิดกั้น 

 ภาพ ๒.๓๗ ซุ้มเรือนแก้ว / เอกลักษณ์พระพทุธชินราช ซุ้มเรือนแก้วสื่อถึงรัตนฆรเจดีย์ 

 ซุ้มเรือนแก้ว เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธชินราช มีที่มาจากการเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 
4 หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตถวายทางทิศ

                                                           
 67ขุ.ขุ. (ไทย) 25/35/45.  
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ตะวันตกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาธรรมตลอดเวลา 7 วัน สถานที่นั้นเรียกว่า "รัตนฆร
เจดีย์" ซึ่งเทพไท้เทวาได้เนรมิตถวายเพ่ือเป็นฉัตรแก้วบังแดดบังฝน  ซุ้มเรือนแก้วนี้ ถือว่าเป็น
เอกลักษณ์ของพระพุทธชินราช ที่สร้างถวายโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมัยปลายกรุงศรี
อยุธยา ประการส าคัญคือบนฐานซุ้มเรือนแก้วสองข้างซ้าย-ขวานั้น จะมีองค์ท้าวสองตนคือ ท้าวเวสส
วัณกับท้าวอาฬวกยักษ์    โดยที่ท้าวเวสสวัณนั้น ท าหน้าที่อารักขา  เป็นยามเฝ้าให้ความปลอดภัย
ถวายพระพุทธชินราช  มีอาวุธประจ ากายคือไม้ตระบอง  ประจ าอยู่ด้านซ้าย  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มา
ของไม้ตระบองต ารวจ  ส่วนท้าวอาฬวกยักษ์ ถวายความปลอดภัยอยู่ด้านขวา มีอาวุธประจ ากายคือผ้า
ยันต์โพกศีรษะ ซึ่งผ้าโพกนี้เป็นผ้าขลังศักดิ์สิทธิ์ลงเลขยันต์ จึงเป็นที่มาของผ้ายันต์ข้อส าคัญเรื่องนี้ คือ
การสื่อถึงธรรม โดยธรรมดาแล้วถ้าเป็นยักษ์เป็นมารจะเป็นศัตรูท าร้ายรบกวนพระพุทธเจ้า แต่กลับมา
ท าหน้าที่อารักขา ทั้งนี้ก็เพราะด้วยพลังอ านาจความรัก ความเมตตาของพระพุทธองค์  ท าให้สัตว์มี
พิษ ดุร้ายนั้นต้องกลับมาเป็นมิตร 
 ข้อสังเกต เรื่องซุ้มเรือนแก้วนี้ ณ ปัจจุบันมีช่างศิลป์หรือวัดต่าง ๆ นิยมสร้างพระพุทธรูป
องค์พระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ์หรือพระวิหารมีซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งถือว่าเป็นซุ้มเรือนแก้ว
เหมือนกัน มีต้นแบบการสร้างคือการจ าลอง “รัตนฆรเจดีย์” เหมือนกัน แต่ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธชิน
ราชนี้จะต่างจากการสร้างองค์อ่ืน ๆ หรือที่อ่ืน ๆ ตรงที่ผู้ก าหนดให้สร้าง นั่นคือ ซุ้มเรือนแก้วของพระ
พุทธชินราชนั้น เป็นการสร้างถวายโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คราวที่เสด็จมาครองเมือง
พิษณุโลก สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ถึง 25 ปี นับว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วหลวง เช่นเดียวกับวัดใดที่พระเจ้า
แผ่นดินทรงสร้าง วัดนั้นถือว่าเป็นวัดหลวง 

 คุณค่าพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 พระพุทธประติมากรรม ว่าโดยคุณค่าทางพุทธศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นพุทธธรรมใน
ศิลปกรรม ดังองคข์องพระพุทธชินราช จะเห็นว่า  
 -  เปลวเพลิงบนพระเศียร หมายถึง ปัญญา รวมถึงศีล สมาธิที่เป็นขดก้นหอย 
 -  ใบพระกรรณที่ยาวยาน หมายถึง ความยุติธรรม ไม่มีอคติ จากการตัดสินปัญหาโดยรับ
ฟังคดีของฝ่ายโจทย์และจ าเลยอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ 
 -  นิ้วพระหัตถ์ที่เสมอกัน หมายถึง ความเมตตา กรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์อย่าง
เสมอภาคกัน ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ไม่เลือกว่าเป็นมิตรหรือศัตรู 
 -  พระเนตรทอดลง หมายถึง การส ารวมจักษุ (จักขุสังวะโร) อันเป็นหนึ่งในอินทรีย์6  
 - ซุ้มเรือนแก้ว หมายถึงเรือนที่มีแบบมาจาก รัตนฆรเจดีย์ ที่พระองค์อาศัยเสวยวิมุตติสุข
ในสัปดาห์ที่ 4 ณ บริเวณเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
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 - วิหารคดในพระวิหารพระพุทธชินราช เป็นการจ าลองการท าปฐมสังคายนาที่มีพระการก
สงฆ์จ านวน 500 รูปเป็นพยานร่วมรับฟังการปุจฉาของพระมหากัสสปะ การวิสัชนาพระวินัยของพระอุ
บาลี การวิสัชนาพระสูตรของพระอานนท์ ที่จัดหลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน ที่ถ้ าสัตตบรรณคูหา 
เงื้อมเวภารบรรต กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย 

 ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษาแล้ว  เป็นสิ่งเคารพสูงสุดในฐานะตัวแทนพระพุทธเจ้าหนึ่งใน
พระรัตนตรัย ที่ชาวพุทธถือว่าที่พ่ึงอันประเสริฐ เป็นแก้วที่บริสุทธิ์ มีคุณมหากรุณาธิคุณ มีพระปัญญา
คุณ และมีพระบริสุทธิคุณต่อชาวโลก ดังนั้น ต้องแสดงความเคารพด้วยกายที่แสดงออกด้วยการไม่
สวดรองเท้าเข้าเขตที่ประดิษฐาน ไม่กั้นร่ม ไม่สวมหมวก ไม่นุ่งกางและเสื้อที่สั้นเข้าในบริเวณ พระ
วิหารพระพุทธชินราช ชาวพุทธที่เข้าสักการบูชา ไม่ยืนถ่ายรูป ไม่นุ่งสั้นเข้าไป ถอดรองเท้าไว้ภายนอก 

 จริยธรรมในการสร้างพุทธรูป  ผู้สร้างย่อมต้องเข้าใจเป็นอย่างดี ต้องสร้างที่ไม่ขัดแย้งกับ
ธรรมวินัย หรือขัดแย้งต่อความรู้สึกที่ควรจะเป็น เช่นว่า สร้างพระพุทธรูปที่แสดงถึงเพศสัมพันธ์ของ
ชายหญิง หรือเพศเดียวกันท าการปฏิสัมพันธ์ในท่าที่ไม่เหมาะสม เรื่องกามารมณ์นั้นขัดแย้งกันสิ้นดี 
ดังภาพนี้ 
 
 
 
 

 ภาพ ๒.๓๘ ภาพที่แสดงถึงประติมากรรมที่ไม่เหมาะสม 

 จิตส านึกในการปฏิบัติต่อพุทธประติมากรรม  เป็นที่ทราบว่า ชาวพุทธมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปด้วยการไม่นั่ง ไม่ยืนพิง ไม่ถูกพระเศียร แม้จะเดินผ่านใกล้ก็ไม่เหมาะสม จะน า
เสื้อผ้าไม่พาดส่วนส่วนหนึ่งของพระพุทธรูปก็ไม่เหมาะสม หรือจ าพาดไม้บนองค์ท่านไม่เหมาะสม
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ทั้งนั้น ถ้าฝืนท าก็จะเกิดความไม่เหมาะสม ท าให้เสียความเคารพต่อสิ่งที่ตนเข้าร่วมกันในสังคมว่า สิ่งที่
อยู่สูง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจาด้วยความเคารพเท่านั้น   
 ในการแสดงความเคารพต่อพุทธประติมากรรมนั้น ต้องมีจิตส านึกในพระทัยของ
พระพุทธเจ้าที่มีพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณต่อพระพุทธเจ้า เข้าใจในความ
อนุเคราะห์สัตว์โลกของพระองค์ เมื่อเวลามองเห็นพระพุทธประติมากรรม อย่าคิดเห็นแต่เพียงว่า 
พุทธประติมากรรมต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วมีแต่กรวด หิน ดินทรายเท่านั้น ที่แท้แล้ว เราต้องมองข้ามส่วน
นี้ โดยมองให้เห็นส่วนลึก ๆ ในพระทัยของพระองค์ ตามที่กล่าวมาแต่ต้นว่า พระพุทธรูปปางร าพึง ที่
ครุ่นคิดภายหลังที่ตรัสรู้แล้วจะออกแสดงธรรมดีหรือไม่ ก็พอดีท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาอาราธนาให้
แสดงธรรมโดยคิดเสียว่า โปรดสัตว์ ประจวบเหมาะกับบุคคล 4 จ าพวกที่มีระดับสติปัญญาต่าง ๆ กัน 
คนที่รับธรรมได้มากก็ก้าวหน้าต่อไปจนถึงบรรลุธรรม พระองค์จึงออกแสดงธรรม  ด้วยเหตุนี้ เวลามอง
พระพุทธประติมากรรม  ให้มองข้ามวัสดุไปเสียสิ้น แต่ให้มองเบื้องหลังของพระพุทธประติมากรรมนั้น
ว่า พระองค์ประกอบด้วย พระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิ์ที่ให้เราได้พ้นทุกข์ตามก าลัง
แห่งสติปัญญาต่อไป  
 การสร้างพระพุทธประติมากรรมทุกชนิด ผู้สร้างต้องค านึงถึงความสวยงาม น่าเคารพ
กราบไหว้ ที่ส าคัญคือ ให้ถูกต้องตามแบบแห่งพระธรรมวินัยและสร้างสื่อที่จะหมายถึงธรรมให้ชัดเจน 
เช่น เปลวเพลิง ที่แสดงถึงปัญญา ก้นหอยแสดงถึงศีล สมาธิ  ใบพระกรรณต้องยาวยาน แสดงถึงความ
หนักแน่นรับฟังการตัดคดีหรือแกปัญหาต่อโจทก็และจ าเลยให้เสมอภาคกัน  พระเนตรทอดลง 
หมายถึงการส ารวมอินทรีย์  นิ้วพระหัตถ์ต้องให้เสมอกัน ที่แสดงถึงความยุติธรรมต่อทุกคน  ใช้ภาษา
การรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าว่า  การตรัสรู้  ส่วนพุทธประติมากรรมที่เป็นส่วนพระอรหันตสาวกนั้น จะ
ไม่มีเปลวเพลิงบนพระเศียร ใช้การรู้แจ้งว่า บรรลุธรรมหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ ต้องใช้ให้ถูกต้อง
เช่นนี้  
 ว่าโดย คุณค่าทางหัตถศึกษานั้น จะเห็นว่าการหล่อพระพุทธรูปเป็นองค์ในรูปทรงหรือปาง
ต่าง ๆ นั้นจะอยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน โดยช่างหล่อจะนุ่งขาว ซึ่งเป็นสีทาง
ศาสนา แสดงความบริสุทธิ์สะอาดทางจิตใจ ที่เมื่อปฏิบัติก าจัดกิเลสตัณหาครบถ้วนแล้วจิตใจจะใส
สะอาด ผ่องใส ดังค าบาลีว่า ปภสฺสรมิท  จิตฺต   หรือ จิตที่ปฏิบัติดีแล้ว เป็นจิตผ่องใส มีสุคติเป็นที่หวัง  
(จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา)  ดังเช่น ช่างที่ ๕  คน มีบาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสีห์ 
บาราชกุศล ที่ท าหน้าที่หล่อพระพุทธชินราชล้วนแต่นุ่งขาว แม้พระอินทราธิราชที่แปลงกายมาร่วม
หล่อพุทธชินราชในฐานะท้าวสักกเทวราชก็นุ่งห่มขาว เมื่อเสร็จแล้ว ท้าวสักกเทวราชนี้ก็เดินทางไป
ทางเหนือหายไปในระยะ ๑๒ กิโลเมตรจากพ้ืนที่หล่อพุทธชินราช จึงกลายเป็นต านานพ้ืนที่ที่หายไป
นั้นว่า วัดตาปะขาวหาย หมู่บ้านตาปะขาวหาย โรงเรียนตารปะขาวหาย ด้วยเหตุ ชุดผ้าขาวที่ชาวพุทธ
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ไทย ชาวพุทธศรีลังกาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาหรือบวชนาค บาชพราหมณ์ บวชเนกขัมมบารมี ก็นุ่ง
ชุดขาวนี้ เรียกว่า ชุดอุบาสกอุบาสิกา 

 เมื่อแสดงแบบสรุปเอกสารโดยประมวลความคิดเห็นด้านประติมากรรม ทราบว่า 
ประติมากรรมบางชนิด เช่นพระพุทธรูปถือว่าเป็นสิ่งเคารพสูงสุด มีความศักดิ์สิทธิ์ ยึดเป็นที่พ่ึงสรณะ 
ในเชิงพุทธศิลป์ ท าให้เราได้อารมณ์สุนทรีย์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ยิ่งขึ้น 

2.๔ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านจิตกรรมฝาผนัง 

 ศิลปวัฒนธรรมนอกจากประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรมที่สื่อถึงธรรมแล้ว ยังมีจิต
กรรมที่สื่อถึงธรรมอีกด้วย  เพราะจิตกรรมฝาผนังในพระวิหารก็ดี พระอุโบสถก็ดี ศาลาก็ดี ล้วน
แล้วแต่เป็นชาดกท่ีเกี่ยวกับภพภูมิต่าง ๆ เช่น ฉากฝาผนังด้านหลังของพระพุทธชินราชมีภาพจิตกรรม
เป็นรูปเทพธิดา 2 ตน โปรยดอกไม้ ท าให้เห็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือดอกไม้จะลอยขึ้นเหนือองค์
เทพธิดานั้น ซึ่งดอกไม้ลอยขึ้นเหนือองค์เทพธิดานั้น เป็นสื่อถึงว่า กลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นของคนดี
กับกลิ่นศีลที่หอมได้พิเศษที่ต่างกัน มีคุณค่าทางพุทธศึกษา ที่รู้นยทางธรรม มีคุณค่าทางจริยธรรม ที่
ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสม และมีคุณค่าทางหัตถกรรมถึงภูมิปัญญากับจิตกรรมนี้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า  

  “กลิ่นดอกไม้ลอยทวนลมไม่ได้  กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกระล าพัก 
  ก็ลอยทวนลมไม่ได้  ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษ ลอยทวนลมได้ เพราะสัตบุรุษ ขจร 
  ไปทั่วทุกทิศ  กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้ คือ กลิ่น จันทน์กลิ่นกฤษณา 
  กลิ่นดอกอุบลและกลิ่นดอกมะลิ”68 

 

 

                                                           
 68ขุ.ขุ. (ไทย) 25/45-5/44. 
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 ภาพ ๒.๓๙ ภาพแสดงดอกไม้ที่ลอยทวนลม / กลิ่นของสัตบุรุษหอมทวนลม 

 จิตกรรมฝาผนังข้างบนี้ ถือเป็นอุปกรณ์สื่อถึงธรรมได้ดีอีกอย่างหนึ่ง แม้ไม่ใช่สิ่งเคารพ
กราบไหว้ดังพระพุทธรูป  แต่ก็ต้องมีจิตส านึกในการรักษาและให้ความส าคัญที่สื่อธรรมออกมา ดัง
ชาดกพุทธประวัติหรือพระเวสสันดรบนจิตกรรมฝาผนังในพระวิหารพระพุทธชินราช โดยเฉพาะ
ดอกไม้ที่ฝาผนังด้านหลังองค์พระพุทธชินราช จะเห็นว่าเทพธิดาโปรยดอกไม้ ปรากฏว่าดอกไม้ลอยขึ้น
ไปเหนือลม สื่อให้รู้ว่า ความดี กล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
นั้นแผ่ไฟศาลไปไกล ทั้งตามลม และทวนลม เทพไท้และมนุษย์ทั้งหลายต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญ 

 พุทธประติมากรรมหรือสิ่งแทนพระพุทธเจ้า  สื่อถึงการอนุเคราะห์สงเคราะห์ชาวโลก  
โดยยกเอาพระพุทธชินราชเป็นหลักแห่งพุทธประติมากรรม ซึ่งพระพุทธชินราชราชนั้นมีความงดงาม 

ต้องตามพุทธลักษณะมีเทพเป็นช่างร่วมสร้าง  ลักษณะปางมารวิชัย จะสื่อถึงการเอาชนะอุปสรรค
ปัญหาจากมารประเภทต่าง ๆ เปลวเพลิงบนพระเศียรหมายถึงศีล สมาธิ ปัญญา  พระเนตรทอดลง 
หมายถึงความส ารวมอินทรีย์ 6 ซุ้มเรือนแก้ว หมายถึงความร่มเย็น ปลอดภัย นิ้วพระหัตถ์ที่เสมอกัน 
หมายถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน พระพุทธรูปปางประจ าวันเกิดทุกปาง คือการสร้างอนุสสติ  ให้
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ระลึกนึกถึงถึงความกรุณาคุณ เมตตาคุณ และเข้าใจถึงการโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้า 

 ภาพ ๒.๔๐ จิตกรรมฝาผนังแสดงเทพชุมนุม ณ พระวิหารพระพุทธชินราช 

 คุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 จิตรกรรมฝาผนัง ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นการบ าเพ็ญเพียร
เพ่ือเอาชนะมาร การท าพุทธกิจ  ภาระงานแต่ล่วงของชีวิต  ซึ่งล้วนแต่เป็นบทเรียนของชาวพุทธ โดย 
พระพุทธเจ้าหวังความสุขแก่ชาวโลก  เป็นเหตุผลให้ชาวพุทธต้องรู้  ในพระวิหารพระพุทธชินราช ฝา
ผนังด้านหลังพระพุทธชินราชจะเห็นว่า มีดอกไม้ที่เป็นจิตกรรมลอยขึ้น เรื่องนี้สื่อถึงธรรมของสัตบุรุษ
ที่หมอไปไกลทั้งตามและทวนลม  ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษาแล้ว เป็นสื่อให้เราได้ส านึกรู้ทางเมตตา 
กรุณาของพระพุทธเจ้าต่อชาวโลก หวังให้ชาวโลกพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามค าสอนของพระองค์ ว่า
โดยคุณค่าทางหัตถศึกษาแล้ว เป็นการภาพวาดที่จะแสดงถึงค าสอนของพระองค์เป็นข้อปฏิบัติ   

 สรุปว่า จิตกรรมฝาผนังในวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะพระอุโบสถหรือพระวิหารต่าง ๆ มีคุณค่า

ต่อการเรียนรู้ เป็นการอธิบายด้วยภาพแสดงพุทธจริยาในอิริยาบถต่าง ๆ ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่

ปัจจัยสร้างจิตส านึกต่อชาวพุทธได้อย่างดี 

 

2.๕ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศกาลสงกรานต ์ 

 ๒.๕.๑ ประวัติ / พัฒนาการเทศกาลสงกรานต์ 

 เทศกาล/ประเพณสีงกรานต์นี้ จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว พบว่า 
มีแหล่งก าเกิดอยู่  2 คติ  คือ (1) แหล่งก าเนิดรับช่วงจากอินเดีย (2) แหล่งก าเนิดในประเทศไทย 
(มรดกในไทย) 
 เทศกาลสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมรับช่วงซึ่งรับช่วงมาจากประเทศอินเดีย   มีหลักฐานว่า
เป็นวัฒนธรรมรับช่วงนี้มีอ้างในต าราของผู้รู้หลายท่าน กล่าวคือ เทศกาลสงกรานต์ก็เช่นเดียวกับวัย
ต่าง  ๆ ของคนที่พัฒนาการมาถึงปัจจุบัน เมื่อศึกษาแล้ว จะพบว่า มีพัฒนาการมายาวนานจนแยกไม่
ออกว่าเรารับช่วงมาจากที่ไหน หรือคิดไปว่า ประเพณีนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่เอง แต่ถือเอาตาม
ประวัติการเกิดกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นสมัยที่ชนชาติไทยก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นมาเอง  แล้วก็อยู่ร่วมกัน
เป็นปึกแผ่นถึงทุกวันนี้     
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 สงกรานต์ถือก าเนิดเกิดที่ไหน  ต้องตอบว่า เกิดที่ประเทศอินเดีย  กล่าวคือ ประเทศ
อินเดียสมัยโบราณ มีหมู่บ้านหนึ่งนับว่าเป็นหมู่บ้านค่อนข้างจะเจริญ เพราะมีเศรษฐีในหมู่บ้าน ส่วนที่
เป็นปกติของหมู่บ้านนั้น คือ ตลาดร้านค้า ผู้คนก็มากมายหลายหลาก การค้าขายก็มีทุกระดับ ตั้งแต่มี
ร้านขายของช า ตามริมฟุตบาธ  แผงลอย  จนถึงร้านแบกะดิน  แต่ที่ให้เรามองเห็นสังคมอินเดีย
โบราณก็ การนั่งกิน นั่งดื่มตามริมทาง  ใต้ต้นไม้ ก็มีเป็นแน่  ท าให้เราตั้งสมมติฐานจากวรรณคดีนี้ได้ 
ว่า   
 ตามวรรณคดี กล่าวกันว่า  นักเลงสุรานั่งดื่มสุราใต้ต้นไม้ข้างบ้าน ดื่มเมาได้ที่แล้ว ก็
ทะเลาะกันบ้าง พูดจาระรานผู้อื่นรอบข้างบ้าง วันหนึ่ง เมื่อเศรษฐีสองผัวเมียเดินผ่านมา ซึ่งเศรษฐีนี้ไม่
มีบุตร  นักเลงสุราจึงพูดจาเย้ยหยันท่านเศรษฐีว่า  เป็นเศรษฐีเสียเปล่ามีแต่เงินมั่งคั่งร่ ารวย  ทรัพย์
สมบัติมีมากมายจะเก็บไว้ให้ใครใช้  ตายไปก็ศูนย์เปล่า แถมยังไม่มีบุตรอีกด้วย   เป็นโมฆะบุรุษ   ไม่มี
หน่อเนื้อเชื้อไขให้แตกเหล่าแตกกอสูญพันธุ์เปล่า ๆ   เป็นผู้เพาะพันธุ์ให้ใครไม่ได้ แถมนักเลงสุรายังรู้
ไปถึงนรกสวรรค์เลยว่า  คนที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร จะตกนรกชื่อว่าขุมปุตตะ (บุตร) เมื่อเศรษฐีได้ยิน
เช่นนี้ ก็มาทบทวนดูตัวเอง ก็จริงตามที่นักสุราแซวมา  ซึ่งแทนที่เศรษฐีจะโกรธ ด่ากลับ หรือทะเลาะ
กันท าร้ายกัน แต่เปล่าเลย  กลับมาคิดเสียเอง ท าให้มองเห็นได้ว่า  สภาพจิตใจของคนสมัยนั้นเข้าใจ
สัจธรรมได้ดี    
 เศรษฐีสามีภรรยาบวงสรวงรุกขเทวดาขอบุตร 

 เมื่อเศรษฐีสองสามีภรรยาถูกนักเลงสุราแซวเย้ยหยันในการไม่มีบุตรของตนแล้ว ก็คิด
แก้ไขค าเย้ยหยันนั้นด้วยการอ้อนวอน  เมื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เอาทางไสยศาสตร์ เรียกว่า 
เมื่อไม่ได้ด้วยกล ก็เอาด้วยมนต์คาถา  จึงพากันบวงสรวงต่อรุกขเทวดา  เรื่องนี้ มีค ากล่าวจากคุณธนา
กิต ในงานเขียนเรื่องเทศกาลประเพณีไทย 12 เดือน ว่า   นักเลงสุราพูดแซวเศรษฐีว่า เป็นเศรษฐี
เปล่า ๆ  ไม่มีบุตรแล้ว เศรษฐีได้ยินแล้วเมื่อตริตรองดู ก็จริง ๆ   จึงเกิดมีความละอาย คิดอยากได้บุตร
ไว้ สืบสกุลบ้าง จึงไปบวงสรวงต่อพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งอธิษฐานขอบุตรถึงสามปี แต่ก็ไม่สม
ปรารถนา จนในปีหนึ่งเมื่อถึงฤดูคิมหันต์จิตมาส (ตรงกับเดือน 4 ใกล้เคียงกับเดือน 5 ของไทย) คน
ทั้งหลายมีการละเล่นรื่นเริงกันทั่วชมพูทวีป  เศรษฐีจึงพาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ า เอาข้าวสารล้างน้ า
เจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชารุกขเทวดา ณ ต้นไทรนั้น พร้อมด้วยสูปพยัญชนะชนาหาร (แกงและกับข้าวอย่าง
อ่ืน ๆ) ประโคมด้วยเครื่องดนตรีดุริยางค์ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรต่อรุกขเทวดา  ปรากฏวาได้ผลจริง  
คือ บุตรได้ลงมาปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาของเศรษฐี เมื่อคลอดแล้วได้ชื่อว่า “ธรรมบาลกุมาร”  เศรษฐี
ได้ปลูกปราสาทอยู่ใกล้กับต้นไทรริมน้ า เมื่อเจริญวัยได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ต่าง ๆ จนเจนจบสามารถรู้
ภาษาของสัตว์ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบและต่อมาก็ได้เป็นอาจารย์บอกมนต์แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีป 
ซึ่งเวลานั้น ชาวโลกนับถือมหาพรหมและกบิลพรหมองค์หนึ่ง ซึ่งได้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง  
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 มาถึง ณ ตอนนี้  เราสามารถกล่าวยืนยันได้ว่า  ต านานสงกรานต์นั้นมีต้นก าเนิ ดมาจาก
ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป เพราะต านานเทพนี้มีแหล่งอยู่ที่ประเทศอินเดีย  เพราะเทพนี้เป็นเทพของ
ชาวอินเดีย  นามว่า  กบิลพรหม เป็นอาจารย์บอกมนต์แก่คนในชมพูทวีป มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย มีผู้
เคารพนับถืออยู่ทั่วไป ได้ยินกิตติศัพท์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของธรรมบาลกุมาร มาถึงจุดหนึ่ง 
เป็นจุดร้อนวิชาก็ว่าได้   ก็ธรรมดานักมวยต้องมีคู่ชก   จะชกคนเดียวไม่ได้  แม้จะเก่งสักปานใดก็ตาม  
ถ้าไม่มีคู่ชกเสียแล้ว ก็วัดไม่ได้ว่าเก่งขนาดไหน   จึงคิดทดลองภูมิปัญญาของตนโดยการเอาชีวิตเป็น
เดิมพัน  ตั้งปัญหาขึ้นมา 3 ข้อ ถามธรรมบาลกุมาร  ถ้าตอบไม่ได้ต้องตัดเศียรของตนบูชาความรู้กัน  
ผลปรากฏว่า ธรรมบาลกุมารน้อยตอบได้ เป็นอันว่าปรมาจารย์กบิลพรหมต้องตัดศีรษะของตนบูชา
ปัญหานั้น     
 เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น  ปรากฏในหนังสือเทศกาลสงกรานต์ กล่าวว่า  เมื่อต้นภัทรกัลป์ 
เศรษฐีคนหนึ่งไม่มีบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุรานักเลงสุรานั้นมีบุตร 2 คน มีผิวเนื้อดุจทอง วัน
หนึ่งนักเลงสุราได้เข้าไปสู่บ้านเศรษฐี กล่าวค าหยาบช้าแก่เศรษฐีต่างๆ เศรษฐีได้ฟังก็กล่าวว่าเรามี
สมบัติเป็นอันมาก ไฉนท่านจึงหมิ่นเรา นักเลงสุราตอบว่า ท่านมีสมบัติมากก็จริง แต่หามีบุตรไม่ ถ้า
ท่านถึงแก่ความตายแล้วสมบัติก็จะเสื่อมสูญเปล่า เรามีบุตรชาย 2 คนมีผิวดุจทอง เห็นว่าประเสริฐ
กว่าท่าน เศรษฐีได้ฟังมีความละอาย จึงบวงสรวงต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ และอธิษฐานขอบุตร 
เวลาผ่านไปถึง 3 ปีก็ไม่มีบุตร อยู่มาวันหนึ่งในเดือนห้า เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีน
เข้าสู่ราศีเมษถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ คนทั้งหลายมีงานฉลองการตั้งต้นปีใหม่ท่ัวชมพูทวีป     
 ความข้างต้น ท าให้ทราบว่า เมื่อช่วงเดือนเมษายน เป็นราศีชื่อเมษ ซึ่งมาจากชื่อเดือน
เมษายน และในช่วงนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ชาวเมืองแห่งชมพูทวีป (อินเดีย) พากันเฉลิมฉลองดาว
ฤกษ์นี้ เรื่องนี้ก็ด าเนินการต่อไปว่า  เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งน้ าซึ่งมีนกจ านวนมากอาศัย
อยู่ ได้เอาข้าวสารล้างน้ า 7 ครั้งแล้วหุงบูชารุกขเทวดาประจ าต้นไทร พร้อมด้วยอาหารหลายอย่าง มี
การประโคมดุริยางคดนตรี แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากรุกขเทวดาประจ าต้นไทร รุกขเทวดามีความ
กรุณาเหาะไปขอบุตรจากพระอินทร์ให้แก่เศรษฐี   พระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิใน
ครรภ์ภรรยาเศรษฐี  เมื่อคลอดจากครรภ์ บิดามารดาตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมาร และปลูกปราสาท 7 ชั้น
ให้อยู่ที่ใต้ต้นไทรริมฝั่งน้ านั้น ท าให้กุมารรู้ภาษานก เมื่อเติบโตขึ้นอายุ 7 ขวบเรียนไตรเพทจบ ก็ได้
เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่างๆ แก่มนุษย์ทั้งหลายในชมพูทวีปต่อมาพรหมองค์หนึ่งชื่อว่ากบิลพรหม
ได้ลงมาถามปัญหา 3 ข้อแก่ธรรมบาลกุมาร และพูดกับธรรมบาลกุมารว่า ถ้าท่านแก้ได้  เราจะตัด
ศีรษะเราบูชาท่าน ถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดศีรษะท่านเสีย ธรรมบาลกุมารขอผัด 7 วันกบิลพรหม
กลับไปยังพรหมโลก ฝ่ายธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นเวลาผ่านไปได้ 6 วันแล้วยังไม่ทราบ
ค าตอบ คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะตายด้วยอาชญาท้าวกบิลพรหมนั้น คิดจะหนีไปซ่อนตัว จึงลงจากปราสาทไป
นอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้น ขณะนั้นมีนกอินทรีย์สองตัวผัวเมียท ารังอยู่บนต้นตาลนั้น ธรรมบาลกุมารได้
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ยินนกอินทรีย์เมียถามนกอินทรีย์ผัวว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกัน นกอินทรีผัวตอบว่าพรุ่งนี้
ครบ 7 วันที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาธรรมบาลกุมาร ถ้าธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมก็จะ
ตัดศีรษะเสีย เราจะได้กินมนุษย์เป็นอาหาร นางนกอินทรีเมียถามว่า เจ้ารู้จักปัญหานั้นหรือไม่ นก
อินทรีย์ผัวตอบว่ารู้ แล้วก็เล่าให้นกอินทรีเมียฟังแต่ต้นจนจบ ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินก็
จ าได้ มีความโสมนัสเป็นอันมาก  จึงกลับมาสู่เรือนของตน ครั้นครบ 7 วันท้าวกบิลพรหมลงมาถาม
ปัญหาธรรมบาลกุมารตอบปัญหาตามนกอินทรีย์กล่าวนั้น 

 ปัญหาจริยธรรม 3 ราศี 

 จากปัญหาจริยธรรม 3 ราศีที่ตั้งถามกันข้างต้นนี้ อันที่จริง  ธรรมบาลไม่ทราบค าตอบ
ในทันที  ผลัดวันตอบปัญหาไปอีก 7 วัน ครั้นเวลาล่วงจากนั้นไป 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหา
ค าตอบปัญหานั้นไม่ได้ จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่า และไปนอนพักเอาแรงใต้ต้นตาล ขณะนั้น
บนต้นตาลมีนกอินทรีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ นางนกถามสามีว่า “พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน” นก
สามีก็ตอบว่า “พรุ่งนี้เราไม่ต้องหากินไกล เพราะจะได้กินเศียรธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหม
ตัดตามค าเดิมพันที่ตอบปัญหา 3 ราศีไม่ได”้  ซึ่งปัญหานั้นมีค าตอบ ว่า  

 ตอนเช้าราศีของเราอยู่ใด  ตอบว่า อยู่ที่ใบหน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า 
 ตอนเที่ยงราศีของเราอยู่ใด ตอบว่า อยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก 
 ตอนค่ าราศีของเราอยู่ใด ตอบว่า อยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน 

 โชคดีเข้าข้างธรรมบาลกุมาร เมื่อได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรีบนต้นไทร  กุมารก็จ า
ขึ้นใจ ทั้งนี้เพราะธรรมบาลรู้ภาษานก  แล้วก็กลับสู่ปราสาทอันเป็นที่อยู่แห่งตน รุ่งขึ้นเป็นวันครบ
ก าหนดแก้ปัญหา 7 วัน ท้าวกบิลพรหมมาฟังค าตอบ ธรรมบาลกุมารก็กล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรี
คุยกันทุกประการ ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูกด้วย  ดังนั้น ท้าวกบิลพรหมจึงต้องยอมตัดศีรษะของตน แต่
ก่อนที่จะตัด ได้เรียกธิดาทั้ง 7 ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้ว
บอกว่า  ตนจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ปัญหาว่า ศีรษะนี้เมื่อตัดแล้วจะท้ิงที่ไหนไม่ได้    

 ปัญหาการตัดศีรษะของกบิลพรหมดังไฟไหม้โลก  

 ปัญหาจากการตัดศีรษะของกบิลพรหมก็เกิดขึ้น เพราะศีรษะที่ถูกตัดแล้วจะทิ้งที่ไหนไม่ได้
เลย เพราะถ้าท้ิงไปบนแผ่นดิน  ไฟจะลุกไหม้ไปทั้งโลก ถ้าทิ้งไปบนอากาศ   ฝนจะแล้ง  ถ้าทิ้งลงไปใน
มหาสมุทร น้ าจะแห้ง  จึงเรียกธิดาเอาพานมารองรับศีรษะ แล้วตัดศีรษะส่งให้นางทุงษะเทวี  ธิดาคน
โตน าพานรองรับเศียรบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วอัญเชิญไปไว้ในมณฑป
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ถ้ าคันชุลี เขาไกรลาส บูชาด้วยเครื่องทิพย์ พระเวสสุกรรมก็เนรมิตโรงประดับด้วยแก้ว 7 ประการชื่อ
ภควดี  ให้เป็นที่ประชุมเทวดา ครั้นครบ 365 วัน โลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ ธิดา 7 องค์
ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดวาระกันตามวันทั้ง 7 มาอัญเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณ
รอบเขาพระสุเมรุทุกปีส านวนที่เป็นเรื่องเล่าบางส านวนเล่าว่า มีการใช้น้ าช าระล้างศีรษะท้าวกบิล
พรหมทุกครั้งก่อนจะน าไปประดิษฐานไว้ในคันชุลี เขาไกรลาศ ตามเดิม 

 ๒.๕.๒ ก าเนิดนางสงกรานต์ 

 นางสงกรานต์ คือธิดาของท้าวกบิลพรหม มีทั้งหมด 7 คน เรียงตามวันทั้ง 7 วัน ท าหน้าที่
เป็นนางสงกรานต์ผลัดวาระกันเป็นนางสงกรานต์ตามวันในรอบปี  โดยเมื่อครบก าหนดรอบปี โดย 
365 วัน เป็นพิธีใหญ่ นั่นคือนางเทพธิดาทั้ง 7 คนจะผลัดวาระกันท าหน้าที่เป็นนางสงกรานต์โดยการ
อันเชิญพระเศียรของบิดา ท้าวกบิลพรหมไปแห่รอบเขาพระสุเมรุ 60 นาทีพร้อมด้วยเทวดาจ านวน
แสนโกฏิแล้วก็กลับไปเทวโลก เป็นเช่นนี้ทุกปีใน ซึ่งธิดาทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหมนั้นเป็นที่มาของค าว่า
นางสงกรานต์  ดังนั้น ในรอบ 7 ปี  มีนางสงกรานต์นี้ท าหน้าที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันไปตามวัน
ของสัปดาห์ ดังนี้  
 วันอาทิตย์ เป็นวาระของธิดาชื่อ ทุงษะเทวี แต่งองค์ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราช
(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ 
 วันจันทร์ เป็นวาระของธิดาชื่อ โคราคเทวี  แต่งองค์ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา 
ภักษาหารเตละ(น้ ามัน) อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะพยัคฆ์ (เสือ) 
 วันอังคาร  เป็นวาระของธิดาชื่อ รากษสเทวี แต่งองค์ทัดดอกบัวหลวงเครื่องประดับแก้ว
โมรา ภักษาหารโลหิต อาวุธขวาตรีศูล (หลาวสามง่าม) ซ้ายธนูพาหนะวราหะ(หมู) 
 วันพุธ เป็นวาระของธิดาชื่อ มณฑาเทวี แต่งองค์ทัดดอกจ าปา เครื่องประดับไพฑูรย์ 
ภักษาหารนมเนยอาวุธขวาเข็มหรือเหล็กแหลมซ้าย ไม้เท้า พาหนะคัทรภา (ลา) 
 วันพฤหัสบดี เป็นวาระของธิดาชื่อ กิริณีเทวี แต่งองค์ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต 
ภักษาหารถั่วงา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะคชสาร (ช้าง)  
 วันศุกร์ เป็นวาระของธิดาชื่อ กิมิทาเทวี แต่งองค์ทัดดอกจงกลณี เครื่องประดับบุษราคัม 
ภักษาหารกล้วยน้ า อาวุธ ขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะมหิงส์ (ควาย) 
 วันเสาร์ เป็นวาระของธิดาชื่อ มโหธรเทวี แต่งองค์ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ 
ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธ ขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะมยุรา (นกยูง)  
  จากความข้างต้นนี้ ท าให้เราทราบว่า ที่มาของนางสงกรานต์ มีหน้าที่น าศีรษะของกบิล
พรหมผู้เป็นบิดาที่ต้องยอมตัดศีรษะของตนบูชาปัญหาจริยธรรม 3 ราศีนี้  ซึ่งนาง 7 นางเป็นบริจาริกา
ของพระอินทร์ให้มาพร้อมกันแล้วก็บอกว่า เศียรของตนซึ่งจะตัดออกบูชาธรรมบาลกุมารนั้น ถ้าตั้งไว้
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บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ทั่วโลกธาตุ ถ้าทิ้งขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทรน้ าก็จะ
แห้ง ให้ธิดาทั้ง 7 เอาพานมารับเศียรของตน แล้วท้าวกบิลพรหมก็ตัดเศียรส่งให้นางทุงษะบุตรคนโต
บรรจุไว้ ณ ที่สูงที่เป็นปริศนาธรรมอันหมายถึงความเคารพสูงสุด 
 นางสงกรานต์มีต านานในบทความเรื่อง  เทศกาลสงกรานต์ : สาระ ความหมาย คุณค่า
และแนวปฏิบัติของคนไทยว่า  รัชกาลที่ 3 โปรดให้จารึกเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์และนางสงกรานต์ไว
ในแผ่นศิลา 7 แผ่น ติดไว้ที่ศาลารอบพระมณฑปทิศเหนือ ในวัดพระเชตุพนฯ  หรือวัดโพธิ์ ซึ่งมี
รายละเอียดว่า นางสงกรานต์เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ 1 ในทั้งหมด 6 
ชั้น) ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ าสุด มีด้วยกัน 7 องค์เป็นพ่ีนองกัน และตางก็เป็นบาทบริจาริกา แปลว่า 
นางบ าเรอแทบเท้าของพระอินทร์ จอมเทวราช  นางสงกรานต์เป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าว
มหาสงกรานต์  ซึ่งท าหน้าที่ในการรับศีรษะแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปีในวันสงกรานต์นั้นเอง 
โดยมีเกณฑ์ก าหนดว่า  วันสงกรานต์ คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็เป็นหน้าของนางสงกรานต์
ประจ าวันนั้นเป็นนางสงกรานต์ ดังล าดับเหตุเกิดของเทศกาลสงกรานต์ตามคติอินเดีย  ดังนี้  

 ล าดับที่ 1 เศรษฐี 2 ผัวเมียไม่มีบุตร 
 ล าดับที่ 2 ท าการบนบานขอบุตรกับรุกขเทวดาได้บุตรในเดือน 4  
 ล าดับที่ 3 ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าธรรมบาลกุมาร 
 ล าดับที่ 4 รับทายปัญหา 3 ราศีกับกบิลพรหม 
 ล าดับที่ 5 พนันปัญหากันด้วยการตัดเศียร 
 ล าดับที่ 6 กบิลพรหมยอมตัดเศียรของตัวเอง 
 ล าดับที่ 7 มอบให้ธิดาคนโตชื่อทุงษะบรรจุไว้ที่เขาภูเขาสิเนรุมาศก่อนเดือนเมษายน 
 ล าดับที่  8 น าเศียรของบิดามาสรงน้ าเมื่อครบปีในเดือนที่ราศีมีนกับราศีเมษบรรจบกัน 

 ปัญหาว่า ท าไมสงกรานต์จึงเกิดขึ้นในเดือนเมษายน จึงตอบได้ว่า ก็เพราะถือคติที่ราศี 2 
ราศีคือราศีมีนกับราศีเมษโคจรมาบรรจบกันแล้วตัดกันคือทาบเกี่ยวกันในเดือน 2 เดือนนี้ ก็สอดคล้อง
รับกันกับชื่อประเพณีที่ว่าสงกรานต์  ที่แปลว่าโคจรมาบรรจบกัน  เมื่อเป็นดังนี้จะเป็นเทศกาล
สงกรานต์ในเดือนอ่ืน ๆไม่ได้  การเล่นน้ ากันในประเพณีนี้ก็มาจากคติตรงที่ธิดาทั้ง 7 คนที่ต้องเปลี่ยน
วาระกันน าเศียรของบิดามาสรงน้ าแล้วเวียนรอบเขา 60 นาที  แต่บังเอิญว่าเป็นเดือนเมษายนซึ่งเป็น
ฤดูร้อนก็จึงถือคติเล่นน้ ากันในฤดูร้อนก็เท่ากับวันสงกรานต์เดือนเมษายนนั่นเอง   

 ๒.๕.๓ คติที่เทศกาลสงกรานต์ เป็นมรดกไทยโดยก าเนิด 

 เทศกาลสงกรานต์  ประเด็นที่ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมโดยก าเนิด  คือ ประเพณี
วัฒนธรรมที่พัฒนาการจากมรดกของไทย  ที่เกิดที่ประเทศไทยตามวัฒนธรรมของไทยทั้งในท้องถิ่น
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และในเมือง ตามที่คุณประพันธ์ กุลวินิจฉัย กล่าวในหนังสือเทศกาลประเพณีไทย 12 เดือนว่า  
“เทศกาลสงกรานต์กล่าวกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิความเชื่อของพราหมณ์   
 สุภักดิ์ อนุกูล กล่าวในหนังสือวันส าคัญของไทย  สมัยโบราณถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันปี
ใหม่ เนื่องจากเป็นระยะย่างจากการท าไร่ไถนา จึงจัดวันสงกรานต์เป็นวันท าบุญใหญ่แล้วเล่น
สนุกสนานกัน เรียกว่าเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์เป็นประเพณีมาเหมือนกันหมดทั่งประเทศไย พม่า 
เขมรและประเทศลาวเนื่องจากได้แบบอย่างมาจากประเทศอินเดียที่เดียวกัน  
 ธนากติ กล่าวในหนังสือวันส าคัญของไทยว่า คติของชาวอินเดียฝ่ายเหนือ ถือเอาวันที่ 13 
เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เป็นช่วงพ้นจากอากาศหนาว 
เป็นช่วงที่พ้นจากกาอาศหนาว ต้นไม้เริ่มผลิดอกออกช่อ ฝูงสัตว์ที่ เคยจ าศีลออกหากินอีกครั้ง 
ธรรมชาติกลับพ้ืนคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกคราหนึ่ง  ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้เป็นวันขึ้นปี
ใหม่เฉลิมฉลองแสดงความยินดีเล่นสนุกสนาน   
 มีอีกประการหนึ่งที่คุณธนากิต กล่าวว่า  ในเมืองไทยมีฤดูกาลที่สอดคล้องกับชาวอินเดีย 
เพราะในช่วงเมษายนการเก็บเก่ียวข้าวกล้าได้ผ่านพ้นไปแล้ว งานในไร่นาหยุดลงชั่วคราว จึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย โดยมีการท าบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อย
นกปล่อยปลา รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ เล่นสาดน้ ากันส าหรับหนุ่มสาว และเล่นนักขัตฤกษ์กันเป็นเพณี
สืบต่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 สงกรานต์ ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า เป็นแหล่งจริยธรรมความรู้ภูมิ
ปัญญาตะวันออก มีจุดเริ่มต้นจากการท าเทวดาพลี หนึ่งในพลีกรรม ๕ อย่างปรากฏในพระไตรปิฎก
ตามที่กล่าวแล้ว มีการปฏิบัติมาถึงปัจจุบันนี้ ดังชุมชนบ้านบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก มีประเพณีแสดงออกกันตามคติเทศกาลสงกรานต์ 10 ประการ คือ 

 1. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
 2. กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลา 
 3. กิจกรรมท าหุ่นผีตาโขน  
 4. กิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป พร้อมกับสรงน้ าพระสงฆ์ 
 5. กิจกรรมท าปราสาทดอกผึ้ง คือใช้ผึ้งหล่อเป็นดอกไม้เสียบลงที่ต้นประสาทนั้น เมื่อถึงเวลา
ค่ าก็ท าการเฉลิมฉลองแห่รอบวิหารและแห่ไปตามหมู่บ้าน 
 6.กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย โดยหนุ่มสาวจะน าดินทรายมาคนละขันแล้วก่อเป็นเจดีย์ไว้ 4 ทิศ  
 7. กิจกรรมสร้างไม้ค้ ายันต้นโพธิ์ โดยมีความเชื่อว่าตนจะม่ันคงแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไข้ 
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 8. กิจกรรมเล่นสะบ้า  โดยการแข่งขันใครยิงได้ไกลข้ามเส้นที่ก าหนดได้ แสดงว่าชนะ 
 9. กิจกรรมขี่ขาหย่าง โดยการแข่งขัน ใครก้าวได้ไกลกว่า เป็นผู้ชนะ 
 10. กิจกรรมร าวงพ้ืนบ้านรอบกองไฟ โดยการละเล่นของกลุ่มหนุ่มสาว หรือคนเฒ่าคนแก่  

 กิจกรรม 10 ประการดังที่กล่าวมานี้ บางประการเป็นกิจกรรมที่เป็นปริศนาธรรม เป็นตัวบ่งชี้
ไปหาจริยธรรม และถือปฏิบัติร่วมกันทุกภาคของประเทศไทย  คือ กิจกรรมรดน้ าด าหัว กิจกรรม
ปล่อยปล่อยปลา ส่วนกิจกรรมผีตาโขนนั้นนอกจากแสดงกันในอ าเภอด่านซ้ายแล้ว ยังมีการละเล่นกัน
ในพ้ืนบ้านบ่อภาค บ้านกลุ่มตัวอย่างนี้  ประการส าคัญ วัฒนธรรมนี้สามารถสร้างความสันติภาพได้
อย่างดี  เพราะโดยธรรมชาติคนที่จะเล่นด้วยกันได้ ต้องมีความรักชอบพอกันดีเป็นพ้ืนอยู่แล้ว หรือเล่น
เพราะเห็นแก่เทศกาลนี้  คนที่เกลียดกันหรือไม่คิดเห็นแก่เทศกาลสงกรานต์แล้วคงไม่เล่นด้วยกันอย่าง
แน่ ๆ  จะเห็นได้ว่า  เพลงกีฬาที่ได้ยินบ่อย คือ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสท าให้คนเป็นคน 
ผลของการฝึกตน เป็นกีฬาสากลตาลาล่า  ขนาดว่ากิเลสของคนเป็นกอง ๆ ยังสามารถละลายไปได้ 
ด้วยกีฬาถือว่ากีฬานี้วิเศษจริง ๆ      

 กลยุทธ์ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้น  เราจะต้องมีหลักยึดอย่างใดอย่างหนึ่ง  ณ ที่นี้ 
ชุมชนบ้านบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 500 หลังคาเรือน  อาศัยวัฒนธรรมมี
เทศกาลสงกรานต์เป็นหลักส าหรับยึดเป็นสิ่งประสานกายและจิตใจของคนในชุมชนนั้นให้สามัคคีท า
กิจกรรมร่วมกันได้   ผลจากการท ากิจกรรมเช่นดังกล่าวนี้ ท าให้คนในชุมชนนั้นรักใคร่นับถือกัน ท าให้
อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข 

 เมื่อมองกว้างออกไป  ทางราชการก าหนดเป็นนโยบายการศึกษาในรูปของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542  ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งกายภาพและจิตวิญญาณนั่นคือ พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม มีความสุข และมีความ
เป็นไทย  นี่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถสักปานใดก็ตาม แต่จะขาดไม่ได้
คือว่า วัฒนธรรมนั่นเอง   

 ในส่วนคุณค่าทางพุทธิศึกษาและจริยศึกษาแล้ว  ตามที่พระครูปิยธรรมนิวิฐ ได้ศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ว่า “สงกานานต์  ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีผลมาจากความสามัคคีกันคิด สามัคคีกัน
ท า จนเป็นที่ยอมรับแล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  และคุณลักษณะของวัฒนธรรมนี้มาคู่กับ
พระพุทธศาสนา จึงเรียกไม่ผิดในค าว่า วัด ศาสนา วัง เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งคุณธรรม
จริยธรรม  เช่นเดียวกับประเทศไทย  ถ้าพูดประเทศไทยก็หมายถึงพระพุทธศาสนาด้วย  บางท้องที่
ของไทย  การศึกษาไปไม่ค่อยถึง  การอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยจึงมีปัญหา  แต่ชุมชนเหล่านี้ก็ได้
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เรียนรู้สังคมผ่านวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนปฏิบัติให้เห็น” 69  ถือได้ว่าเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นเทศกาล
หลักและส าคัญของไทย คนไทยให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะมีกระบวนการในการแสดงออกที่อิง
ศาสนา  มีกิจกรรมมากมายฝังความเชื่อนี้ไว้  จนแยกบ้านแยกวัดจากกันไม่ได้  จึงเป็นที่มาของวัน
ส าคัญของไทย ได้แก่ 
  1. วันประมงแห่งชาติ โดยทางการก าหนดเป็นวันประมงแห่งชาติ   มีกิจกรรมคือการ
ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ าของกรมประมงโดยทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
   2. วันครอบครัว โดยวันที่ 14 เมษายน ทางการก าหนดให้เป็นวันครอบครัว โดยเฉพาะ
ชุมชนบ้านบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จะรวมญาติ พ่ีน้องที่แยกย้ายกันไปท ามาหา
กินในถิ่นไกล  โดยเริ่มท าบุญอุทิศส่วนกุศลในตอนเช้า จากนั้นก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารกัน ผู้ที่เป็น
ลูกหลานก็รดน้ าด าหัวปู่ย่าตาทวด พ่ีป้าน้าอาว์ และอวยพรให้ศีลให้พรกันให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต
ต่อไป   
  3. วันผู้สูงอายุ โดยวันที่ 15 เมษายน  ทางการก าหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานวัฒนธรรมมีกิจกรรมคือรดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้น้อยได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องจากมี
ความเชื่อในกฎแห่งกรรม คนท าความดีจะไปเกิดในภพภูมิที่สุขสบาย คนท าชั่วจะไปเกิดในอบายภูมิซึ่ง
มีแต่ความทุกข์ทรมาน การท าบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพ
บุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย 
  4. วันอภัยโทษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งไม่ได้ก าหนดว่าวันใด  ชุมชนตัวอย่างคื อ
ชุมชนบ้านบ่อภาคจัดกิจกรรมละเล่นกัน นอกจากสาดน้ าแล้วยังเต้นระบ าพร าเพลง  แข่งขันเล่นสะบ้า 
เล่นงูกินหาง แสดงผีตาโขน แม้จะแสดงอยู่ตามถนนหนทาง จราจรจะติดบ้างก็ไม่ถือสาอะไร เพราะ
เรื่องนี้ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจกันอันมีวัฒนธรรมคือเทศกาลสงกรานต์เป็นตัวเชื่อมต่อ    แต่
หลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลนี้แล้วก็ท าพิธีอภัยโทษกัน   ไม่ถือสากัน ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน  ไม่ว่าระดับ
ใด ๆ  หมู่คณะที่แตกสามัคคีกันก็หันมาร่วมวงกันได้  ที่เรียกวันสงกรานต์ได้อีกอย่างหนึ่งว่าวันอภัย
โทษก็ได้   ข้อนี้นับได้ว่าปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  
 
  พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ 
  พึงชนะความชั่วด้วยความดี 
  พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้ 

                                                           
 69 พระครูปิยธรรมนิวิฐ, ประเพณีสงกรานต์ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, รายงานการวิจัย,  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย,  2549,  หน้า 62. 
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  พึงชนะการพูดเหลาะแหละด้วยการพูดความจริง70 

และเป็นไปตามบทประพันธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่ว่า 

  หากไม่มี   การให้  อภัยผิด 
  และไม่คิด   จะลืม  ซึ่งความหลัง 
 จะหาความสามัคคี ได้ยาก  ล าบากจัง 
 ความพลาดพลั้ง ย่อมมีทั่ว ทุกตัวตน 

ในส่วนคุณค่าหัตถศึกษา มีกิจกรรมทางหัตถกรรมมากมาย เช่นสร้างต้นดอกผึ้ง ทรง
สามเหลี่ยมเป็นเครื่องสักการะแห่รอบพระอุโบสถ  การก่อเจดีย์ทราย   
 เรื่องนี้ จากการสัมภาษณ์นางคุ้ม อ่อนปัสสา อายุ 84 ปี ชาวต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผู้คงแก่เรียนชาวชุมชนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความส าคัญของเทศกาล
สงกรานต์ว่า “สงกรานต์จึงเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาเนิ่นนาน บรรพบุรุของ
เราได้ก าหนดธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างชัดเจนสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติเป็น
ความงดงามซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทยอย่างแท้จริง เช่นความกตัญญู ความโอบอ้อม
อารี ความเอ้ืออาทรต่อคนและสิ่งแวดล้อม เราจึงควรที่จะเรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณนี้ไว้
เป็นมรดกของชนชาวไทยตลอดไป”71 
  สัมภาษณ์พระอาจารย์อวน สิริธโร ผู้คงแก่เรียนชาวชุมชนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
บันเทิงเต้นร า การแสดงผีตาโขนเพ่ือเตือนให้คนไม่ประมาทในพิธีแห่ต้นดอกไม้รอบวิหารวัดว่า   “เป็น
กิจกรรมบันเทิงร่วมกันของชาวบ้านนี้  จะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีความรักใคร่ผูกพันกันมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความอบอุ่นและความเข้าใจอันดีต่อกัน จนกล่าวได้ว่า  เป็นวันแห่งความรักความ
ผูกพันในครอบครัวและชุมชนของตนอย่างแท้จริง”72  

2.๖ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศกาลลอยกระทง 

 2.๖.1 ประวัติ/พัฒนาการเทศกาลลอยกระทง 

                                                           
 70 ข.ุขุ. (ไทย) 25/27/38. 
 71 สัมภาษณ์แม่คุม้  อ่อนปัสสา (8 ตุลาคม 25๕๙) 
 72 สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชวน  สิริธโร (8 เมษายน 25๖๐) 
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 เทศกาล/ประเพณีลอยกระทงนี้ จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วได้
พบว่า มีแหล่งก าเกิดอยู่ 2 คติ  คือ (1) แหล่งก าเนิดรับช่วงจากอินเดีย (2) แหล่งก าเนิดในประเทศไทย
จากฮีตสิบสอง ประเพณีสิบสองเดือนของไทย 
 เทศกาลลอยกระทง  เป็นเทศกาลรับช่วงมาจากอินเดีย ซ่ึงมีชื่อเรียกว่า ดีปาวลี หรือดิวาลี  
(Deepavali, Diwali) Diwali แปลว่า โคมพวงดวงประทีป  แสงไฟ ซึ่งติดประทีปโคมไฟฟ้าหรือเทียน 
ตะเกียง ตามหน้าบ้าน หน้าวัด ริมน้ า หรือตามถนนหนทางทั่วบ้านเมือง เรียกอีกอย่างว่า  เทศกาล
แห่งแสงไฟ  (The Festival of Lights )  ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดู มีการเฉลิมฉลองด้วยแสง
ไฟ จากตะเกียงดินเผา และเทียน รวมทั้งดอกไม้ไฟอีกด้วย ผู้คนจะท าความสะอาดบ้าน และตกแต่ง
บ้านเรือนของพวกเขาอย่างสวยงามด้วยไฟกระพริบบ้าง ด้วยภาชนะดินเผาบ้าง เทียนบ้าง มีการเล่น
ดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนานในตอนกลางคืน และเป็นช่วงเวลาที่หาซื้อของขวัญโดยเฉพาะขนมหวานและ
ผลไม้แห้งมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน  เทศกาลจะมีพิธีกรรมทางศา
นาฮินดูที่เรียกว่า อารตี (Arati) เป็นการแสดงความเคารพต่อทวยเทพและเทวีต่าง ๆ ของชาวฮินดู  
จะมีพิธีบูชาพระแม่ลักษมีเทวี พระราม พระสีดา (เมืองอโยธยา) พระกฤษณะ (เมืองวรินดาวัน และรัฐ
คุชราต)  เจ้าแม่กาลี (รัฐเบงกอล) เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองกันทุกแคว้นนครรัฐของประเทศ
อินเดีย แต่เนื่องด้วยความใหญ่โตของประเทศอินเดีย ท าให้เทศกาลดิวาลีมีการจัดและบูชาที่แตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละพ้ืนที่  จะเฉลิมฉลองด้วยกัน 5 วัน เฉพาะทางรัฐทมิฬนาดูล และภาคใต้จะเฉลิม
ฉลองเทศกาลดิวาลีเพียง 2 วัน ทุก ๆ ปีจะมีขึ้นประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆปีหรือ
ตรงกับช่วงหลังออกพรรษาของบ้านเรา สอดคล้องกับเทศกาลลอยกระทงของไทย ซึ่งมีขึ้นในวันเพ็ญ
เดือน 12 หลังออกพรรษา 1 เดือน 
 จากความเป็นมาข้างต้นนี้   สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ของไทยที่ทรงสันนิษฐานว่า “เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพราหมณ์ กระท าเพ่ือบูชาพระผู้เป็น
เจ้าทั้งสามพระองค์ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม”    พัฒนาการต่อได้น าเข้าสู่หลัก
ความเชื่อตามนัยพระพุทธศาสนา ตามที่ ส.ธรรมภักดี กล่าวว่า   “พิธีชักโคม เพ่ือบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ พระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพ่ือบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้
ประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ านัมมทา ที่พญานาครักษาอยู่บนยอดภูเขาสุวรรณมาลี ยอดภูเขา
สุวรรณบรรพตและที่ยอดภูเขาสุมณกุฏ”    ท าให้ประจักษ์ว่า สมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการ
ลอยโคม (ค าว่าลอยโคมนี้เป็นค าที่ใช้เรียกกันตามต านานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สมัยสุโขทัยแรก ๆ ) 
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)   ได้ค้นคว้าที่มาของเทศกาลลอยกระทงไทยทุกภาคตลอดจนถึง
ประเทศใกล้เคียงคือ พม่า กัมพูชา จีน อินเดีย ได้ความว่ามีเทศกาลลอยกระทงทุกประเทศด้วยเหตุผล
ต่างๆ กัน คือ  
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 1. เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาท ที่แม่น้ านัมมทา  ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระ
บาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ านัมมทานที ในประเทศอินเดีย 
 2. เพ่ือขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศัยน้ าท่านกินและใช้และอีกประการหนึ่งมนุษย์ 
มักจะท้ิงและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ าด้วย 
 3. เพ่ือลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 
 4. เพ่ือบูชาพระอุปคุตชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแก่พระอุปคุตอย่างสูงซึ่งตาม 
ต านานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ 
           ต านานสนับสนุนข้อที่ ๑ ข้างต้นนี้คือ  การลอยนี้ท าขึ้นเพ่ือเพ่ือเป็นการสักการะรอยพระ
พุทธบาท ณ แม่น้ านัมมทา เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และได้ทรง
ประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ านัมมทา  ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของ
ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ าเนรพุทท หรือนัมมทา เป็นการสร้างจิตส านึกกรุณาคุณของ
พระองค ์
           ต านานสนับสนุนข้อที่ 2 นอกจากเป็นการขอขมาเทพคงคา ผู้รักษาดูแลน้ าที่มนุษย์ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลต่าง ๆ ลงน้ าแล้ว ยังเป็นการแสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ าคงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ ากิน
น้ าใช้   
 ต านานสนับสนุนข้อที่  3 เพ่ือเป็นการลอยเคราะห์ ความอัปรีย์ จัญไรทิ้งไปจากตนเอง 
เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดี         
ต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ าไปกับกระทง เช่นเดียวกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์  
           ต านานสนับสนุนข้อที่ 4  จากความเชื่อในการบูชาพระอุปคุตของชาวไทยภาคเหนือที่ให้
ความเคารพ ซึ่งพระอุปคุตนี้ได้บ าเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล โดยมี
ต านานเล่าว่า  พระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้ ด้วย
การที่ท่านบ าเพ็ญเพียรอยู่ในน้ า จึงให้ความเคารพไปถึงแม่น้ าด้วย    
 ประเด็นนี้ ถ้าจะมองในแง่พัฒนาการของประเพณีนี้ ก็จะเป็นเรื่อง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็น
การนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน  และเป็นการส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ท าให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิด
แปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไว้อีกด้วย  

 2.๖.2 พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาท ณ แม่น้ านัมมทา 

 ค าว่า นัมมทา  หรือ นิมมทา หรือนิรพุททาที่เกี่ยวข้องกับที่มาของเทศกาลลอยกระทงนี้  
มีปรากฏในพระไตรปิฎก  ในส่วนอรรถกถาได้กล่าวถึงรอยพระบาท หรือพระเจดีย์ไว้หลายแห่งที่
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เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงที่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์  ดังที่อ้างถึงมีปรากฏใน อรรถกถาปุณโณวาท
สูตรมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ความตอนหนึ่งว่า “เพ่ือสงเคราะห์มหาชน พระศาสดาประทับอยู่
สองสามวัน เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านพ่อค้าแล้วตรัสสั่งให้พระปุณณะเถระกลับ ในระหว่างทางมี
แม่น้ าชื่อนัมมทา ได้เสด็จไปถึงฝั่งของแม่น้ านัมมทา  นาคราชถวายการต้อนรับ พระศาสดาและทูล
เสด็จเข้าสู่ภพนาคได้กระท าสักการะพระรัตนตรัยแล้ว พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นาคราชนั้นแล้ว 
ก็เสด็จออกจากภพนาคราช  นาคราชนั้นกราบทูลขอว่าได้โปรดประทานสิ่งที่พึงบ าเรอแก่ข้าพระองค์
ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเจดีย์รอยพระบาทไว้ที่ฝั่งแม่นัมมทา    
 รอยพระบาทนั้นเมื่อคลื่นซัดมาก็ถูกปิด เมือคลื่นเลยไปแล้วก็ถูกเปิด กลายเป็นรอยพระ
บาท  มีการสักการะอย่างใหญ่ เมื่อพระศาสดาทรงออกจากนั้นแล้วก็เสด็จถึงภูเขาสัจจพันธ์อาศัยอยู่ 
ตรัสกับพระสัจจพันธ์ว่า  มหาชน ถูกเธอท าให้จมลงในทางอบาย เธอต้องอยู่ในที่นี้แหละ หากแก้ลัทธิ
ของพวกคนเหล่านี้เสียแล้วให้พวกเขาด ารงอยู่ในทางพระนิพพาน แม้ท่านพระสัจจพันธ์นั้น ก็ทูลชื่อสิ่ง
ที่จะต้องบ ารุงคือรอยพระพุทธบาท   พระศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระบาทไว้บนหลังแผ่นหินทึบเหมือน
ประทับตราไว้บนก้อนดินเหนียวสด ๆ ฉะนั้น  ต่อจากนั้นก็เสด็จไปถึงพระเชตวันทีเดียว   
 จากข้อความข้างต้น ยืนยันได้ว่า พระเพณีลอยกระทง มีต้นก าเนิดมาจากอินเดีย เพราะ
แม่น้ า นัมมะทา อยู่ในประเทศนี้ เป็นเหตุหนึ่งจากการเหตุการณ์ที่ชาวเมืองเคารพเลื่อมในพระ 
พุทธเจ้าพากันบูชาสักการะรอยพุทธบาทบนหาดทรายริมแม่น้ านี้ สันนิษฐานว่า การบูชาสักการะรอย
พุทธบาทแรก ๆ นั้น ก็เป็นเครื่องสักการบูชา มีดอกไม้ ธูปเทียนธรรมดาอย่างที่ชาวไทยเข้าสักการะ
พระพุทธรูปทั่วไป แต่เมื่อฤดูน้ าหลาก น้ าทรงในเดือน 12 ท่วมหาดทรายที่รอยพุทธบาทประดิษฐาน 
ผู้คนเข้าสักการะไม่ได้ จึงดอกไม้ ธูปเทียนใส่อุปกรณ์ที่เย็บเป็นเหลี่ยมหรือกลม ๆ ลอยน้ าแล้ววิดน้ าให้
กระทงเข้าใกล้ ๆ  แทน จึงเป็นที่ของค าว่า กระทง จนบัดนี้ 

 2.๖.3 คติที่เทศกาลลอยกระทง  แห่งก าเนิดในประเทศไทย (มรดกในไทย) 

 ตามกาลานุกรมว่า  เทศกาลลอยกระทงมีมาก่อนตั้งกรุงสุโขทัย 700 ปี  ก่อนก าเนิดกรุง
สุโขทัย ๑00 ปี  แต่ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าท ากันอย่างไร แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ถือก าเนิดชัดเจน
ติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง เรียกเทศกาลลอยกระทงนี้ว่า 
"พิธีจองเปรียญ" หรือ "พิธีลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผา
เทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ท าให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอย
กระทงอย่างแน่นอน  
     จากพิธีจองเปรียงหรือพิธีลอยพระประทีปเป็นลอยโคม กระทงดอกบัวจนถึงลอยกระทง
แบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทราบว่า  เมื่อประเทศไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1800 ปี นางนพ
มาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกของพระร่วงเจ้า  (พระเจ้าอรุณราช) จะคิดค้นประดิษฐ์
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กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในต านานจากหนังสือนางนพมาศ  ว่า "ครั้น
วันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระท าโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมก านัลทั้งปวง  จึง
เลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ 
ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค 
ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอย
กระทงเป็นประจ าทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 พระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจ าจนกระทั่ง
บัดนี”้         
       มีต านานเพ่ิมเติมว่า  เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทง
ของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดเทศกาลลอยกระทงขึ้น
เป็นประจ าทุกปี โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย ดังพระราชด ารัสที่ว่า "ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า 
โดยล าดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลก าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ท าโคมลอยเป็นรูป
ดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาท ณ แม่น้ านัมมทา  ตราบเท่ากัลปาวสาน  พิธีลอยกระทงจึง
เปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  กาลต่อมาปัจจุบันนี้  การถือปฏิบัติตามแนวคิดของท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์ก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกๆ ภาค ของประเทศไทย ซึ่งแฝงไว้ในคติความเชื่อออย่าง
เป็นรูปแบบ แต่การท าพิธีนั้นบางจังหวัดของไทยอาจจะไม่เหมือนครั้งกรุงสุโขทัยทุกอย่าง เพราะได้
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของแต่ละภาคและจังหวัด แต่จุดประสงค์ของการลอย
กระทงนั้นมีความเหมือนกัน 
           จากกรุงสุโขทัย สู่ กรุงรัตนโกสินทร์ เทศกาลลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมา จนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยสมัยรัชกาลที่  1 ถึง รัชกาลที่ 3 พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางนิยม
ประดิษฐ์กระทงใหญ่เพ่ือประกวดประชันกัน ซึ่งต้องใช้แรงคนและเงินจ านวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทง
ใหญ่แข่งขัน และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ท าเรือลอยประทีปถวายองค์ละล าแทนกระทงใหญ่ และ
เรียกชื่อว่า "เรือลอยประทีป" ต่อมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีก
ครั้ง ปัจจุบันการลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระท าเป็นการส่วนพระองค์
ตามพระราชอัธยาศัย  

 2.๖.4 ก าเนิดเทศกาลลอยกระทงจากฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 

 ประเพณีไทยอีสานนั้น  มีประเพณีประจ าเดือนในรอบปี 12 เดือน  นั่นคือ ทุกเดือนจะมี
ประเพณีประจ าเดือน ดังนั้น จึงให้ทราบได้ว่า เทศกาลลอยกระทงเกิดมีขึ้นในเดือน 12 ประเพณีนี้จะ
มาหลังออกพรรษา 1 เดือน  ที่ส าคัญคือ ประเพณีประจ าเดือนของไทยอีสานนี้ มีชื่อเรียกว่า  “ฮีตสิบ
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สอง ครองสิบสี่” ค าว่า ฮีต หมายถึง ประเพณีที่เกิดประจ าเดือน 12 เดือน ค าว่า ครองสิบสี่ หมายถึง
หลักธรรมส าหรับปฏิบัติ จ านวน 14 ข้อ  เป็นที่มาของค าว่า ประเพณีฮีตสิบสองและครองสิบสี่ 
 ประเพณีไทยอีสาน เดือน 11 เป็นเดือนประเพณีท าบุญออกพรรษา จัดท าในวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน  11 เป็นระยะที่ชาวบ้านหมดภาระในการท านาไร่  อากาศในช่วงนี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมา
ร่วมกันท าบุญ   มีการตักบาตรถวายภัตตาคารแด่พระภิกษุ สามเณร มีการกวนข้าวทิพย์ถวายพระสงฆ์  
รับศีลสวดมนต์ฟังเทศน์   ตอนค่ าจะมีการจุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหน้าบ้าน บางท้องถิ่นอยู่
ใกล้บริเวณแม่น้ าจะมีการไหลเรือไฟ (ล่องเฮือไฟ) เพ่ือเป็นการบูชาคารวะแม่คงคา บางแห่งมีการแข่ง
เรือยาวเพื่อความสนุกสนานและสามัคคีร่วมกันในงานอีกด้วย  
 ตามที่กล่าวข้างต้นนี้ เดือน 11 เป็นประเพณีออกพรรษา  ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนเทศกาลลอย
กระทง 1 เดือน ระหว่างเดือน 11 ออกพรรษา ถึงเดือน 12 ลอยกระทง เป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านเสร็จ
จากการงานท าไร่ท านา เก็บข้าวใส่ยุ้ง สู่ขวัญวัวควายแล้ว  หากจะมีงานอยู่บ้างแต่น้อยลง เป็นฤดูที่ได้
ทานข้าวใหม่ เป็นช่วงที่ไม้ข้าวหลามออกหน่อ น ามาท าบั้งข้าวหลามกับข้าวใหม่จะมีกลิ่นหอมและ
อร่อยดี  ประกอบซ้ ากับอากาศก็เย็นสบาย   เป็นฤดูปลายฝน ต้นหนาว ด้วยระยะเวลาที่ว่างเว้นจาก
การไร่ นานี้  ชาวบ้านทั่วไปจึงมีโอกาสท าบุญท าทาน ร่วมกันท ากิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมเสก
สันบันเทิง เป็นความสุขของชาวบ้านตามชนบทด้วยเทคโลยีแบบโบราณ  การจุดประทีปโคมไฟตามริม
แม่น้ า การจุดประทีปโคมไฟตอนค่ าหน้าบ้าน หน้าวัด ตามถนนหนทางเหล่านี้  มีจุดเริ่มต้นแห่ง
ขนบประเพณีอันยิ่งใหญ่  ที่ส าคัญคือ จุดประทีปตามริมแม่น้ า  ท าให้มีพัฒนาการมากลายเป็น
เทศกาลลอยกระทง  ประเทศชมพูทวีปเรียกกิจกรรมนี้ว่า “ทีปาวลี” แปลว่า  
พวงพุ่มประทีป ซึ่งมีข้ึนในช่วงเดียวกันนี้  
 หลักฐานที่ยืนยันว่า เทศกาลลอยกระทงเกิดในอินเดีย คือ ในช่วงเดือน 11 หรือ 12 
ดังกล่าว เป็นระหว่างออกพรรษากับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นระยะห่างกัน 1 เดือน  คือ ภายหลัง
เวลาออกพรรษา 1 วัน เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังแดสงธรรม
โปรดพระมารดา จึงยืนยันได้ว่า เทศกาลลอยกระทงนี้ ได้รับมาจากอินเดีย ตามลัทธิพราหมณ์เชื่อว่า 
ลอยกระทงเพ่ือบูชาแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และลอยเพ่ือบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพระ
นารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร อีกประการหนึ่งศาสนาพุทธเชื่อว่า การลอยกระทงเป็น
การท าพิธีเพ่ือต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ ภายหลังจากทรงเทศนาโปรด
พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ดังนั้น ค าว่า  คติศาสนาพราหมณ์จึงเป็นค าเรียกต่าง ๆ กัน ใน
อินเดีย คือ พิธีลอยบาป แต่คติทางพระพุทธศาสนา คือการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจาก  
เทวโลก 
 แหล่งก าเกิดลอยกระทงนี้ ประมวลได้ว่า  แหล่งก าเนิดที่ 1 คืออินเดีย  แหล่งก าเนิดที่ 2 
คือ ไทย  ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณี 12 เดือนของไทยอีสานจากกรุงสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ต้นต้น 
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ก าเนิดจากประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องนี้ คือ นางสนมเอก พระร่วงเจ้า - ที่มาคือ นางสนมเอกของพระ
ร่วงเจ้า ท าโคมลอย ประดับเกสรสีต่าง ๆ เมื่อสมเด็จฯ  เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทรงนั้น 
พระองค์โปรด และให้ท าต่อมา เสถียร โกเศศ  -ที่มา คือ บูชารอยพุทธบาท – บูชาพระอุปคุต เทพ
แห่งฤทธิ์ -แสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา และขอขมาพระแม่คงคา –ลอยบาปตามพราหมณ์  ฮี
ตสิบสอง -ที่มา คือ เดือน 11-12 ชาวบ้านเฉลิมฉลองการท าไร่ท านาเสร็จ มีโอกาสท าบุญ และสร้าง
ความบันเทิงด้วยการจุดประทีปตามถนน บ้านเรือน หน้าวัด และริมน้ า ค าเรียกกระทง สมัยรัชกาล 
ที่ 1 และ 3 เรียกว่า กระทงใหญ่แข่งขัน  รัชกาลที่ 4 เรียกว่า เรือลอยประทีป  รัชกาลที่ 5-6 – 9 ลอย
ประทีป  
 เทศกาลลอยกระทงประจ าภาคของไทยปัจจุบัน มีชื่อต่างกันไป คือ คือ ภาคเหนือ 
ศูนย์กลาง คือ จังหวัดเชียงใหม่  เรียกว่าประเพณียี่เป็ง ที่เรียกเช่นนี้เพราะประเพณีนี้ท ากันในเดือนยี่
เป็ง คือเดือนยี่หรือเดือนสอง เร็วกว่าของเรา 2 เดือน เพ่ือบูชาพระอุปคุตซึ่งเชื่อกันว่าท่านบ าเพ็ญ
บริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลตรงกับคติของชาวพม่า 
             จังหวัดตาก  เทศกาลลอยกระทงภาคเหนือตอนล่าง  จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีเทศกาล
ลอยกระทงท่ีมีชื่อเสียง คือ จังหวัดตาก เรียกประเพณีนี้ว่ากระทงสาย  โดยน ากระทงหลายใบมาผูกต่อ 
ๆ กัน จุดเทียน ธูป เกิดแสงสว่างเต็มที่ ดังการร้อยเป็นสายแล้วไปลอยน้ า กระทงจะกลุ่มกันเป็นสาย 
ไม่กระจายกันไปคนละทิศละทาง แสงเทียน แสงไฟจะเปล่งประกายอยู่อย่างนั้นได้นาน ท าให้ผู้มา
เที่ยวได้พบเห็นเกิดทัศนานุตตริยะ มีความบันเทิง ปีติปราโมช สร้างความสุขส าราญให้เกิดขึ้นในชีวิต 
และมีสังคมที่สันติสุข เกิดจิตส านึกในประเพณีประกอบกับความเชื่อทางศาสนาด้วย อีกประการหนึ่ง 
คติท่ีกระทงสายนั้น มีนัยทางธรรม มีอย่างไรนั้น จะได้กล่าวต่อไป 
 จังหวัดสุโขทัย  เทศกาลลอยกระทงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากต้นก าเนิดของประเพณีนี้  เรียกประเพณีนี้ว่า ลอย
กระทงเผาเทียนเล่นไฟ  ซึ่งฟ้ืนฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2520 โดยจ าลองบรรยากาศงานมาจาก
งานลอยกระทงสมัยกรุงสุโขทัยโบราณและหลังจากนั้นก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นที่
จังหวัดสุโขทัยทุก ๆ ปี มีทั้งการจัดขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การเล่นพลุตะไล และไฟพะเนียง  
  จังหวัดนครพนม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียกงานลอยกระทงว่า เทศกาลไหล 
เรือไฟ โดยจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนม มีการน าหยวกกล้วย หรือวัสดุต่าง ๆ มา
ตกแต่งเรือเป็นรูปพญานาคและรูปอื่น ๆ และประดับไฟอย่างสวยงาม และตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟ
ปล่อยกระทงให้ไหลไปตามล าน้ าโขง   ดูสวยงามตระการตาการลอยกระทงในปัจจุบันยังคงรักษารูป
แบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควรเมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมท า
กระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ  ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนท าการลอยใน
แม่น้ าก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลาย
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แห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยัง
มีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล  
      กรุงเทพมหานคร เทศกาลลอยกระทงภาคกลาง มีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่ง แต่ที่
เป็นจุดเด่นอยู่ที่ "งานภูเขาทอง" วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร  เป็น
ตัวแทนภาคกลาง ซึ่งภูเขาทองนี้ เป็นมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีความสูงใหญ่ ที่ส าคัญคือ 
เด่นสง่างาม เป็นทีทัศนานุตตริยะของชาวพุทธทั่วไปและเป็นทัศนะศึกษาของชาวต่างชาติ  ตามพระ
ราชกิจจานุเบกษา กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีด าริให้จัดสร้าง
พระเจดีย์ “ภูเขาทอง” ไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่า (อยุธยา) มีวัดภูเขาทอง”   
วัดนี้จัดงานเทศกาลลอยกระทง  จะเนรมิตงานก็ว่าได้เพ่ือเพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ส่วนใหญ่
จัดอยู่ราว 7-10 วัน   
 
 จังหวัดสงขลา เทศกาลลอยกระทง ภาคใต้   เรียกว่าลอยกระทง เหมือนทั่วไป  มีการ 
จัดงานลอยกระทงในหลาย ๆ จังหวัด เช่น อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีงานยิ่งใหญ่ทุกปี 
 สรุปได้ว่า  พัฒนาการตั้งชื่อและรูปทรงกระทงสมัยต่าง ๆ ของไทย คือ สมัยกรุงสุโขทัย 
เรียกว่า จองเปรียญหรือลอยประทีป (ไม่มีปรากฏรูปทรง)  ต่อมาเป็นรูปทรงโคมลอยทรงดอกบัว สมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1ที่ 2 ที่ 3 เรียกว่ากระทงใหญ่เพ่ือแข่งขันกัน รัชกาลที่ 4 เป็นเรือลอยประทีป 
รัชกาลที่ 5 ที่ 6 ถึงปัจจุบัน ไม่จ ากัดรูปทรง ที่นิยมกันคือทรงดอกบัว มีดอกไม้ ธูปเทียน เหรียญบาท 

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 เทศกาลกาลลอยกระทง ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า  กิจกรรม
สักการบูชารอยพุทธบาท ณ ริมฝั่งแม่น้ านัมมทา ประเทศอินเดีย  ซึ่งแรกสุดรอยพุทธบาทอยู่บนหาด
ทราย เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก เดือน ๑๒ น้ านองก็ท่วมรอยพุทธบาทนั้น ท าให้ประชาชนเข้าสักการบูชา
รอยพุทธบาทไม่ได้ จึงพากันใช้หัตถกรรมโดยเย็บใบตองเป็นทงบรรจุดอกไม้ ธูปเทียนลงไป ลอยลงใน
น้ าแล้ววิดน้ าไปใกล้รอยพุทธบาท  ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษา  เป็นการแสดงความเคารพสักการะต่อ
พระพุทธเจ้า ต่อมาตีความว่าบูชาพระแม่คงคาที่ดูแลรักษาน้ าให้เราใช้-กิน แต่ก็ยังอิงธรรมคือเป็นการ
แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่น้ าในฐานะธรรมชาติหลักที่อยู่ใกล้ตัวเรา ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษา 
เป็นหัตถกรรมที่เรียบง่ายตามวิถีชาวบ้านที่จะหาได้  โดยน าวัตถุดิบมีใบกล้วย ใบไม้อ่ืน ๆ ต่อมาเป็ น
โฟมก็มีซึ่งรูปทรงก็ดูดี ง่ายต่อการประดิษฐ์ ราคาไม่แพง   

2.๗ ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศกาลเทศน์มหาชาติ 
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  ๒.๗.1 ประวัติ/พัฒนาการเทศกาลเทศน์มหาชาติ 

 โดยเบื้องต้นนี้  หากจะตั้งค าถามว่า ประเพณีเทศมหาชาติเป็นประเพณีรับช่วงหรือว่าเป็น
มรดกไทยแท้ ๆ  ตอบว่า เป็นทั้งประเพณีรับช่วงกับประเพณีมรดกไทย ที่ว่าเป็นประเพณีรับช่วงนั้นคือ 
ต านานเรื่องพระเวสสันดรชาดกถือก าเนิดเกิดขึ้นที่อินเดีย  เรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อน
พระพุทธเจ้าอุบัติในโลก เพราะเป็นการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์เวสสันดร   เรื่องนี้มีปรากฏ
ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 28 ชาดก ภาคที่ 273  ส่วนที่ว่าเป็นมรดกเกิดในไทยนั้น มีต านานและจัดเทศน์
ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่เอง 
 ตามชาดกกล่าวว่า  พระศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์  ทรงปรารภฝน
โบกขรพรรษ  ฝนดุจน้ าตกในใบบัวมีสีแดง  ผู้ต้องการให้เปียกจึงเปียก  ให้เป็นเหตุตรัสเรื่องเวสสันดร
ชาดกแก่ภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร ซึ่งเป็นชาติที่บ าเพ็ญทาน  
เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ พุทธวงศ์กล่าว่า  “กาฬุทายีอ ามาตย์กับบริวาร 1,000 คน ถือเพศภิกษุแล้ว  
นิมนต์พระผู้มีพระภาค  พระศากยมุนีผู้ประเสริฐ ทรงรับนิมนต์แล้ว  เสด็จด าเนินไปตามทางใหญ่ 
เสด็จพร้อมด้วยภิกษุ 20,000 รูป  พระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์  โดยการเสด็จด าเนินไป
ตามล าดับ  พระผู้มีพระภาคผู้ศากยมุนี  ผู้ประเสริฐ ประทับนั่งท่ามกลางบัลลังก์นั้น แสดงมหา
เวสสันดรชาดกแก่พระราชบิดาท่ามกลางบัลลังก์นั้นสัตว์ 84,000 ได้บรรลุธรรม”     
 เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ มีเนื้อความปรากฏในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เรียก
ตามคุณลักษณะที่เป็นบริบทในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ขณะนั้นๆ จ านวน 13 กัณฑ์ (เรื่องราว) ดังนี้ 
 กัณฑ์ท่ี 1 ทศพร ท้าวสักกะให้ขอพร 10 ประการ 
 กัณฑ์ท่ี 2 หิมพานต์  ชาวเมืองสีพีก่อตัวโกรธแค้นขับไล่พระเวสสันดรเข้าป่า 
 กัณฑ์ท่ี 3 ทาน บริจาคทาน 7 อย่าง ๆ ละ 700 
 กัณฑ์ที่ 4 วนปเวศน์ พระเวสสันดรผ่านเมืองเจตราษฎร์พบป่าอันรื่นรมย์จิต กิ่งไม้โน้มลง
มาต่อกันให้มุ่งตรงไปเขาวงกต  
 กัณฑท์ี่ 5 ชูชก  พราหมณ์ชูชกขอสองกุมารไปเป็นทาสและทาสีของนามอมิตตา 
 กัณฑ์ท่ี 6 จุลพน  ชูชกตามหาพระเวสสันดรผ่านป่าเล็กท่ีชูชกถูกหมาไล่กัดต้องขึ้นต้นไม้ 
 กัณฑ์ท่ี 7 มหาพน  ป่าใหญ่ มีโบกขรพรรษ 
 กัณฑ์ท่ี 8 กุมาร  พระเวสสันดรพระราชทานสองกุมารแก่ชูชก 
 กัณฑ์ท่ี 9 มัทร ี พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้กลับมาอาศรมไม่เห็นสองกุมาร 
 กัณฑ์ท่ี 10 สักบรรพ  ท้าวสักกะแปลงกายเป็นพระเวสสันดรประทานนางมัทรีแก่ชูชก 

                                                           

 73 ขุ.ชา.(ไทย) 27/1655-2440/447-560. 
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 กัณฑ์ที่ 11 มหาราช  พระเจ้ากรุงสญชัยไถ่ถอนสองกุมารและน าพระเวสสันดรนิวัติพระ
นครสีพ ี
 กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตรยิ์ พระเจ้ากรุงสญชัยไปรับพระเวสสันดรกับนางผุสดีกลับมาเสวยราช
สมบัติ 
 กัณฑ์ท่ี 13 นคร (พระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงสีพีเพ่ือเสวยราชสมบัติ 

 ตามท่ีทบทวนเอกสารดังกล่าวมา  ถือได้ว่าเทศกาลเทศน์มหาชาติมาคู่กับประเทศไทยก็ว่า
ได้ เพราะพัฒนาการมาช้านาน ซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเมืองทางจิตใจ เกิดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านศาสนามากมาย สมกับที่กล่าวไว้ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงที่แสดงให้เห็น
ปฏิปทาของคนสมัยโบราณแห่งกรุงสุโขทัยซึ่งปรากฏในศิลาจารึกว่า ‘พ่อขุนรามค าแหงนั้น หาเป็นท้าว
เป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย หากเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รับบุญ รู้ธรรมแท้ แก่คนอันมีใน
เมืองไทยด้วย’   นี่แสดงว่า วิชาที่สอนได้แก่ ธรรมะ ให้รู้บาปบุญคุณโทษและปรากฏในศิลาจารึกที่
แสดงให้เห็นอาคารสถานที่ พระราชอัธยาศัยของพ่อขุนรามค าแหงและปฏิปทาของมหาเถระอีกว่า 
“สุโขทัยนี้ มีพิหารอันใหญ่ที่มีพิหารอันงาม มีปู่ครูนิสัยมุต มีเถระ มีมหาเถระ พ่อขุนรามค าแหงที่
กระท าโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบพระไตรปิฎก”   ซึ่งหลักฐานที่พรรณนามานี้ล้วน
แล้วแต่เป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าให้แก่อนุชนได้พัฒนาการมาถึงปัจจุบันนี้  
 ด้วยพระราชอัธยาศัยของพ่อขุนรามค าแหงและพระสงฆ์มหาเถรเจ้าที่เป็นปราชญ์ดังกล่าว
ข้างนั้น  ท าให้คนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  แต่ไม่มีหลักฐานเหลือมา เพ่ิงมามีลายลักษณ์อักษร
แน่นอนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนา
ต านานมหาชาติขึ้นมา เป็นที่ประจักษ์ว่า  มหาชาติ  ก็คือเรื่องเวสสันดรชาดก สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถโปรดเกล้าฯ  ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก เมื่อเมื่อปีขาล จุล
ศักราช 44 ตรงกับ พ.ศ. 2025 ดังปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษร
นิติ์ว่า " ศักราช 844 ขานศก ท่านให้เล่นการมหรสพ 15 วัน ฉลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พิษณุโลก) 
แล้วจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติค าหลวงจบบริบูรณ์ " ต่อมา  หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ  พ.ศ. 
2310  ต้นฉบับ มหาชาติค าหลวงหายไป 6 กัณฑ์ คือ หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ 
และฉกษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมกวีร่วมกัน แต่งซ่อม
กัณฑ์ท่ีขาดให้ครบทั้ง 13 กัณฑ์  แต่งซ่อมสมัย รัชกาลที่ 2 จ านวน 6 กัณฑ ์
 มหาชาติ/เวสสันดรชาดก  ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้
ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติขึ้น  เป็นค าคละกันมีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์  ร่าย มี
วัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพ่ือใช้ในการสวดในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา  ต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดให้รจนามหาเวสสันดรชาดกขึ้นอีก เมื่อจุลศักราช 964 ตรงกับ พ.ศ. 
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2145 เรียกชื่อว่า "กาพย์มหาชาติ" เป็นค าประพันธ์ชนิดร่ายยาว วัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับ
พระสงฆ์เทศน์ (พระบรมฯ ใช้สวดในวันส าคัญทางศาสนาแต่พระเจ้าทรงธรรมให้แต่ง เรียกกาพย์
มหาชาติ ใช้เทศน์) 
 หนังสือกาพย์มหาชาติเทศน์ให้จบในวันเดียวไม่ได้เพราะร่ายยาวมาก จึงมีผู้แต่งกัณฑ์ต่าง 
ๆ ขึ้นใหม่ เพื่อย่นย่อให้สั้นเข้าและเทศน์จบภายในวันเดียวปรากฏว่ามีผู้แต่งมากมายหลายส านวน ค า
ประพันธ์ที่ใช้ก็ใช้ร่ายยาวเป็นพ้ืนแต่เรียกชื่อกันใหม่ว่า "มหาชาติกลอนเทศน์"  มหาชาติกลอนเทศน์
นี่เองที่รวมกันเข้าเป็น "ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก" คือท่านนักปราชญ์ เลือกเฟ้นเอากลอนเทศน์ที่
ส านวนดีมารวมกันเข้า งานนี้เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2449 และส าเร็จเรียบง่ายบริบูรณ์เมื่อพ.ศ. 2452 ใน
รัชกาลที่ 5 และใช้เป็นแบบเรียนสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน มหาชาติ/พระบรมไตรใช้สวด –พระ
เจ้าทรงธรรม เรียก กาพย์มหาชาติ ใช้เทศน์ ลักษณะเด่นของมหาชาติ    
 มหาชาติ มีจุดเด่น คือการแต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่ต่างกัน เช่น ร่ายโบราณ ฉันท์ โคลง เป็น
ต้น เป็นการคงค าเดิมไว้ ชนิดที่ค าต่อค า มักเรียกกันในกลุ่มผู้เรียนบาลีว่า แปลยกศัพท์ กล่าวคือขึ้นต้น
วรรคด้วยภาษาบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไปทุกวรรค เมื่อแต่งเสร็จแล้วก็โปรดให้น ามา อ่าน
ตรวจทานแก้ไขและคิดท านองสวดอย่างวิจิตรพิสดาร เมื่อแต่งเสร็จแล้วก็โปรดให้เจ้าหน้าที่กรมธรรม
การ คือ ขุนทินบรรณาการและขุนธารก านัล พร้อมกับผู้ช่วยอีก  2 คนใช้สวดถวายให้พระมหากษัตริย์
ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาในวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งการสวด  การสวดมหาชาติ   แต่ละกัณฑ์จะสวดท านองที่มีเม็ดพรายแตกต่างกันไปทั้งหลบเสียง 
เอ้ือนเสียง  ไม่ได้ใช้ส าหรับพระสงฆ์เทศน์ดังปัจจุบันนี้   
เหตุที่ชื่อว่ามหาชาติ 
 มหาชาติ เป็นชาดกที่ยิ่งใหญ่ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ได้
บ าเพ็ญบารมีอย่างสูงสุด    โดยได้บ าเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ ครบถ้วนทั้ง  10 ประการ  จึงเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า "มหาชาติ" และเรียกการเทศน์ว่า  เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก  ชาดกเรื่องนี้เป็น
เรื่องหนึ่งในนิบาตชาดก ในพระไตรปิฎก เรามักเรียกนิบาตชาดกเป็นไทย  ๆ  ว่า พระเจ้าห้าร้อยห้าสิบ
ชาติ   นิบาตชาดกประกอบไปด้วยนิทานเรื่องต่างๆ ล้วนเป็นอุทาหรณ์สอนธรรมะเล่าถึงการ
เสวยพระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้าว่าชาติใดทรงเกิดเป็นอะไร และได้ทรงกระท าคุณความดี หรือที่
เรียกกันเป็นศัพท์ว่า "บ าเพ็ญบารม"ี    
 เป็นที่พูดติดปากว่า พระเจ้า 500 ชาติ หมายถึงการสร้างบารมีในพระชาติหนึ่ง ๆ มากกว่า
นั้นในจ านวน 550 พระชาติที่ปรากฏในนิบาตชาดกนั้นได้บ าเพ็ญบารมีเด่นยิ่งอยู่ ๑0 ชาติ ที่เรียกกัน
ว่า ทศชาติ ทรงบ าเพ็ญทศบารมี คัมภีร์ที่กล่าวถึงทศชาติและบารมีนี้เรียกว่า คัมภีร์มหานิบาต ในทศ
ชาติตามมหานิบาตนั้น ที่ถือว่าส าคัญที่สุด คือ พระชาติที่ทรงบังเกิดเป็นพระเวสสันดร   นอกจากจะ
ทรงบ าเพ็ญทานบารมีเป็นที่เด่นที่สุดแล้วยังทรงบ าเพ็ญบารมีอ่ืนๆ อันได้กระท าแล้วใน  9 พระชาติ
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ก่อนๆ อีกด้วย เท่ากับได้ทรงกระท าคุณความดีเด่นยิ่งครบ 10 ประการในชาตินี้ มหาเวสสันดรชาดก 
จึงเป็นชาดกท่ียิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้งจึงเรียกชาดกเรื่องนี้ว่า มหาชาติ  
     มหาชาติ/มหาเวสสันดรชาดก เป็นตัวอย่างการท าทาน สร้างบารมี ถือกันว่าเป็นเรื่องสูงส่ง 
ชื่อว่าเป็นการให้ทานเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ เป็นการเสียสละครั้งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย
ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า โดยเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรท าการให้ทานชนิดที่ใคร ๆ ท าได้ยากยิ่ง เพราะ
ต้องท าครบในทาน 3 ระดับ คือ ระดับบารมี ระดับอุปบารมี และปรัตถบารมี ซึ่งมีถึงให้เมีย ให้ลูกเป็น
ทานแก่ชูชกพราหมณ์ชราไปเลี้ยง แสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนของพระเวสสันดร 
ชาดกนี้ก็ได้น ามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วย  

 ๒.๗.2 ประเภทมหาชาติ 

 ค าว่ามหาชาติ  แยกเป็นมหาชาติค าหลวง มหาชาติค าราษฏร์ กับมหาชาติคาถาพัน โดย
ค าว่า มหาชาติ หมายถึงชาติการเกิดครั้งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ เป็นชาติที่ 10 ชาติสุดท้ายเป็นพระ
เวสสันดร บ าเพ็ญทานสมบูรณ์ท้ัง 3 ระดับ เพื่อเป็นบารมีส่งถึงการเป็นพระพุทธเจ้า 

 ๒.๗.3 มหาชาติแบบค าหลวง   

 ค าว่า ค าหลวง คือ พระราชนิพนธ์หรือให้คนอ่ืนแต่ง เป็นเนื้อหาของ ศีลธรรม ศาสนา ค า
สอน มหาชาติแบบค าหลวง โดยแปลจากภาษาบาลี   มีลักษณะทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ใช้
สวดท านองหลวง และร่ายเนื้อเรื่องภาษาไทยราชาศัพท์ สลับเป็นตอน ๆ จัดเทศน์ในวังหลวง  ราษฎร
ไม่มีโอกาสจะได้ร่วมฟังด้วย  โดย รัชกาลที่ 2 ให้แต่งซ่อมครบ 13 กัณฑ์ ได้แก่ หิมพานต์ ทานกัณฑ์ 
จุลพน มัทรี สักบรรพ ฉกษัตริย์   
 มีประวัติ ว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้นักปราชญ์บัณฑิตแต่งขึ้นเมื่อ 2025 
เพ่ือสวดในวันส าคัญทางศาสนา มหาชาติ -หมายถึงชาติการเกิดครั้งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ เป็นพระ
เวสสันดร บ าเพ็ญทานสมบูรณ์ เป็นพระพุทธเจ้า ค าหลวง คือ พระราชนิพนธ์หรือให้คนอ่ืนแต่ง เป็น
เนื้อหาของ ศีลธรรม ศาสนา ค าสอน มหาชาติแบบค าหลวง โดยแปลจากภาษาบาลี   มีลักษณะทั้ง
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ใช้สวดท านองหลวง และร่ายเนื้อเรื่องภาษาไทยราชาศัพท์ สลับเป็น
ตอน ๆ จัดเทศน์ในวังหลวง  ราษฎรไม่มีโอกาสจะได้ร่วมฟังด้วย  โดย รัชกาลที่2 ให้แต่งซ่อมครบ 13 
กัณฑ์ ได้แก่ หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักบรรพ ฉกษัตริย์  ลักษณะการแสดงมหาชาติค าหลวง
นี้จะไมม่ีท านองแหล่ ไม่มีการประยุกต์ใด ๆ  และจัดเทศน์ในโอกาสพิเศษเนื่องในราชมงคลพิธี 
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 ๒.๗.4 มหาชาติแบบค าราษฎร์  / มหาชาติประยุกต์ 

 มหาชาติค าราษฎร์นี้ มีลักษณะค าท่ีใช้เป็นค าสามัญ เนื้อหาคงเดิมในมหาชาติค าหลวง  
ต่อมามีการประยุกต์เป็นแบบทรงเครื่องมีเนื้อร้องท านองผสมเป็นเพลง เป็นแหล่ มีมโหรีปี่พาท  ฆ้อง 
กลอง บรรเลงประกอบให้เกิดมีธรรมบันเทิง  พระผู้เทศน์ต้องมีน้ าเสียง  ลูกคอกังวาล จึงจะพลังขับ
ร้องได้ 
          ๒.๗.5 มหาชาติแบบคาถาพัน    

      มหาชาติคาถาพันนี้  เป็นแบบอ่านบทที่เป็นพระคาถาล้วน ๆ โดยพระรูปเดียวบ้าง 2 รูป
บ้างจนครบ 1,000  คาถา พร้อมกับจุดเทียน 1,000 เล่มบูชาพระคาถา ใช้วรรณกรรมนี้เป็นงานครั้ง
งานครั้งแรกในงานฉลองเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2025   

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 มหาชาติ ว่าโดยคุณค่าทางพุทธิศึกษา ท าให้ทราบว่า แบ่งเป็นกัณฑ์ได้ 13 กัณฑ์ มีเกณฑ์
การแบ่งกัณฑ์ไปตามเหตุการณ์ สถานที่ เช่น วนปเวศน์ ตอนกัณหา ชาลีเข้าป่า  จุลพน เหตุการณ์อยู่
ป่าเล็ก ๆ มหาพน เหตุการณ์อยู่ในป่าใหญ่ ๆ ดังมีความย่อแต่ละกัณฑ์ ดังนี้  
 กัณฑ์ทศพร เริ่มจากนางผุสดีขอพร 10 ประการจากพระอินทร์ หิมพานต์ –เวสสันดร เกิด
ที่ตรอกพ่อค้าจากพ่อสัญชัย แม่ผุสดี  เวสสันดรถูกเนรเทศจากแคว้สสีวีราษฎร์เข้าสู่ป่า เหตุเพราะให้
ช้างปัจจัยนาคเคนแก่แก่ช่างกลิงคราษฎร์   ทานกัณฑ์ – ตอนอยู่ป่าหิมพานให้ทานต่อเนื่องอย่าง
ยิ่งใหญ่ เรียกว่า สัตตกมหาทาน ช้าง ม้า รถ โคนม นางสนม อย่างละ 700 ตัว  วนปเวศน์  - พระ
เวสสันดรพานางมัทรี ชาลี กัณหา ออกจากพระนครผ่านแคว้นเจตราษฎร์ไปประทับอยู่เขาวงกต ป่า
หิมพานต์ ชูชก –เมียสาว อมิตตาให้ชูชกไปเดินทางไปขอ   กัณหา-ชาลีที่เขาวงกต จุลพบ – ชูชกเดิน
ทางผ่านป่าละเมาะ ตามที่พรานเจตบุตรบอกทางให้ พหาพน – ชูชกเดินทางผ่านป่าใหญ่ ให้อัตจุตบ
อกทางไปหาเวสสันดร กุมาร – ชูชกได้รับพระราชทานกัณหา ชาลีจากพระเวสสันดร และตีต่อหน้า
พระเวสสันดร  มัทรี – กลับจากหาผลไม้ในป่าไม่เห็นกันหาชาลี เป็นลม แต่ก็ต้องสาธุการเพราะให้
ทานบารมีเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป  สักบรรพ – พระอินทร์แปลงกายมาขอนางมัทรีกับพระเวสสันดรได้
แล้วก็ฝากไว้กับพระเวสสันดรต่อ  มหาราช – พระเจ้าสัญชัยไปไถ่กัณหาชาลีคืนจากชูชก แล้วเลี้ยงชู
ชก ๆ กินอ่ิมเกินไปท้องแตกตาย ฉกษัตริย์ – สัญชัย ผุสดี เดินทางไปรับ เวสสันดร มัทรี กัณหา ชาลี 
จากเขาวงกต ท้าวสักกะบันดาลให้ฝนตกลงมา ทั้ง 6 ก็ฟ้ืนจากการเศร้าโศกเสียใจ นครกัณฑ์ – ทั้ง 6 
ก็กลับถึงนคร แคว้นสีวีราษฎร์  พระเวสสันดรก็ครองราชย์เหมือนเดิม บ้านเมืองสงบสุข  เป็น
แบบอย่างแห่งการให้ทานซึ่งได้รับอานิสงส์แห่งการให้นี้ ดังพุทธพจน์ว่า  
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         “บุคคลให้ข้าว ชื่อว่าให้ก าลัง ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะ  ชื่อว่าให้ 
 ความสุข  ให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุและผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่ 
 พร่ าสอนธรรม  ชื่อว่าให้อมตะ”74    

 ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษาแล้ว มหาชาติเป็นต านานหรือชาดกที่เป็นแนวจริยธรรมพ้ืน ๆ 
ซึ่งชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายเพราะซึมซับมาแต่เกิด ถือว่าเป็นต านาน ซึ่งแสดงเป็นรูปธรรมจากเรื่อง
เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์โดยแต่ละกัณฑ์นั้นมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน พ้ืนที่ต่างกัน ดังนั้นแต่ละกัณฑ์จะมี
พ้ืนที่ป่า หญ้าต้นไม้ต่างกันไป เวลาเทศน์จะจ าลองพ้ืนที่ป่ามีสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ แม่น้ าล าคลอง เป็น
การเทศน์ที่ใช้จุดบูชพระธรรมมากที่สุดรวมถึง ๑,๐๐๐ เล่ม เรียกว่าคาถาพัน กล่าวกันว่า ผู้ใดฟังเทศน์
มหาชาติจบ ๑๓ กัณฑ์ภายในวันเดียว ผู้นั้นจะไม่ตกนรก หรือไปสู่อบาย ว่าโดยคุณค่าหัตถศึกษาแล้ว 
เป็นหัตถกรรมให้พระสงฆ์สามาเณรหรือชาวบ้านได้ร่วมกันตกแต่งสถานที่ในวัด ประดับประดาศาลา
ด้วยธงพลิ้ว ตัดกระดาษเป็นดอกไม้ เป็นธง ห้อยย้อยระย้า รวมถึงประดับขันกัณฑ์เทศน์ ต้นผ้าป่าที่
สวยงาม 

 คุณค่าโดยรวม  ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะสร้างความสุขให้ผู้รู้เหตุ รู้ผล แม้จะ
เชื่อเรื่องปรัมปราก็ตาม แต่ก็เชื่อด้วยปัญญา รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ จะมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติที่จะ
เป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างจิตส านึกด้วยคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดี 

2.๘ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีแต่งงาน 

 การแต่งงาน คือการตกลงปลงใจของหนุ่มสาวที่จะอยู่ร่วมกันจนวันตาย  การแต่งงานคือ
การสร้างสังคมระดับย่อยที่สุดจากสามีและภรรยาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน การแต่งงานของหนุ่มสาวที่
จะเป็นสามีภรรยากันนี้เป็นหนทางด าเนินชีวิตที่และเป็นความจ าเป็นและส าคัญต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่าง
มาก หน้าส าคัญที่ตามมาคือ การเป็นพ่อแม่ของลูก ๆ ซึ่งจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมขึ้น  เพ่ิม
หน้าที่ของพ่อแม่คือความรับผิดชอบต่อชีวิตของลูก ๆ ด้วยการเลี้ยงดูให้เติบโต และรับผิดชอบต่อ
ความดีความชั่วของลูกที่จะต้องเกิดขึ้นในสังคม ดังจะล าดับปรากฏการณ์ ดังนี้ 

 ๒.๘.1 ก าเนิดของครอบครัว  

                                                           

 74 ส .ส. (ไทย) 15/42/58 
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 ถามว่า ครอบครัวเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าตอบตามนัยสังคม ก็คือ เกิดขึ้นจากการแต่งงาน
ของหนุ่มสาวที่ตกลงใจกัน มีรสนิยมเดียวกัน มีอุปนิสัยกายใจที่สอดคล้องสอดรับกัน คือมีอะไรที่
ยอมรับกันได้เป็นส่วนมาก แต่ในพระพุทธศาสนานั้น ว่าไว้ว่า ก าเนิดครอบครัวคือ การมีบ้านเรือน
อาศัยที่ปกปิดในการประกอบการสังวาสกันด้วยความจ าเป็น  เพราะก่อนที่จะมีเหตุบังคับให้แต่งงาน
กันนั้น มนุษย์ชายหญิงประกอบการสังวาสกันกลางแจ้ง  เมื่อคนบางคนหรือบางกลุ่มเห็นแล้วชอบ
แกล้งปาก้อนหิน ดินใส่ ท าให้คนชายหญิงที่ก าลังประกอบการสังวาสกันร าคาญ จึงต้องตกลงที่จะอยู่
ร่วมกันด้วยการสร้างบ้านเรือนอาศัยเป็นหลัง เวลาประกอบการสังวาสกัน จะไม่มีใครเห็นและก่อความ
ร าคาญ ดังปรากฏในอัคคัญสูตร ตอนการปรากฏแห่งเพศหญิงและชาย ว่า  

              “วาเสฏฐะและภารทวาชะ    เมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลี    ซึ่งเกิดสุกเองในที่ท่ี 
 ไม ่ต้องไถ    มีข้าวสาลีนั้นเป็นภักษา    มีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร    ได้ด ารงอยู่นาน 
 แสนนาน    สัตว์เหล่านั้น  จึงมีร่างกายหยาบขึ้น    ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกัน 
 และอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิง    อวัยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชายกล่าว 
 กันว่า  หญิงเพ่งดูชายและชายก็เพ่งดูหญิงนานเกินไป    เมื่อชนทั้ง    2    เพศต่างเพ่งด ู
 กัน และกันนานเกินไป    ก็เกิดความก าหนัดขึ้น    ความเร่าร้อนก็ปรากฏขึ้นในกาย     
 เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย    ชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรม  ก็โดยสมัยนั้น     
 สัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอ่ืนก าลังเสพเมถุนกัน  จึงขว้างฝุ่นใส่บ้าง  ขว้างข้ีเถ้าใส่บ้าง     
 ขว้างมูลโคใส่บ้าง    ด้วยกล่าวว่า    ‘คนถ่อย    เจ้าจงฉิบหาย’   วาเสฏฐะและภารทวา 
 ชะ    สมัยนั้น    การเสพเมถุนธรรมอันเป็นเหตุให้ถูกขว้างฝุ่นใส่เป็นต้นนั้น    ถือว่า 
 เป็นเรื่องไม่ดี    แต่บัดนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา  สมัยนั้นเหล่าสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรม     
 ไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอด    1    เดือนบ้าง    2    เดือนบ้าง    เนื่องจาก 
 สัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอสัทธรรมเกินเวลา    ต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้น    เพื่อ 
 ปกปิดอสัทธรรมนั้น....”75 

 พุทธพจน์ที่อ้างอิงข้างต้นนี้  กล่าวได้ว่า  การมีบ้านเรือนของมนุษย์ก็เพ่ือปกปิดและกัน
การรบกวนในเวลาประกอบการสังวาสกัน (อสัทธรรม) ไม่ให้ใครมารบกวนด้วยก้อนฝุ่น ขี้เถ้า มูลโค 
ต่าง ๆ อีกนัยหนึ่ง การมีบ้านเรือนั้นมาคู่กับการแต่งงานของหนุ่มสาว คือหนุ่มสาวใดก็ตามที่จะ
แต่งงานกัน สิ่งที่ต้องมีคือบ้านเรือนอาศัยเพ่ือกิจกามนี้  จึงไม่แปลกที่คนโบราณมักพูดอยู่เสมอว่า  
“ลูกชายหรือลูกสาว เติบโตแล้ว ก็สมควรเป็นมีเย้ามีเรือนได้แล้ว”  ค านี้ แทนที่จะใช้ค าว่า ลูกชายลูก

                                                           
 75 ที.ปา. (ไทย) 11/126/92. 
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สาวเมื่อเติบโตแล้ว ก็สมควรจะแต่งงาน ก็มีมาลัดไปที่บ้านเรือนเลย คล้ายว่า บ้านเรือนมาก่อนการ
แต่งงานของเขาท านองนั้น  

 ๒.๘.2 สมรส สมรัก  

 จุดเริ่มต้นของการแต่งงาน คือ  การมีรสนิยมที่ตรงกันในเกือบทุกด้าน ยอมรับในความ
ที่เป็นอยู่ ที่มีอยู่ของกันและกัน ไม่ว่ารูปร่าง หน้าตา ความคิดเห็น การพูดจาปราศรัย อัธยาศัยใจ
คอ  แม้จะเป็นเพศต่างกัน  เรื่องนี้ต้องอาศัยการสังเกตหลายคู่และใช้เวลานาน ที่จริงก็เป็น
ความเห็นเฉพาะตัวและเทียบกับคนอ่ืน ๆ ที่เห็นตรงกันเช่นนี้   สามีภรรยาคู่นั้น แรกพบจะคิดดัง 
ๆ ว่า  ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นคุณสมบัติฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง อายุพอสมควร สามารถ
ปกป้องรักษาภรรยาหรือสามีให้ถึงความรุ่งเรืองทั้งส่วนตัวและความเจริญแห่งสกุลทั้งสองได้   ให้
ถึงลาภยศสรรเสริญได้โดยสมบูรณ์  ดูแลซึ่งกันและกันจนไม้เท้ากลายเป็นยอดทอง ตะบอง
กลายเป็นยอดเพชร   
 อนึ่ง หลักธรรมส าคัญของการครองคู่ให้สมรส สมรักกันตลอดกาล คือ  “กัลยาณธรรม 7  
ได้แก่ ปิโย เป็นที่รัก ครุ  น่าเคารพ ภาวนีโย น่าเจริญใจ วัตตา จ รู้จักพูดให้เข้าใจมีเหตุผล วจนักขโม 
อดทนต่อถ้อยค า คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนได้ดี โย จัฏฐาเน นิโย ชเย ไม่น าพาไป
ทางเสื่อม”76   แต่เมื่อไรสามีภรรยาคู่นั้น มีอาการไม่สมรส ไม่สมรักกัน  ก็มีปัญหาตามมา คือการหย่า
ร้าง ระยะหย่าร้างหลังแต่งงานอาจนานบ้าง เร็วบ้าง บางคู่ได้ลูก 2 – 3 คนก็หย่าร้างกัน หรือแม้อายุ 
40 ปี 50 ปีก็หย่าร้างกัน  

 ๒.๘.3 พิธีแต่งงาน 

 พิธีแต่งงาน ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกสังคม ไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคม
ต่างชาติก็มีพิธีแต่งงานกัน แต่พิธีแต่งงานของสังคมไทยพุทธนั้น จะมีพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย คือ ปฐมฤกษ์ของพิธีแต่งงานนั้นจะมีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป โดยนิมนต์พระสงฆ์ให้ศีล
พร้อมเจริญพุทธมนต์  คู่สามีภรรยานั้นจะตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รับพรและรับน้ าพุทธ
มนต์จากพระสงฆ์แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี 
 พระสงฆ์จะเทศนาสอน หรือให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาว ซึ่งการเทศนานั้นเป็นการให้ธรรม ยก
พุทธพจน์มาสอน เช่น “ฆรวาสธรรม 4 ประการ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ”77  สัจจะ คือความ

                                                           
 76 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 238. 
 77 ขุ.อิติ. (ไทย) 25/190/545. 
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ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ไม่หลบซ่อนความคิด สิ่งของ หรือการท าของตนแม้การนอกใจ  ทมะ คือการข่ม
ใจ อดกลั้น อดออม ไม่ลุอ านาจของคน ไม่เป็นคนโมโหโกรธาเกี้ยวกาจ ดุด่าว่าร้ายโดยขาดโยนิโส
มนสิการ  ขันติ คือความอดทนต่อความบาก ต่อวาจาผรุสวาท   ต่อค าดุด่า เหยียดหยาม วิธีแก้ คือท า
ใจให้กว้าง มีคติอยู่ว่า ช่างหัวมัน  จาคะ คือ การเสียสละความสุขที่ตนเสวยอยู่ด้วยการเข้าช่วยเหลือ
ตามค าร้องขอ โดยไม่ติดสุข  ไม่เห็นร้อน หนาว เหนื่อยของตน  ผู้ท าได้อย่างนี้ ย่อมไม่เศร้าโศก ดัง
พุทธพจน์ว่า  “คนผู้อยู่ครองเรือน  มีศรัทธา  ประพฤติธรรม  4 ประการนี้ คือ  สัจจะ  ธรรมะ  ธิติ  
และจาคะ ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอ่ืนดูชิว่า  ในโลกนี้มี
อะไรที่จะยิ่งไปกว่าสัจจะ    ทมะ   ขันติ    จาคะ    เล่า  
 การมอบของที่ระลึก เมื่อพิธีสิ้นสุดหลังจากประพรมน้ าพุทธมนต์ให้คู่บ่าวสาวแล้ว  
พระสงฆ์ผู้เป็นประธานบางท่านจะมอบของที่ระลึกแก่คู่บ่าสาว  ของที่ระลึกที่สมควรแก่สมณะสารูป
สอดคล้องกับสถานภาพของพระสงฆ์คือ สิ่งอันเนื่องด้วยศาสนา มีพระพุทธรูป  เหรียญ วัตถุมงคล 
เป็นต้น ถ้าใช้สิ่งของอ่ืน ๆ ที่เป็นของชาวบ้านใช้สอย ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุมงคล เช่น ถ้วย นาฬิกา  
ผ้าห่ม ที่นอน เป็นต้น สิ่งส าคัญ คือ ขนาดของวัตถุต้องให้เหมาะสม  

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 การแต่งงาน ว่าโดยคุณค่าพุทธศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า แสดงถึงความเป็นบุรุษความเป็น
สตรีที่สมบูรณ์ ไม่มีร่างกายบกพร่อง มีอาการครบ ๓๒ ไม่เป็นโมฆะบุรุษที่แม้จะแต่งงานแล้วแต่ไม่มี
บุตรเหตุเพราะความบกพร่องร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง นอกจากนี้หญิงชาย
ที่แต่งงานนั้นแสดงความเป็นธรรมดาของสังคมก าหนด เว้นแต่ บางคนพิการทั้งสองฝ่ายแต่งงานเพรา
ความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย บางคู่พิการฝ่ายเดียว ก็ขึ้นอยู่กับว่าการยอมรับกันแต่ต้น  ว่าโดยคุณค่า 
จริยศึกษา  แสดงให้เห็นว่า ในฐานะชาวพุทธ จะมีฆรวาสธรรม ๔ คือ มี สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน 
ทมะ ความอด ขันติ ความอดทน และจาคะ ความเสียสละด้วยการไม่เห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบ ว่าโดย
คุณค่าทางหัตถศึกษาแล้ว เป็นการสรรสร้างพิธีที่สวยหรู มองทุกอย่างเป็นบวก เช่น ชุดวิวาห์ ประตู
วิวาห์ เรือนหอวิวาห์  และคนที่แต่งงานจะต้องทักษะทางฝีมือ คือท าอาหารเป็น ท ามาหากินเป็น 
สร้างบ้านสร้างเรือนเป็น งานบ้านก็ต้องเป็น แม้จะซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังต่าง ๆ ก็ต้ องมีหัตถกรรมที่
เรียนรู้จนมีทักษะเคยชินทางหัตถศึกษาแล้ว 

2.๙ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีบวช 

 การบวชพระ จัดว่าเป็นประเพณี เพราะบวชได้ทุกฤดูกาล ดังนั้น  สังคมไทยในฐานะสังคม
พุทธ ชายที่อายุครบบวชพระ ควรจะบวชก่อนที่จะแต่งงาน ถือว่าการบวชพระนั้น เป็นคนสุก ไม่ใช่คน
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ดิบ ๆ การบวชนั้นเป็นเครื่องประกันวุฒิภาวะ  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพราะได้เรียน ได้
ปฏิบัติธรรม มีความรู้ความเข้าใจศาสนาดีแล้ว นอกจากนี้ การบวชยังเป็นเครื่องมือประกันความสุจริต
ได้ด้วย  เพราะเขามีเครดิตในศีลธรรม รู้จักบาป บุญ คุณโทษ ดีแล้ว ย่อมท าสิ่งที่เป็นคุณ ย่อม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นบาป   

 ๒.๙.1 มนุษย์เกิดได้ยาก 

 พระผู้มีพระภาคตรัสความยาก 4 ยากไว้ เป็นพระคาถาแก่พญานาคชื่อเอรกปัตต์ ว่า 
“การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก  การด ารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก การที่จะได้ฟัง
สัทธรรมก็นับว่ายาก  การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก”78   ในการนี้    ภิกษุรูป
หนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค  ว่า    “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    การไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็น
อย่างไร    การได้ลาภอันดีของเทวดาเป็นอย่างไร    การด ารงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไร    
พระพุทธเจ้าข้า”   พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า    “ภิกษุทั้งหลาย    การเกิดเป็นมนุษย์    ชื่อว่าเป็น
การไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดา    การที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธา  ศรัทธาของ
เทพบุตรนั้นแล    ตั้งมั่น    มีเหตุเกิด    หยั่งลง    มั่นคง    อันสมณะพราหมณ์ เทวดา    มาร    
พรหม    หรือใคร  ๆ    ในโลกไม่สามารถท าให้คลอนแคลนไปได้    นี้ชื่อว่าเป็นการด ารงตนอยู่ด้วยดี
ของเทวดา”79 
 ข้อที่ว่า  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากนั้น ก็เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้น ต้อง
รักษาศีล 5 รักษากุศลกรรมบถ 10 แม้บางคนมีสภาพร่างไม่สมบูรณ์ ก็ถือว่าเป็นมนุษย์แล้ว แต่ไม่
สมบูรณ์ ยิ่งพิกลพิการ มีโรคมากก็เพราะรักษาศีล มีกุศลกรรมบถไม่ครบถ้วน มีการละเมิดเป็นอาจิณ 
ดังนั้น การบวช คือการงดเว้นจากความชั่วต่าง ๆ ช่วงระยะที่บวชนี้ไม่ภาระอะไรที่ต้องท าแม้ฆ่าสัตว์
เป็นอาหาร ท าให้มีโอกาสรักษาศีล และกุศลกรรมบถได้อย่างดี  ครั้นกลับมาเกิดใหม่ ก็เป็นมนุษย์
สมบัติ มีอุปธิสมบัติ มีร่างกายสมบูรณ์ มีโรคภัยน้อย อายุยืน  

 ๒.๙.2 บวชเรียน 

 ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการบวชตามประเพณี เช่นบวชก่อนแต่งงาน บวชหน้าไฟ บวชให้
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย  แต่การบวชอีกแบบหนึ่ง คือบวชเรียนระยะนาน จนเรียนจบการศึกษาคณะสงฆ์ 
มีนักธรรม บาลี หรือ ปริยัติสามัญ รวมถึง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้ปริญญาสูงสุด  การเข้าบวชเพ่ือศึกษา
เรียนนี้เป็นทางออกทางการศึกษาของสังคมไทยอย่างส าคัญ ส่วนใหญ่ที่บวชเรียนนี้ก็เพราะพลาด

                                                           
 78 ขุ.ธ. (ไทย) 25/182/90. 

 79 ขุ.อิติ. (ไทย) 25/83/447. 
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โอกาสทางการศึกษาปกติมาแล้ว มาอาศัยเรียนลัด หรือเทียบวุฒิเข้าศึกษาระดับสูงขึ้นไป ทั้งนี้ก็เพราะ
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประเพณีบวชนี่เอง สอดคล้องกับค าสอนของพระพุทธศาสนามีศีล สมาธิ 
ปัญญา หรือไตรสิกขา คือการศึกษาเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา  

 ๒.๙.3 บวชเพื่อรู้แจ้ง 

 เจ้าชายสิทธัตถะ  ตามค าท านายของพราหมณ์โกญฑัญญะว่า มีคติเป็นเอก คือออกบวช
เป็นศาสดาเท่านั้น ไม่มีคติเป็นอย่างอ่ืนตามค าท านายพราหมณ์อ่ืน ๆ ท าให้พระเจ้าสุทโธทนะ พระ
บิดาวิตก สร้างความสุขส าราญตามวิถีชีวิตของชาวโลก แต่แล้วก็ไม่แคล้ว เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจน
ได้  ซึ่งกระบวนการออกบวชนั้น มีอยู่ว่า เจ้าชายเห็นเทวทูต 4 คือ แก่ เจ็บ ตาย และสมณะ โดย
พระองค์ทอดเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย  ก็สังเวชใจโดยธรรม ดูสภาพคนแก่ เจ็บ ตายแล้ว น่าเบื่อ
หน่าย เต็มไปด้วยทุกข์ แม้เราก็จักเป็นเช่นนี้ จึงคิดได้ว่า ท าอย่างไรจึงไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอย่างนี้ 
จากนั้น ก็ได้พบเทวทูตที่ 4 คือ สมณะ นักพรตนักบวชที่เข้าฌานอยู่ เห็นแล้วน่าศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนัก 
เกิดการดลใจขึ้นมา แนวทางของสมณะนี้เท่านั้น จะพ้นทุกข์ได้  จึงออกบวช เริ่มจากไปศึกษาฌาน
สมาธิในส านักของสองดาบสจนจบความรู้ของอาจารย์ แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์ จากนั้น เจ้าชายก็หันมา
บ าเพ็ญทุกกรกริยา เพียรทางใจ 6 ปี ก็ยังไม่ส าเร็จ จึงเปลี่ยนแนวทางใหม่ เป็นการปฏิบัติสายกลาง จึง
ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกเผยแผ่ธรรมอยู่ถึง 45 พรรษา ในระหว่างนี้ได้ฤาษี นักพรตนักบวช
ต่าง ๆ เข้ามาบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมคฤทายวัน ได้พระอรหันตสาวก  
60 องค์ สอนธรรมให้พระราชา เศรษฐี พ่อค้าได้เห็นธรรม หันเป็นพุทธมามกะ เช่น พระเจ้า   ปเสนทิ
โกศล พระเจ้าพิมพิสาร นางวิสาขา เป็นต้น    

 คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

 การบวช ว่าโดยคุณค่าทางพุทธศึกษาแล้ว ท าให้ทราบว่า คนที่สมัครใจบวชมีอุปนิสัยมา
ทางศาสนาแล้ว เรียกว่ามีโอปนยิกะ คือมีใจน้อมเข้ามาหาพระรัตนตรัย เวลาท าสังฆกรรมบวช พระ
อุปัชฌาย์จะถามเขาว่า มีศรัทธาหรือยัง จะต้องตอบว่า มีแล้ว ท าไมจึงถามอย่างนี้ทั้ง ๆ ที่ก็ เข้าบวช
แล้ว ก็เพ่ือตอกย้ าความม่ันคงทางใจต่อพระรัตนตรัยนั่นเอง เมื่อบวชแล้วต้องมีใจที่จะปฏิบัติในศีลด้วย
ศรัทธาที่จะปฏิบัติ มิฉะนั้น จะเป็นพระสงฆ์แต่เพียงกาย แต่ใจออกจากร่างไปสู่โลกภายนอก อย่างนี้
อานิสงส์บวชจะไม่มี ทักษิณานุปทานก็ดี  บุญทานที่ญาติโยมท ามาก็ดี จะมีอานิสงส์น้อย ว่าโดยคุณค่า
ทางจริยศึกษาแล้ว  เป็นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคมของไทยนั่นเอง ไม่มีการแหวก
แนวประเพณีและเป็นคนดิบ ๆ นั่นเอง ว่าโดยคุณค่าหัตถศึกษา  การบวช คือ การท ากิจวัตรประจ าวัน 
มีการกวาดวิหาร ลานเจดีย์ รวมถึงการเย็บ ปักชุนผ้าไตรจีวร การดูแลบาตร บริขารอ่ืน ๆ แม้เป็น
นวัตกรรม มีการสร้างกุฏิ วิหาร ซ่อมแซมอาคาร ก าแพงวัดนั่นเอง มีคุณค่าต่อสุขภาพพลานามัย 
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2.๑๐ คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประเพณีงานศพ 

 คนตาย เป็นเทวทูตหนึ่งในสี่  เป็นเหตุหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วสังเวชใจ รู้สึกว่าเป็น
ทุกข์ แม้ตนก็จักเป็นเช่นนี้ การตายคือ การแตกดับของขันธ์ 5 โดยธรรมชาติแล้วก็ไม่แปลกอะไร เมื่อมี
การเกิด ก็มีการดับ ญาติพ่ีน้องก็เสียใจเป็นของธรรมดา เพราะชีวิตมีค่า เกิดมาแล้วก็อยากให้ได้อายุ
อยู่นาน ๆ เพ่ือได้ท าบุญให้อ่ิมใจก่อน เมื่อครบรอบปีก็ท าบุญฉลองวันเกิดที่ดูแลชีวิตมาได้ ไม่ตายไป
เสียก่อน  บางท่านให้ความส าคัญวันเกิดมาก เพราะเห็นคุณค่าชีวิตตรงนี้เอง 
 ประเพณีงานศพนี้ จะมีหลายกรณีซึ่งสื่อถึงธรรม เพราะเป็นวัฒนธรรมจัดพิธีงานศพตาม
หลักพระพุทธศาสนา จะเห็นว่า ชาวพุทธไทย เมื่อตายในประเทศอ่ืน ๆ หรือตายที่ไหน ๆ ก็จะน าศพ
นั้นมาท าพิธีทางพุทธศาสนา ปัญหาว่า พิธีจัดงานศพตามแนวพุทธศาสนานั้น เป็นอย่างไร  
 แต่งตัวศพ จุดเริ่มต้น คือเมื่อใครดับชีพลง ญาติ ๆ ก็จะแต่งตัวศพนั้นให้ดูดี มีสภาพปกติ 
เพราะความเชื่อว่า อยู่เมืองผีจะได้งดงาม  
 การรดน้ าศพ คือ ญาติพ่ีน้องจะน าศพนั้นนอน ใช้ผ้าคลุมศพ ยื่นแขนศพนั้นออกมา เพ่ือ
ญาติพ่ีน้องรดน้ าที่มือนั้น และน้ านั้นเป็นน้ าหอม หรือใช้น้ ามะพร้าว เพื่อให้ศพบริสุทธิ์สะอาดเป็นกุศล 
 การผูกตราสัง คือ หมอผีหรือสัปเหร่อจะท าพิธีผูกตราสังที่มือสองข้ามรวมกันหรือผูกมัด
ทั้งตัว โดยทางกายภาพแล้วเพ่ือไม่ให้ศพนั้นแข็งชี้ออกมา  แต่พิธีกรรมทางศาสนาแล้ว หมายถึง ผูก
ความห่วงใจในลูกหลาน ญาติพี่น้อง ทรัพย์สินสมบัติ ดังค าผูกตราสังในโคลงโลกนิติ ว่า   
 
 มีบุตรห่วงหนึ่ง เกี้ยว พันคอ (ปุตโต คีเว)  
 ทรัพย์ผูกบาทา คลอ หน่วงไว้  (ธนัง ปาเท) 
 ภริยาเยี่ยงอย่าง ปอ รึงรัด มือนา   (ภริยา หัตเถ)  
 สามห่วงใครนี้ พ้นได้ จึงพ้น สงสาร  

 การผูกตราสังหรือมัดศพนี้  ท าเป็นเปลาะๆ ด้วยด้ายดิบ และวัตถุประสงค์ในการมัด
ตราสังนั้น โดยเหตุผล คือเพ่ือไม่ให้ศพพองจนขึ้นอืดดันโลงจนแตกได้  นอกจากนี้ในสมัยโบราณไม่มียา
ส าหรับฉีดรักษาศพ จึงต้องมัดไว้ให้ดี เพ่ือให้ผ้าซับน ้าเลือดน ้าเหลืองและป้องกันโลงแตกเพราะศพขึ้น
อืดนั่นเอง    

๒.๑๐.1 ขั้นตอนผูกตราสังศพ 

 การผูกตราสังนั้น มีขั้นตอนการท า  คือ หลังจากที่น าบ่วงมาคล้องคอศพแล้ว สัปเหร่อ
กล่าวคาถาว่า ปุตฺโต คีเว ซึ่งหมายความว่า ลูกคือห่วงผูกคอ จากนั้นก็จะมัดคาถารัดประอกเป็นห่วงที่ 
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1   และโยงเชือกมากลางล าตัว ท าเป็นห่วงตะกรุดเบ็ดผูกหัวแม่มือของศพที่พนมถือกรวยดอกไม้ธูป
เทียนอยู่ และรวบมือศพผูกให้พนมไว้ที่หน้าอก จากนั้นกล่าวคาถาว่า ธนัง หัตเถ ซึ่งความหมายว่า 
ทรัพย์คือห่วงผูกมือ จากนั้นก็จะมัดคาถารัดประเอวเป็นห่วงที่ 2  แล้วโยงเชือกมาที่เท้าท าเป็นบ่วงผูก
หัวแม่เท้า ผูกข้อเท้าทั้งสองให้ติดกัน และกล่าวคาถาว่า ภริยา ปาเท ซึ่งหมายความว่า ภริยาคือห่วง
ผูกเท้าเป็นห่วงที่ 3 (และแม้ว่าจะเป็นศพของผู้หญิงก็จะว่าคาถาแบบเดียวกัน) หรือบางต าราอาจจะใช้
คาถา ธนัง ปาเท ไม่ใช่ ภริยา ปาเท และบางต าราก็ให้ผูกข้อเท้าขึ้นมาก่อน   เสร็จแล้วให้เอาผ้าขาว
ผืนใหญ่ห่อตัวโดยขมวดไว้ด้านศีรษะ เพ่ือจะได้เป็นการสะดวกเวลาเปิดเอาน ้ามะพร้าวล้างหน้าศพ 
แล้วใช้ด้ายดิบขนาดนิ้วหัวแม่มือ มัดเป็นเปลาะๆ ให้แน่นเป็น 5 เปลาะ เป็นปริศนาธรรมหมายถึง
นิวรณ์ 5 คือ  1. กามฉันทะ  2. ความพยาบาท 3. ความง่วงเหงาหาวนอน 
4. ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ 5. ความลังเลใจ  ทั้ง 5 ประการนี้ คือสิ่งขวางกั้นจิต ไม่ให้บรรลุความดี 

 ๒.๑๐.2 การสวดศพ 

 การสวดศพ คือการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์โดยพระสงฆ์จตุวรรค ใช้พระสงฆ์จ านวนคู่ ไม่ใช้
จ านวนคี่  เป็นการบ าเพ็ญกุศลศพ 3 วันบ้าง 7 วันบ้าง การสวดอภิธรรมนั้น เป็นการจ าลองในการที่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยเทศนาอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้  

  ๒.๑๐.3 ไฟเผาศพ 

    การเผาศพเป็นวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน โดยใช้กรรมวิธีเดียวกันทั่วประเทศ จะ
ต่างกันโดยพื้นที่ในเมืองกับต่างจังหวัดเท่านั้น  ถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นกองฟอน ส่วนในเมืองจะเป็นเมรุ
เผาศพตามวัดมีคตินิยมว่า  ไฟที่จะจุดเผาศพนั้น ห้ามมิให้จุดต่อกัน เพราะกลัวว่าไม่เป็นมงคล ต่าง
จากไฟเวียนเทียนที่นิยมจุดต่อกัน ผู้ใหญ่มักจะให้ผู้น้อยจุดต่อ ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลอีก
ด้วย  
 ไฟเผาศพนั้น ถือเป็นปริศนาธรรม โดยถือว่าไฟเผาศพ หมายถึงไฟที่เผาใจ ซึ่งไฟนั้นโดย
ธรรมชาติมีคุณสมบัติร้อน ใช้หุงต้ม เผาสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ แต่ไฟอีกแบบหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนาให้คติ
นิยมว่า ไฟเผาลนกิเลสให้ร้อนและให้ละลายบาปอกุศลออกไปอีกประการหนึ่ง ประเด็นที่จะตีความใน
ธรรมของค าว่าไฟเผาศพก็คือ  ไม่จุดไฟเผาศพต่อกัน เพราะว่า ไฟที่นี้หมายถึงไฟในใจ มีสภาพเผาลน
ผลักดันสัตว์โลกให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา เป็นบาปเป็นอกุศลกล่าวคือกิเลส 3 กอง คือ  ๑. ราคัคคิ ไฟ คือ 
ราคะ  2. โทสัคคิ ไฟ คือ โทสะ 3. โมหัคคิ ไฟ คือ โมหะ80  เมื่อไฟทั้ง 3 กองนี้เกิดกับบุคคลใดก็ควร

                                                           
 80อง.ฺสตฺตก. (ไทย) 23/47/72. 
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ระงับให้ได้ และไม่เอาไฟทั้ง 3 นี้ ไปติดต่อกระพือให้ลุกลามไปหาบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการน าความ
เดือดร้อนความทุกข์ไปสู่ผู้อื่น จึงมีคตินิยมว่า ไม่ให้จุดไฟเผาศพต่อกัน 

 ๒.๑๐.๔ พวงหรีดงานศพ แสดงพวงหรีดงานศพสื่อถึงวงจรเกิด 

 ธรรมเนียมไทย พวงหรีดใช้ในพิธีไว้ทุกข์หน้าศพ ถ้าเป็นพิธีมงคลอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน
นี้จะเรียกว่าพวงมาลาวางตามอนุสาวรีย์  ถ้าน ามาคล้องคอเพ่ือแสดงความยินดีแก่บุคคลผู้แข่งขันได้
ชัยชนะ เรียกว่า พวงมาลัย ดังนั้น ค าว่า พวงหรีด จึงนิยมใช้กับงานหน้าศพเท่านั้น ซึ่งพวกหรีดนี้ เป็น

การน าดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม ที่เป็นเครือเถาวัลย์แล้วน ามาสานร้อยเป็น
วงกลม ส าหรับใช้เคารพศพ เป็นการแสดงความเสียใจ โดยจุดประสงค์แล้วก็เพ่ือระลึกถึงคุณงามความ
ดีของบุคคลผู้ล่วงลับไป  

 ภาพ ๒.๔๑ แสดงพวงหรีดวงกลมสื่อถึงวงจรก าเนิดชีวิตมนุษย์ 

 พวงหรีดที่มีลักษณะคล้ายบ่วงนี้  เป็นเครื่องหมายถึงแห่งการผูกมัดมวลมนุษย์ให้หลงติด
อยู่ในโลก ในวัฏสงสาร วนเวียนตายเกิดอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้   ก็เพราะมีเหตุปัจจัยท าให้
เกิดขึ้น ต่างก็ช่วยหนุนในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไป เหมือนกับพวงหรีดที่มีรูปทรงกลม
เชื่อมต่อกันเป็นทรงกลม ชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้ก็เช่นกันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเกื้อหนุนท าให้เกิด
ขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกเป็นหลักธรรมว่า “ปฏิจจสมุปปบาท” 
กระบวนการของชีวิตตั้งแต่เกิดจนดับเป็นวงกลม มีกระบวนการแห่งธรรม ดังนี้  

   “เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขาร จึงมี  เพราะสังขาร เป็นปัจจัย วิญญาณ จึงมี 
  เพราะวิญญาณ เป็นปัจจัย นามรูป จึงมี  เพราะนามรูป เป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี 
  เพราะสฬายตนะ เป็นปัจจัย ผัสสะ จึงมี  เพราะผัสสะ เป็นปัจจัย เวทนา จึงมี 

       เพราะเวทนา เป็นปัจจัย ตัณหา จึงมี    เพราะตัณหา เป็นปัจจัย อุปาทาน จึงมี 
  เพราะอุปาทาน เป็นปัจจัย ภพ จึงมี  เพราะภพ เป็นปัจจัย ชาติ จึงมี 
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เพราะชาติ เป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี   ความเศร้าโศก ความคร่ าครวญ ทุกข์ โทมนัส 
และความคับแค้นใจ จึงมีพร้อม ความเกิดขึ้นทั้งปวงนี้จึงมีด้วยประการฉะนี้”81 

      ในพวงหรีดนั้น จะใช้ดอกไม้ 5 ชนิด หมายถึงกามคุณ 5 เป็นเครื่องประดับตกแต่งพวง
หรีดให้สวยงาม  เป็นเครื่องประโลมใจให้มวลมนุษยชาติหลงติดอยู่กามคุณ  5  คือ ๑. รูป รูปลักษณะ
ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ  2. เสียง เสียงที่ไพเราะที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ 3. กลิ่น 
กลิ่นที่หอมอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ 4. รส รสอร่อยๆที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ 5. 
โผฏฐัพพะ การสัมผัสที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพึงพอใจ82 

 ภาพ ๒.๔๒ ดอกไม้จันทน์เทียม แสดงดอกไม้จันทน์สื่อถึงความดี/มีค่า  

   ดอกไม้จันทน์  เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม  เกี่ยวเนื่องกับการเผาศพ สมัยโบราณผู้มาร่วมพิธี
เผาศพก็จะถือฟืนติดมือมาด้วย ส่วนใหญ่จะนิยมน าไม้จันทน์มา เพราะจะท าให้มีกลิ่นหอมจะได้กลบ
กลิ่นศพได้อีกด้วย  แต่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากไม้จันทน์หายาก  จึงใช้ดอกไม้จันทน์จ าลองแทนไม้จันทน์   
เรื่องนี้มีประวัติสืบมาจากประเทศอินเดีย คือว่า แรกทีเดียวจะใช้ไม้จันทน์จริง ๆ  เท่านั้นเป็นฟืนเผา
พระศพของพระราชาหรือเจ้าเมือง ปรากฏว่าตกทอดมาถึงเมืองไทย จะเห็นว่าพระศพของเจ้าฟ้า พระ
ราชวงศ์จะใช้ไม้จันทน์เป็นฟืนเผาทั้งนั้น ดังที่ครั้งถวายเพลิงพระศพของสมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา   จะน าไม้จันทน์มาจากจังหวัดอุทัยธานี เป็นการใช้ไม้จันทน์จริง ๆ  ไม่ใช่ไม้จันทน์
จ าลอง 
   ปัจจุบัน ที่เมรุเผาศพตามวัดทั่วไป บนเชิงตะกอนจะเห็นท่อนไม้จันทน์จ าลองผูกริบบิ้นตรง
หัว-ท้าย  พาดกันเป็นสี่เหลี่ยมข้างละประมาณ 4 ท่อนอยู่ใต้โลงศพหน้าเตาของเมรุนั้น แต่มีเงื่อนไขว่า
ต้องใช้ท่อนไม้จันทน์จ าลองเท่านั้น จะใช้ไม้จันทน์จริงอย่างเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์นั้นไม่
ถูกต้องเป็นแน่ ส าหรับการเผาศพของสามัญชน จะใช้ไม้จันทน์จ าลองเป็นฟืนก็ยากเพราะนอกจากหา
ยากแล้ว ยังเห็นว่าไม่เหมาะสม จึงใช้เป็นเพียงหุ่นจ าลองเท่านั้น หาใช่ใช้ไม้จันทน์ที่เห็นอยู่ใต้โลงศพ

                                                           
 81ม.มู. (ไทย) 12/402/435. 
 82ขุ.ม. (ไทย) 29/1/1. 
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นั้นไม่   ส่วนที่ใช้จริง ๆ  คือ ดอกไม้จันทน์กระดาษ เป็นดอกไม้ที่ท าแจกแก่ญาติมิตรที่มาร่วมเผาศพ
นั้น  ดังนั้น ดอกไม้จันทน์จึงเป็นสิ่งจ าลองเท่านั้นส าหรับสามัญชน   

   คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา 

    การตาย/พิธีจัดงานศพ  ว่าโดยคุณภาพทางพุทธิศึกษา ท าให้ทราบว่า เป็นการปฏิบัติตาม
ค าสอนของพระพุทธเจ้าข้อกตัญญูกตเวที  ต้นแบบคือพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์เพ่ือแสดงอภิธรรม ๗ 
คัมภีร์แก่พุทธมารดาการนิมนต์  นั่นเอง ความเข้าใจคนทั่วไป เป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์ เพราะ
เชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ได้ คือภพหน้ามี ปรโลกมี กรรมดีส่งผลให้เกิดในภพดี กรรมชั่วส่งผลให้เกิด
อบายภูมิ  ว่าโดยคุณค่าทางจริยศึกษาแล้ว เป็นการแสดงหน้าที่ที่บุตรหรือญาติที่ท าต่อกัน เป็นการ
เสียใจแสดงออกทางสังคมต่อญาติผู้สูญเสียคนรักไป ว่าโดยคุณค่าทางหัตถศึกษา จะมีหัตถกรรม
ดอกไม้จันทน์จ าลองใช้วัสดุกระดาษท าเป็นดอกจันทน์เทียม หัตถกรรมโลงศพที่สวยงาม หัตถกรรมเมรุ
เผาศพที่สะดวกสบาย มีอาคารสถานที่ใช้อื่น ๆ มีวัตถุอุปกรณ์ใช้สอยในงานนี้โดยเฉพาะ นั่นเอง   

   สรุปเอกสารโดยประมวลเทศกาล/ประเพณี   

   ด้านสงกรานต์ เทศกาลที่มีคุณค่าต่อชีวิตและจิตใจของชาวไทย  เนื่องจากเป็นวัน
ครอบครัว วันพบญาติ วันรดน้ าด าหัว วันที่สนุกสนานรื่นเริง จังหวัดยโสธร ถือว่าเป็นวันอโหสิกรรม 
ถือไม่ถือโทษโกรธกัน 
   ด้านลอยกระทง เทศกาลที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ประทับรอยพุทธบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ า
นัมมทา เป็นวันกตัญญูต่อพระแม่คงคาที่ดูแลรักษาน้ าให้เราได้ใช้ดื่ม และเป็นวันสนุกสนานจากการ
เทศกาลลอยกระทง 
   ด้านเทศน์มหาชาติ ถือว่าเป็นการเล่าชาดกสู่กันฟัง คือเล่าเป็นคาถาบ้าง เป็นท านองร้อง
แหล่บ้าง ถือกันว่า ฟังเทศน์มหาชาติจบในวันเดียว ไม่ตกนรก  
    ประเพณีอ่ืน ๆ เช่น บวชพระ  วงพวงหรีด จัดพิธีฌานปนกิจศพ ถือว่าเป็นธรรมของไทย 
นับว่าได้อิทธิพลจากศาสนา นัยหนึ่งคือ คือแสดงความกตัญญู ตอบแทนอุปการคุณที่ผู้ตายนั้นให้แก่
เรา แม้คนอื่น ๆ ยังไม่มีอุปการะอะไร ถือเป็นธรรมเนียมแบบไทยที่นับถือพุทธศาสนา  
   อาจารย์วินัย เสมา ให้สัมภาษณ์ว่า “โดยภาพรวมแล้ว วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีมีค่ายิ่ง ต้อง
สร้างให้มีองค์ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมในประเด็นก าเนิด รู้วิวัฒนาการ รู้คติธรรมที่แฝงอยู่ใน
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ท าให้ผู้ศึกษาเรียนรู้และถือเป็นแนวทางปฏิบัติด าเนินชีวิตให้เกิดความสุขในการ
ด ารงชีวิต ท างาน การศึกษา การสังคม มีคุณค่าในชีวิตให้เกิดสันติสุขต่อตนเองและต่อสังคมในที่สุด 
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ยิ่งองค์กรใดมีวัฒนธรรมดีแล้ว ก็จะเกิดความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ เป็นที่เคารพนับถือ ยอมที่จะสละ
ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ของตนด้วยศรัทธา”83 

   นายสุเทพ แย้มแสง ให้สัมภาษณ์ว่า “องค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กร คือสร้างให้เป็น
แม่แบบไว้ โดยคนเก่าท าเป็นต้นแบบ คนใหม่เข้ามาก็ปฏิบัติตาม เช่น จะมีพิธีไหว้พระสวดมนต์ก่อน
เข้าเรียนก่อนเที่ยง หรือ ก าหนดให้สวดมนต์เช้า-เย็น หรือก าหนดวันนัดพบบุคลากรในองค์กรนั้นทุก
วันศุกร์ของเดือน การท าเช่นนี้แก้ปัญหาได้ คือคนใหม่ที่ เข้าก็จัดเข้าในระบบ แล้วการปกครองใน
องค์กรก็ง่าย เป็นการแก้ปัญหาคนไม่ดี  กลับตัวกลับใจให้ยอมรับได้”84   
   นายศุภกร เพชรดี กล่าวว่า กรณีเช่นนี้  ผู้วิจัยนึกถึงนกสองตัวพ่ีน้อง แม่นกท ารังบนต้นไม้ 
เมื่อลูกนกโตบินได้ มันก็บินออกไป  นกตัวหนึ่งบินไปตกในแดนสังคมคนดี นกนั้นก็ดีด้วย แต่อีกตัว
หนึ่งบินไปตกในแดนโจร นกนั้นก็กลายเป็นโจรด้วย ตามภาษิตโบราณไทยว่า “คบคนพาล คนพาลพา
ไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”85   และนายหัสดินท์ ภาณุอิสรยาภรณ์ กล่าวว่า “ที่ส าคัญ
คือ จิตส านึกจากตน เพราะคนต้องรักตนเอง มีอะไรต้องถึงตัวเองก่อน ถ้ าตนเองพร้อมแล้ว องค์กรก็
พร้อมตาม”86 

๒.๑๑ ประเภทจิตส านึก 

   เรื่องนี้ถูกก าหนดเป็นประเด็นศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อนี้  ซึ่ งประเด็นอ่ืน ๆ เช่น
กระบวนการสร้างจิตส านึก ประเภทศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนดไว้ชัดเจน ดังนั้น จึงก าหนดเป็น
จิตส านึก ๔ ประเภทว่า  

   ๒.๑๑.๑ จิตส านึกตอ่ตนเอง 
   ๒.๑๑.๒ จิตส านึกต่อครอบครัว 
   ๒.๑๑.๓ จิตส านึกต่อสถาบันหลัก คือ วัด/ศาสนา รัฐ/ชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๒.๑๑.๔ จิตส านึกต่อสังคม (รวมถึงโรงเรียน) 

   ๒.๑๑.๑ จิตส านึกต่อตนเอง 

                                                           
 83 สัมภาษณ์ครูวินยั เสมา ครูโรงเรียนบ้านท่าสะแก  (๑ เมษายน ๒๕๖๐) 
 84 สัมภาษณ์นายสุเทพ แย้มแสง  (๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 85 สัมภาษณ์นายศภุกร เพชรดี (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 86 นายหัสดินท์ ภาณุอิสริยาภรณ์ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
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    พระพุทธเจ้าสอนให้พ่ึงตนเอง ว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ คือ ให้มีจิตส านึกต่อตนเองใน
ด้วยการศึกษาหาความรู้ หาต้นทุนให้ชีวิต เพราะความรู้จะเป็นปัจจัยเลี้ยงชีพได้ตลอดกาล จึงถือว่า 
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการศึกษา โดยชาวพุทธทั้งพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาจะปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา คือการศึกษา ๓ อย่าง ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ถือว่า เป็นองค์รวมของค าสอน
พระพุทธเจ้า 
   พระพุทธศาสนาแยกเป็นนิกายเถรวาทกับมหายาน โดยนิกายเถรวาทนั้น คือนิกายดั้งเดิม
ที่ไม่เปลี่ยนประยุกต์ค าสอนไปตามสภาพแวดล้อม ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ถือตามมติของพระอรหันต์ ๓ องค์ คือ พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระอานนท์ ที่ร่วมกันท า
สังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ าสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเด็นส าคัญ
ของเถรวาท คือ หลักการพ่ึงตนเองในการบรรลุธรรมทุกระดับตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันถึงอรหันต์ คือทุก
ระดับชั้นที่ตนได้บรรลุธรรมนั้นได้มาด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง  ไม่พ่ึงเทพเจ้า ไม่พ่ึงอ านาจเหนือ
ธรรมชาติใด ๆ ช่วยให้บรรลุได้เลย นี่เป็นที่มาของค าว่า กรรมลิขิต ไม่ใช่พรหมลิขิต ดังศาสนาอ่ืน หรือ
นิกายพุทธศาสนาที่แยกตัวออกมาที่โน้มไปพ่ึงเทพเจ้าด้วยการช่วยเหลือจากเทพเจ้าให้เห็นธรรม หรือ
บรรลุธรรม  
  ค าสอนของพ่อแม่ มาถึงประเด็นที่วิจัยนี้ การพ่ึงตนเอง เป็นค าสอนที่พ่อแม่ ครูอาจารย์ จะ
สอนให้เราท าในปัจจุบันและเตรียมตัวไว้ใช้ในอนาคต  โดยมีการหลักการของพ่อแม่อยู่ว่า  “พ่อแม่จะ
อยู่ดูแลเลี้ยงลูกไปได้ระยะหนึ่งเท่านั้น จะตายจากกันเมื่อไรก็ไม่รู้หรือจะแก่ตายก็คงมีเหลืออีกไม่กี่ปี
หรอก เพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้ว  ดังนั้น ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องเลี้ยงดูตัวเอง”  ด้วยค า
ประกายค านี้ ลูก ๆ ต้องคิดละว่า ต้องขยันท างาน ขยันเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น  

   ๒.๑๑.๒ จิตส านึกต่อครอบครัว  

 ศีล ๕ ข้อที่ ๓ เป็นหลักศีลที่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ผิด ๆ ของสามีภรรยาได้ดีที่สุด 
เพราะปัญหาส่วนใหญ่ เรียกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์เกิดจากการประพฤติผิดในศีลข้อนี้ ผลลัพธ์ที่ผิดศีลข้อนี้ 
คือ เกิดภัยสังคม มาจากที่คนมีมากชู้หลายผัวหลายเมีย ท าให้ต้องการเยอะ ต้องหาเยอะ ต้องได้เยอะ 
แต่เดิมเป็นโสด มีเงินใช้จ่ายเพ่ือปากท้องของตนนิดหน่อยก็เพียงพอ แต่เมื่อมีหลายปากหลายท้อง
ขึ้นมา กลายเป็นขาดแคลนไปทุกเรื่อง เมื่อคนเราต้องการมาก หาเงินไม่ทัน รายได้ส่วนตัวไม่พอจ่าย 
ท าอย่างไรให้ได้มาโดยเร็ว ได้มาโดยง่าย ๆ จึงคิดชั่วแล้วท าชั่ว ลงมือปล้น จี้ ลักลอบ ทุจริตเอาเปรียบ
คนอ่ืน เบียดบังทรัพย์สินคนอ่ืนมาเป็นของตน นายนิพนธ์ ขาวเอ่ียมกล่าวเพ่ิมว่า “ศีล ๕ เป็นเบื้องต้น
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ทุกชีวิต แม้จะกฎหมายหลายร้อยมาตรา ก็บังคับได้เมื่อมีคนเห็น แต่ศีล ๕ บังคับได้ทุกที่ ทุกเช้าหน้า
เสาธงจะอบรมคุณธรรม ศีลธรรมแก่เรียนให้เห็นความส าคัญของศีล ๕ เสมอ”87 

 ศีล ๕ ข้อนี้เป็นหลักให้เราสร้างจิตส านึกปฏิบัติต่อข้อนี้ เพราะศีลข้อนี้ถือเป็นหลักประกัน
สังคมในครอบครัว ก็ว่าได้ ตามพระมหาทวี ฐานวโร กล่าวว่า “ศีล 5 ข้อ 3 ถือว่าเป็นหลักประกันชีวิต
ความเป็นครอบครัว โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สาวกคิดยับยั้งจิตใจที่ประพฤติผิดในกามด้วยวิธีต่าง 
ๆ คือ ชายควรถือว่าผู้หญิงผู้มีอายุคราวแม่ว่าเป็นแม่ ผู้มีอายุคราวพ่ีสาวว่าเป็นพี่สาว ผู้มีอายุรุ่นลูกสาว
ว่าลูกสาว เมื่อคิดได้อย่างนี้การแตกแยกในครอบครัว และปัญหาสังคมจะลดลง เพราะฉะนั้น สามี
ภรรยาจะต้องสร้างความไว้วางใจต่อกันและกันให้สมบูรณ์ จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองจะได้รับ
ความมั่นคงและมีสันติในชีวิต”88 
 จิตส านึกต่อครอบครัวอีกมุมมองหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยดูแลกันใน
ยามเจ็บป่วย บริหารจัดการครอบครัวให้มีกินมีใช้ตามหลักธรรมของคิหิสุขหรือกามโภคีสุข ๔ คือ  
       ๑. อัตถิสุข    สุขเกิดจากความมีทรัพย์ 
              ๒.  โภคสุข    สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ 
             ๓.  อานณยสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 
             ๔.  อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติท่ีไม่มีโทษ89 

 อัตถิสุข หัวหน้าครอบครัว มีจิตส านึกบริหารจัดการครอบครัวให้มีความสุขจากการมี
ทรัพย์ โดยมีความภูใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของ
ตนและโดยชอบธรรม 
 โภคสุข หัวหน้าครอบครัว มีจิตส านึกบริหารจัดการการใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาเพ่ือเลี้ยงชีพ 
เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 อนณสุข หัวหน้าครอบครัว มีจิตส านึกบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรม จ่าย
หนี้สินไปตามระยะเวลา ไม่เบี้ยวเสียสัจวาจา ไม่คิดก่อหนี้ไว้หนี ก่อหนี้ไว้ได้แต่ไม่ทุจริต 
 อนวัชชสุข หัวหน้าครอบครัว มีจิตส านึกบริหารจัดการทรัพย์ที่ได้ไม่ให้มีโทษ ใช้จ่ายทรัพย์
อย่างมีสติ ใช้จ่ายทรัพย์ในสิ่งที่ถูกศีลธรรมและกฎหมาย   ไม่น าทรัพย์สินไปเข้าหุ้นลงทุนที่หลีกเลี่ยง
กฎหมาย หลีกเลี่ยงภาษี หรือลักลอบจัดท า 

                                                           
 87 สัมภาษณ์นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 88 พระมหาทวี ฐานวโร, พุทธปรัชญาเถรวาท ๒, (พิษณุโลก : โรงพิมพ์โฟกัส มาสเตอร์ปรินต์, 
๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 
 89 อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕. 
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 โดยสรุปแล้ว คือ มีจิตส านึกด้วยการรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ทิ้งภาระให้คนอ่ืน ๆ ใน
เรื่องทรัพย์สินที่ไม่ได้คืน ไม่ทิ้งภาระเรื่องลูกเต้าไว้กับปู่ย่า ตายาย หรือญาติพ่ีน้อง  ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน
เรื่องท่ีท ากิน ที่อยู่อาศัย 

  ๒.๑๑.๓ จิตส านึกต่อสถาบันหลัก  

 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย สถาบันชาติ คือ รัฐหรือประเทศ 
ประกอบด้วยอาณาเขตน่านฟ้า ดินแดน ทะเล รวมถึงประชากร วัฒนธรรม  สถาบันศาสนา คือระบบ
ศาสนาประกอบด้วยศาสดา ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี สถาบัน
พระมหากษัตริย์ คือ พระราชา พระราชินี รวมถึงพระบรมศานุวงศ์ ราชประเพณี พิธีการหลวง 
พระราชวัง 
 สถาบันชาติ  จุดเน้นที่จะต้องส านึกต่อสถาบันหลักนี้คือ จิตส านึกต่อชาติหรือรัฐ คือท า
หน้าที่เป็นพลดีโดยปฏิบัติต่อระเบียบวินัยของบ้านเมือง ปฏิบัติตามข้อห้าม ไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับ เสียภาษี
อากรตามระเบียบ เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้ดีไม่เป็นภาระของรัฐ  ไม่ก่อหนี้สินต่อประเทศ ไม่
ก่อกวนท าความสวบสุขของบ้านเมือง   
   จิตส านึกในหน้าที่พลเมืองต่อกระทรวง ทบวง กรม หมู่บ้าน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎของหมู่บ้าน กฎของชุมชน ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันภัยต่าง ๆ ของทางการ ร่วมมือกับสาธารณ
กุศล การสาธารรณสุขชุมชน ไม่ใส่รองเท้าแตะ นุ่งกางเกงขาสั้น เสื้อคอกลมยืดเข้าไปในสถานที่
ราชการซึ่งไม่เหมาะสม  แสดงว่า ความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลที่
วัฒนธรรมประเพณีรับรอง ส าหรับสถาบันการศึกษา นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่ไว้ผม
ยาวตามที่สถาบันนั้นก าหนด ไม่วางรองเท้าขวางทางเข้ -ออก มาเรียนตามก าหนด ไม่น าสิ่งของ
ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว  ไม่เห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบต่อเพ่ือนร่วมงาน มีจิตบริการ คิดอยู่เสมอว่า “เขา
ให้เราหรือจ้างเราเพื่อเอางานจากเรา เขาไม่ได้ให้เราหรือจ้างเราเพราะเราเป็นเรา” 
    สถาบันศาสนา จุดเน้นคือ ความเคารพ ให้เกียรติ ให้ความส าคัญว่า เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของประชาชนที่มีมานาน  โดยทางปฏิบัติตน คือ การแต่งกายเรียบร้อย ไม่สวมหมวก กั้นร่ม ไม่ใส่
รองเท้า ไม่นั่งขัดมาด เข้าไปในพระวิหารสถานที่เคารพกราบไหว้ของประชาชน หรือยืนถ่ายรูป ซึ่งจะ
บังผู้อื่น  
   สถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นคือ พระราชาในฐานะกษัตริย์ สมัยโบราณท าหน้าที่
ปกครองประชาราษฎร์ ท าหน้าที่ป้องกันอาณาเขต มีความเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพ่ือโยชน์สุข
ของบ้านเมือง ให้ความเคารพนับถือศาสนา ใช้ศาสนาอบรมสั่งสอนประชาชน ตัวอย่าง สมัยกรุง
สุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ทรงนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชที่เผยแผ่ศาสนาอยู่ที่
นครศรีธรรมราชมาประจ ากรุงสุโขทัย นิมนต์แสดงธรรมแก่ประชาชนทุกวันพระ ณ ศิลาอาสน์ ดงตาล 
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อุทยานสุโขทัย สร้างวัดส าหรับจ าพรรษาแก่พระสงฆ์ ประชาชนให้ความเคารพนับถือยกไว้ในฐานะพ่ี
ขุน  สมัยกรุงศรีอยู่ สมเด็จพระนาราญมหาราช มีพระทัยเด็ดเดี่ยวไม่ยอมเข้ารีตกับศาสนาอ่ืนที่มาข้อ
ร้อง  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้ชาติ สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ ทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎก
ที่อยู่ตามวัดหัวเมืองมาไว้ในพระนครเพ่ือท าสังคายนา แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทาต่อ
ศาสนามาก ดังพระราชนิพนธ์จารึกบนฝาหนัง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวรา
รามว่า  

   อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา 
   ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  แด่ศาสนาสมณะพุทธโคดม 
   ให้อยู่ยงคงถ้วนห้าพันปี  สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม 
   เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม  ถวายบังคมรอยบาทพระศาสนา 
   คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า  ชาติของเราคงอยู่ คู่กับพระศาสนา 
   พุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา  พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน  

   มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๙ พระองค์พระราชทานทุกอย่างไว้แผ่นดิน ทั้งความรู้ 
โดยให้โอวาทและตรัสโอวาทในโอกาสต่าง   เช่น วันพระราชสมภพ วันขึ้นปีใหม่ วันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้ทฤษฎีกังหันน้ าชัยพัฒนา ให้ทฤษฎีฝนเทียม ให้วิชาการท ามาหากิน มีบ่อเลี้ยงปลานิล 
พืชสตอร์เบอรี่ทดแทนการปลูกฝิ่นแก่ชาวเขา ในที่สุด ก่อนพระองค์จะเสด็จสวรรคต  พระราชทาน
ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนเป็นแนวปฏิบัติทุกวันนี้  สอดคล้องกับพุทธพจน์โภค
วิภาค ๔ ว่า  

 

ภาพ/แผนผัง ๒.๔๓ แสดงอัตราสว่นการแบ่งพื้นสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

   ๒.๑๑.๔ จิตส านึกต่อสังคม 
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    จิตส านึกต่อสังคม มีจุดเน้นไปยังสังคมโดยภาพรวมแม้แต่ทุกศาสนา เพราะค าว่าชาติมี
หลายศาสนิกอาศัยอยู่  แต่ ณ ที่นี้ จะเน้นมาที่ศาสนิกสังคมชาวพุทธ คือ สังคมชาวพุทธนั้น แน่นอน
คือพระพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วย พระศาสดา พระสงฆ์สาวก ศาสสถาน อาราม เจดีย์  ศาสนาวัตถุ 
มีพระพุทธประติมาองค์เคารพ  มีศาสนาธรรม เพ่ือศึกษาเล่าเรียน มีศาสนพิธี เพ่ือปฏิบัติต่อศาสนาที่
ถูกต้อง  และนอกจากมีจิตส านึกต่อศาสนาโดยตรงแล้ว ก็ยังมีจิตส านึกต่อกิจกรรมสามัคคีที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนาด้วย  กล่าวคือ ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม 
และเทศกาลประเพณีด้วย 
   พระครูสุมนธรรมถาวร กล่าวว่า “การปฏิบัติตนต่อศิลปวัฒนธรรมที่เนื่องด้วยพุทธศาสนา
นั้น นัยส าคัญ คือ ชาวพุทธต้องมีพุทธิศึกษา ด้วยการรู้และเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมนั้นอย่างดี ว่ามี
อะไรมาเกี่ยวข้องและปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้น   โดยการมีจริยศึกษา  ไม่สร้างสิ่งที่
ขัดแย้งกับศิลปวัฒนธรรมนั้น เช่น สร้างสถาปัตยกรรม อาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับพุทธสถาน ไม่
ขัดแย้งกับธรรม  สร้างพุทธประติมากรรมที่ถูกต้องตามพุทธลักษณะ  ไม่สร้างหุ่นปั้นแกะสลักสตรีนั่ง
โอบกอดพระพุทธรูป เพ่ือแสดงหรือธุรกิจการค้า   สร้างจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องพุทธประวัติและ
ชาดกท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินั้น พร้อมกันนี้ก็ปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยไม่แสดงอาการ
หลบหลู่ เช่นเล่นน้ าสงกรานต์เปลือยกาย ใช้น้ าสกปรกรดราดกัน เป็นต้น  และโดยการมีหัตถศึกษา 
คือแสดงฝีมืออันสุนทรียภาพให้เกิดการสร้างสรรค์”90  ผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องนี้ส าคัญ เพราะแสดงถึงภูมิ
ปัญญาที่มีพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมแสดงประกอบเทศกาลสงกรานต์ ชนิดผีตาโขน 
ปราสาทผึ้งสักการะถวายพระรัตนตรัย แสดงกิจกรรมปฏิบัติตามประเพณี เช่น ผู้ชายบวชพระก่อน
แต่งงาน ท าพิธีสู่ขอคู่ครองตามประเพณีนิยม เข้าร่วมงานประเพณีหมู่บ้านหรือชุมชนด้วยการตักบาตร 
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปตชน มีจิตเคารพในภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สร้างไว้ เคารพธงชาติเมื่อได้
ยินเพลงเคารพธงชาติเช้า-เย็น ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนยังเสียงประกาศสยา
มานุสติ เรื่องนี้ นายประทีป พุ่มสะอาด ผู้คงแก่เรียน ให้สัมภาษณ์ว่า “การพัฒนาสังคมทุกระดับชั้น 
การพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ทุกยุคทุกสมัยเริ่มต้นที่จิตส านึก”91  
 พระอาจารย์โอชา สวัสดี แนะน าอบรมนักเรียนหรือเยาวชนให้ส านึกอยู่เสมอว่า “เราต้อง
ใช้วัฒนธรรมเป็นปัจจัยให้ท าดี ๕ ดี คือ ให้ลูกดี ให้ศิษย์ดี ให้เพ่ือนดี ให้พลเมืองดี ให้ศาสนิกชนที่ดี คือ
ให้ดีด้วยความเหมาะสม หมดจด ถูกบท และถูกแบบ”92  นายนิพนธ์ ขาวเอ่ียม กล่าวเสริมว่า “ใน
ฐานะที่ผมเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนระดับประถมนั้นมีโอกาสมากที่อบรมนักเรียนให้มีจิตส านึก ที่เป็น

                                                           
 90 สัมภาษณ์พระครูสมุนธรรมถาวร (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

 91 สัมภาษณ์นายประทีป พุ่มสะอาด  บริษัทรัตนาปารค์ จ.พิษณุโลก (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 92 สัมภาษณ์พระอาจารยโ์อชา สวัสดี ธรรมวิทยากรค่ายธรรม จ. พิษณุโลก (๓๑ เมษายน ๒๕๖๐) 
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ธรรมเนียมคือ อบรมหน้าเสาธง เรื่องชีวิต การใช้ชีวิต การแสดงความสัมพันธ์ต่อสังคมว่าท าได้ที่
เหมาะสมระดับใด ที่ส าคัญคือ ให้มีจิตส านึกในหน้าที่ของตนก่อน”93  
 

๒.๑๒ ส ารวจศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีอยู่ในวัดและชุมชน  จังหวัดพิษณุโลก 

 การส ารวจนั้น เป็นการส ารวจที่เน้นลักษณะเด่น ๆ ของศิลปะเชิงพุทธนั้น ๆ ไม่ได้ส ารวจ
เชิงตัวเลขท่ีเน้นจ านวนว่ามีมากน้อยอย่างไร ดังตารางนี้ 
        

ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม 

รูปแบบ/คุณลักษณะเด่น วัด/ชุมชน 

สถาปัตยกรรม - พระปรางค์ >  
พระปรางค์ เป็นวัดที่บ่งชี้ว่าเป็นพระอารามหลวง ที่จะ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุชื่อสุคันธธาตุ ของพระพุทธเจ้า 
สร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไท ที่ ๑ แห่งกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี องค์เจดีย์เป็นทรงรูปกลม ศิลปะแบบลังกา มี
ขั้นบันไดขึ้นไปถึง ๒๕ ขั้น โดยคติทางพุทธศาสนาเชื่อว่า 
องค์พระปรางค์ คือการจ าลองเขาพระสุเมรุ  (ไกรลาส)  ที่
ถือเป็นศูนย์กลางจักรวาล มีลักษณะสูงสุด บรรจุพระเศียร
ของท้าวกบิลพรหม 
- พระวิหารอัฏฐารส >  
พระวิหารทีมี่จ านวนห้อง ๙ ห้อง ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ สูง ๑๘ ศอก สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๑๘๐๐  
ก่อนการสร้างพระพุทธชินราช 
- พระวิหารคด >  
พระวิหารนี้ตั้งอยู่ล้อมรอบพระวิหารพระพุทธชินราช
ส าหรับประดิษฐานพระอรหันตสาวกหรือสาวกบริวารของ
พุทธเจ้ามากกว่า ๓๐๐ องค์ และการจ าลองท าสังคายนา 
ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีการกสงฆ์เข้าร่วมสังคายนานี้ ๕๐๐ องค์ 
-พระอุโบสถหลวงพ่อโต >  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ             
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

                                                           
 93 สัมภาษณ์นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผอ.โรงเรียนวดัใหม่ฯ จ.พิษณุโลก (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
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พระอุโบสถขนาดใหญ่ จุพระสงฆ์ฟังสวดพระปาติโมกข์ได้ 
๑๕๐ รูป ต านานกล่าวว่า เปน็สถานที่สวดพระคาถา
ศาสตราวุธ  เช่น ดาบ หอก ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร 
ท าศึกรักษาปกป้องบ้านเมืองประเทศไทยสมัยของ
พระองค์ท่านที่รับผิดชอบอนาคตลูกหลานไทยจนถึงรุ่นเรา
ในวันนี้อีกด้วย 

 - พระอุโบสถ จัตุรมุข >  
พระอุโบสถ ๔ มุขขนาดใหญ่  หลังคา ๔ ชั้นลดหลั่นกันลง
มา ประดับประติมากรรมในองค์พระอุโบสถครบถ้วนตาม
แบบฉบับของพุทธศิลป์ที่ส าคัญ คือ ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ พญานาค สัตว์ป่าหิมพานต์  ส่วนป่าหิมพานต์ จิต
กรรมภายในพุทธประวัติทุกตอน  บันไดพญานาค ๔ ทิศ 
หน้าบรรณติดครุฑแดงทรงพาห์ ใบเสมาหินแกรนิตสลัก 
ภายในเป็นวงล้อธรรมจักรครุฑแบก เป็นหนึ่งในวัด
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ไหว้พระ ๙ วัด 

วัดจุฬามณี อ.เมือง  

 - หอไตรเสากลม ๑๖ ต้น >  
หอไตรนี้ เป็นหอไตรที่เก่าแก่ที่ยังมีความสมบูรณ์ และ
งดงาม เป็นหอไตรคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 
11 เมตร มีเสาปูนกลมเรียง 4 แถว แถวละ 4 ต้น สูงต้น
ละ 4 เมตร มีบัวหัวเสากลับ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอระฆัง 
ชั้นบนเป็นหอไตรเก็บรักษาพระคัมภีร์ต่างๆ หอไตรท า
ด้วยไม้สับแบบฝาประกัน มีประตูทางเข้า 1 ประตู 
ทางด้านทิศใต้มีระเบียงกว้าง 1 เมตร เดินได้โดยรอบ มี
หน้าบัน 4 ทิศ เป็นปูนปั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ทุกมุม
ทั้ง 8 มุม ทิศเหนือและทิศใต้มีลายปูนปั้นรูปพระยาครุฑ
จับพระยานาค ยอดหอไตร มียอดเรียวแหลมคล้ายยอด
ของพระเจดีย์ที่มียอดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง รอบหอ
ระฆังมีก าแพงแก้วล้อมรอบยาว 10 เมตร มีซุ้มประตู
ก าแพงแก้วด้านทิศใต้ 

วัดราชบูรณะ  อ.เมือง 

 -พระวิหารหลวง >  
พระวิหารหลวงเสากลมขนาดใหญ่ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ 

วัดราชบูรณะ อ.เมือง 
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ชามสังคโลก คัมภีร์ใบลาน จิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติ 
และภาพวาดการด ารงชีพทางทะเล 
-พระอุโบสถ > 
พระอุโบสถเสากลมขนาดใหญ่ ภายในมีจิตกรรมฝาผนัง
เต็มพ้ืนที่ ลักษณะจิตกรรมเป็นการด ารงชีพเกษตรกรรม 
การประมงด้วยเรือส าเภา เรือหาปลา การต่อสู้ด้วยมือ คน
ในภาพจิตกรรมบางคนเป็นคนแขก บางคนเป็นจีน  

 - พลับพลาหทัยนเรศวร์ ๕ พระองค์ >  
เป็นลักษณะเจดีย์ประยุกต์ ๓ ชั้น ยอดแหลม ภายในเป็น
ที่ตั้งรูปหล่อเหมือน ๕ พระองค์ คือ ๑. สมเด็จนเรศวร              
๒. สมเด็จมหาธรรมราชาลิไท ๓.สมเด็จพระเอกาทศรถ  
๔. พระสุพรรณกัลยา ๕ พระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็น
ประวัติศาสตร์บุคคลควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ นิยมบน
บานท่านด้วยไก่ชนนเรศวร 

วัดนางพญา  อ.เมือง 

 - หอไตรเสาเดียว 
หอไตรเสาเดียว ๓ ชั้น เป็นอาคารไม้แปรรูป โดยชั้นแรก
จะกว้างกว่าชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๒ กว้างกว่าชั้นที่ ๓ โดยชั้น
สุดท้ายจะเป็นปล่องลักษณะหอคอย ตั้งอยู่บนเนินริมแม่
ห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านนั้น  ชาวบ้านจะอนุรักษ์ไว้อย่างดี 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาได้ฝังรากลึกในจิตใจของชุมชนอย่างแน่นแฟ้น  

วัดโคกผักหวาน  
อ. ชาติตระการ 

¤  - หอไตรเสาต้นไม้ยืนต้น ๑๕ ต้น >  
เป็นอาคารชั้นเดียว ต้นเสาเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม่มีการ
แปรรูป เป็นต้นไม้ท่อนซุง มีลายสวยงาม หลังคาสังกะสี มี
พ้ืนที่ใช้สอย 8x8 เมตร จุคนได้ 100 คน  

วัดโพนไทรงาม  
อ.ชาติตระการ 

 - ศาลา ๒ ชั้น เสา ๑๐๐ ต้น >  
เป็นศาลาไม้ ทรง ๔ เหลี่ยม ๒ ชั้น ลักษณะไทยประยุกต์ 
หลังคาทรงไทย มุงกระเบื้อง เสาไม้ ๑๐๐ ต้น พ้ืนที่ใช้สอย 
จุคนได้ ๕๐๐ คน  ใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์   

วัดหน้าพระธาตุ อ.นครไทย 

 -เจดีย์ยอดด้วน  
เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ยอดเขาสมอ

เขาสมอแคลง อ.วังทอง 
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แคลง อ.วังทอง สร้างข้ึนเพ่ือบรรจุพระธาตุของพระ
อรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์
เถระ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ 2 รูปที่ได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
ตั้งฉายาว่าเป็น  “ดอยสุเทพแห่งที่ ๒” 

ประติมากรรม 
 
 
 

- พระพุทธชินราช >  
เป็นค ากล่าวเล่าขานกันว่า พระพุทธประติมาที่สวยงาม
ที่สุดในประเทศไทย มีเทพพิทักษ์ด้านซ้าย ยักษ์/มาร
พิทักษ์ด้านขวา ประดับซุ้มเรือนแก้ว และสังวาลมหา
นพรัตน์  
- ประตใูบคู่ >  
ประตูแกะสลักฝังมุก  ติดขอบ ตรงเป็นรูปทรงเอกเลา  
ภายในอกเลานั้นเป็นเวชยันต์ประสาท (พระอินทราธิราช
เจ้าอารักขาพระพุทธชินราช)  
- สิงห์คู่ >  
สิงห์คู่ตั้งอยู่หน้าพระวิหารด้านซ้าย-ขวา  สิงห์เป็น
สัญลักษณ์แห่งความองอาจ  สื่อแสดงธรรม เป็นหนึ่งสัตว์ 
๕ ชนิดบนเสาอโศกหัวสิงห์ 
-โอ่งตั้งคู่ >  
โอ่งคือ โอ่งน้ ามนต์ขนาดใหญ่ ๒ ลูกตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวา
ทางเขาพระวิหาร บรรจุน้ าได้ ๑๐๐ ลิตร ส าหรับประพรม
แก่ทหารเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรน าเหล่าทหารออกศึก 
- กลองอินทรเภรี >  
กลองของพระอินทร์  เสียงเวลาแห่งสรวงสวรรค์ ใช้ตี
ประกาศแก่เหล่าทหารในยามออกศึก ปัจจุบันใช้ตีย่ าเวลา
ทุกชั่วโมง 
- พระเหลือ >  
พระเหลือ มีชื่ออีกว่า พระเสสันตปติมา เป็นพระพุทธรูปที่
เหลือจากทองทีห่ล่อพระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ๑ 
ศอก ประดิษฐานอยู่ตรงต้นโพธิ์สามต้น หน้าพระวิหาร

พระวิหารพระพุทธชินราช 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  
อ.เมือง 
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ชาวบ้านถือเป็นเคร็ดว่า มีโชคลาภ เหลือกินเหลือใช้ 
 - เหรียญสมโภชพระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี >  

มีจ านวน ๓๐ ชนิด จัดเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ เหรียญ
รูปไข่ ลักษณะเป็นภาพพระพุทธชินราช+พระนารายณ์
ทรงสุบรรณ กลุ่มที่ ๒ เหรียญรูปเสมา ลักษณะเป็นภาพ
พระพุทธชินราช+หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ กลุ่มที่ ๓ 
เหรียญ ๘ ทิศมงคล ลักษณะเป็นภาพพระพุทธชินราช + 
ท้าวเวสสุวรรณ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอ่ืน ๆ ที่
ส าคัญคือ บาตรน้ ามนต์ ท้าวเวสสุวรรณ อาฬวกยักษ์ ด้วย
เพ่ือให้สาธุชนด้วยน าไปสักการบูชา  

 

 - ใบเสมาคู่ >  
ปัจจุบันมีสถานะเป็นราษฎร์ ในอดีตเป็นพระอารามหลวง 
เนื่องจากมีปรากฏในใบเสมาศิลาคู่ในพระวิหารหลังเก่าที่
ประดิษฐานหลวงพ่อขาว สาเหตุที่กลับเป็นราษฎร์เพราะ
ประวัติศาสตร์ขาดตอนไป  

 
วัดจุฬามณี อ.เมือง 

จิตกรรม -มหาชาติชาดก  >  
ภาพจิตกรรมชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ อยู่ฝาผนังด้านขวา 
(ตอนเดินเข้า) 
-พุทธประวัติ >  
จิตกรรมสีน้ า ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน อยู่ฝาผนัง
ด้านซ้าย (ตอนเดินเข้า)  
-เทพชุมนุม >  
จิตกรรมตามฝาผนังรอบ ๆ ด้านในพระวิหาร แม้แต่ฝา
ผนังด้านหลังองค์พระพุทธชินราช เป็นจิตกรรมเทพโปรย
ดอกไม้ที่ลอยขึ้นได้ หมายถึงกลิ่นดอกไม้ท่ีหอมทวนลม คือ
กลิ่นแห่งศีลบริสุทธิ์ เป็นลักษณะกลิ่นของสัตบุรุษ 

พระวิหารพระพุทธชินราช 

 ภาพสมเด็จนเรศวร ท าสงครามยุทธหัตถี >  
ภาพฝาผนังพระอุโบสถหลวงพ่อโต โดยสมเด็จพระ
นเรศวรได้สร้างขึ้นหลังจากท่ีพระองค์ได้ทรงรับชัยชนะ
สงครามยุทธหัตถีแล้ว โดยได้จ าลองพระพักตร์หลวงพ่อโต
ให้มีลักษณะคล้ายกับพระกริ่งจีน ที่พระองค์ทรงได้รับการ

พระอุโบสถหลวงพ่อโต  
วัดพระศรีฯ อ.เมือง 
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ถวายจากสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ซึ่ง พระองค์ทรง
เลื่อมใสในพระกริ่งองค์นี้มาก ทรงได้น าติดพระองค์ไปด้วย
ทุกครั้งที่ออกศึก 

เทศกาล/
ประเพณี 

- เทศกาลสงกรานต์ >  
- เทศกาลลอยกระทง > 
- เทศกาลเทศมหาชาติ > 
เทศกาลทั้ง ๓ ข้างต้นนี้ ด าเนินการกันอยู่ทั่วไป โดย
กิจกรรมหลัก ๆ คือ ท าบุญอุทิศส่วนกุศล สรงน้ าพระ รด
น้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย ท าบุญกลางบ้าน ใน
ส่วนย่อย ๆ บางพ้ืนที่จะมีมโหรสพเฉลิมฉลองกันทั่วไป แต่
ในที่นี้จะถือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้นแบบแห่ง
เทศกาลทั้ง ๓ นี้ โดยน าพระพุทธชินราชจ าลองออกมา
ประดิษฐานไว้หน้าพระวิหาร เพ่ือสาธุชนที่มาสักการะทุก
สารทิดได้เคารพกราบไหว้ 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
อ.เมือง  

 - บวชถวายเป็นพระราชกุศล >  
ทางวัดถือเป็นประเพณี โดยจัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่องค์สมเด็จนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๖ 
เมษายน – ๔ พฤษภาคม ทุกปี จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ต่อมาจัดอุปสมบทในเนื่องวโรกาสบ าเพ็ญกุศลในพระบรม
ศพ ๕๐ วันบ้าง ๑๐๐ วันบ้าง และวันอ่ืน ๆ เช่น พระราช
พิธีเพลิงพระบรมศพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวชเนกขัมม
บารมีในวันส าคัญทางศาสนาด้วย 

 
 
 

 -เทศน์มหาชาติ >  
ต้นต าหรับเทศน์มหาชาติและแต่งมหาชาติที่ครบทุกกัณฑ์ 
ครบ ๑๓ กัณฑ ์โดยวัดจุฬามณี จัดเทศน์มหาชาติใน
ระหว่างพรรษาติดต่อกันมา ๒๐ ปีตามปณธิานของพระครู
พิทักษ์จุฬามณี อดีตเจ้าอาวาส  กล่าวกันว่ามีมาแต่สมัย
พ่อขุนรามค าแหง  สมัยกรุงสุโขทัย มาถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เป็น
ปัจจัยให้เกิดการพัฒนาต านานมหาชาติขึ้นมา โดยให้

วัดจุฬามณี  อ.เมือง 
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ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก 
เมื่อเมื่อปีขาล จุลศักราช ๔๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๕ ดัง
ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์ว่า " ศักราช ๘๔๔ ขานศก ท่านให้เล่นการ
มหรสพ ๑๕ วัน ฉลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พิษณุโลก) 
แล้วจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติค าหลวงจบบริบูรณ์ " 
ต่อมา  หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๑๐  
ต้นฉบับ มหาชาติค าหลวงหายไป ๖ กัณฑ์ คือ หิมพานต์ 
ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้
ประชุมกวีร่วมกัน แต่งซ่อมกัณฑ์ที่ขาดให้ครบทั้ง ๑๓ 
กัณฑ์  ซึ่งใช้เทศนากันมาถึงปัจจุบันนี้ 

 

๒.๑๓ สรุปท้ายบท 

 ตามที่ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิต่าง ๆ ดังกล่าวมาได้พบองค์ความรู้ใน
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีอยู่ในวัดและชุมชน จังหวัดพิษณุโลก มีประเภทศิลปวัฒนธรรมได้แก่ 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม และเทศกาลประเพณี ซึ่งให้คุณค่าทางพุทธิศึกษาคือได้รู้ จริย
ศึกษาได้ปฏิบัติ และหัตถศึกษาได้ศิลปะ จากการส ารวจแหล่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งแหล่งการสร้าง
จิตส านึกตนเอง ครอบครัว สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามกระกบวนการสร้าง
จิตส านึกท่ีก าหนดไว้ ๕ กระบวน คือ ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ เครือข่าย และการบริหารจัดการ    
 สรุปความส าคัญอีกนัยหนึ่ง  ศิลปวัฒนธรรม   คือ ผลผลิตทางภูมิปัญญาที่คิดค้นร่วมกัน
ของคนในชุมชนจนเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ าต่าง ๆ เช่น ลุ่มน้ าไนน์ ลุ่มน้ าคงคา ลุ่มน้ าเจ้าเจ้าพระยา  
ผลจากการมีศิลปวัฒนธรรมนี้จะส่งผลให้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ 
พระสงฆ์ ครูอาจารย์ หน่วยงานราชการเช่น ส านักวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด
รวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีมากกว่าคนอ่ืน ๆ จึงถือได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าอัน
ล้ าเลิศ จะให้สูญหายไปเพราะความไม่สันติภาพ  ไร้จิตส านึกในการรู้คุณค่าสิ่งเหล่านี้ นับว่าสังคมจะยุ่ง
เหยิง ไร้จิตส านึก    
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บทท่ี 3  

กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
ของวัดและชมุชนในจังหวัดพิษณุโลก 

  ในบทนี้ เป็นการศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกฯ บนฐานแหล่งเกิดจิตส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธโดยมีวัดและชุมชนของวัดเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทก์วิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  ๓.๑ แหล่งสร้างจิตส านึก  
  ๓.๑.๑ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยอุปนิสัย 
  ๓.๑.๒ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยครอบครัว 
  ๓.๑.๓ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
  ๓.๑.๔ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยโดยวัด/ศาสนา 
  ๓.๑.๕ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยโดยรัฐ/ชาต ิ
  ๓.๑.๖ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๓.๒ กระบวนการสร้างจิตส านึก  
  ๓.๒.๑ กระบวนการความรู้ 
  ๓.๒.๒ กระบวนการกิจกรรม 
  ๓.๒.๓ กระบวนการก าหนดข้อบังคับ 
  ๓.๒.๔ กระบวนการสร้างเครือข่าย 
  ๓.๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการ 
 ๓.๓ สรุปท้ายบท 

๓.๑ แหล่งสร้างจิตส านึก 
 แหล่งสร้างจิตส านึกโดยอุปนิสัยหรือจากตนเอง เป็นแหล่งที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ จาก

ตนเอง ซึ่งอาจมีมาแต่ก าเนิด (บุญเก่า) หรือเกิดโดยอุปนิสัยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๓.1.๑ แหล่งสร้างจิตส านึกโดยอุปนิสัย ;  อุปนิสัยส านึกในศาสนาของเจ้าชายสิทธัตถะ 
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  กรณีตัวอย่าง เจ้าชายสิทธัตถกุมาร เมื่อประสูติได้ 5 วัน พระเจ้าสุทโธทนะทรงท าพิธี
ท านายลักษณะและขนานพระนามโดยเชิญพราหมณ์ 108 คนมาเลี้ยง จากนั้นได้คัดเลือกเอาพราหมณ์
ชั้นยอด 8 คน ให้เป็นผู้ท านายลักษณะพระกุมาร พราหมณ์ 7 คน ได้ท านายเป็น ๒ นัย คือ  1) ถ้า
พระกุมารครองความเป็นฆราวาสต่อไป จะได้เป็นบรมจักรพรรดิ  2) ถ้าพระกุมารออกบรรพชาจะได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาจารย์เอกของโลก  แต่โกณฑัญญะพราหมณซ์ึ่งเป็นวัยหนุ่มได้ท านาย
ไว้นัยเดียวว่า “พระกุมารจะต้องออกบรรพชา และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน” แล้ว
พราหมณ์เหล่านั้นก็ได้ก็ขนานพระนามพระกุมารว่า “สิทธัตถะ”  ซึ่งหมายความว่า “ต้องการอะไรเป็น
ส าเร็จทุกอย่าง”    

  ค าท านายนั้น เป็นจริง  แม้พระเจ้าสุโทนะป้องกันเจ้าชายไม่ให้มีช่องว่างออกบวชสัก
เพียงใด ก็มีจนได้  ช่องว่างของเจ้าชายนั้น คือ เทวทูต 4  แก่ เจ็บ ตาย สมณะ  ซึ่งแก่ เจ็บ ตาย เห็น
แล้วพาใจให้สังเวช แล้วหาทางออกให้พ้นทุกข์  จึงมาได้วิธีพ้นทุกข์ คือ วิถีสมณะ เป็นแรงดลใจด าเนิน
ตามแบบอย่างนี้  เจ้าชายด าริว่า  สภาพทั้งปวงย่อมมีของแก้กัน เช่น มีร้อนก็มีเย็นแก้ มีมืดก็มีสว่างแก้ 
มีทุกข์ก็ต้องมีสุขได้ และความสุขนั้นจะต้องพ้นไปเสียจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้ายังอยู่ในเพศ
ฆราวาสก็คงหาทางแก้ทุกข์มิได้ ในตอนดึกคืนวันหนึ่ง เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 29 พรรษา ก็ตัดสิน
พระทัยเสด็จออกบรรพชา โดยยอมหนีจากพระนางพิมพาพระวรชายาคู่บารมีและโอรสราหุลสุดที่รั ก
ปานดวงพระทัย สละโภคสมบัติ ยศศักดิ์รัชทายาท และอ านาจวาสนาทั้งสิ้น แล้วเสด็จหนีออกจาก
พระราชวังที่ประทับโดยม้าทรงชื่อ “กัณฐกะ” พร้อมกับมหาดเล็กฉันนะในยามราตรี ถึงฝั่งตรงข้าม
ของแม่น้ าอโนมา (ซึ่งก้ันพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นมัลละ) ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์
และทรงเปลื้องเครื่องประดับต่าง ๆ ออกแล้วสวมใส่ชุดนักบวช อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต เพ่ือ
แสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์ต่อไป ครั้งแรกพระโคดมได้ประทับอยู่ ณ ป่ามะม่วงชื่อ อนุปิยอัมพวัน 
ริมฝั่งแม่น้ าอโนมา ฝั่งเมืองสาวัตถีอยู่ถึง 7 วัน จึงเสด็จมุ่งตรงไปยังกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ  
  โกณทัญญะพราหมณ์ เมื่อได้ข่าวว่า เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตามที่ท านายไว้แล้ว จึงได้
ชวนบุตรพราหมณ์ที่เคยไปร่วมท านายลักษณะเจ้าชายออกบวชตาม บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ จึงมี
ผู้บวชตามเพียง 5 คน รวมทั้งโกณทัญญะพราหมณ์ อีก 4 คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสส
ชิ ทั้ง 5 นี้ รวมเรียกว่า ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คนนี้ได้ตัดสินใจออกบวชติดตามมหาพระโคดมต่อไป และ
พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธ เมื่อได้ทรงทราบข่าวการเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะ 
จึงได้เสด็จไปยังส านักพระโคดม และได้ทูลถามถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ที่มา เมื่อทรงทราบว่าพระ
โคดมเป็นราชตระกูลในราชวงศ์ศากยะแห่งกรุงบิลพัสดุ์  เกิดเบื่อโลกคิดออกบวชเพ่ือกาทางพ้นทุกข์
เช่นนี้ พระองค์ทรงชักชวนพระโคดมอยู่กับพระองค์ โดยทรงสัญญาว่า จะแบ่งราชสมบัติให้ปกครองกึ่ง
หนึ่ง ซึ่งได้รับการปฏิเสธจากพระโคดมโดยสุภาพ 
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  จะเห็นว่า โดยอุปนิสัยของพระกุมาร ยอมตัดใจทุกอย่างตั้งแต่พระชายา พระกุมารราหุล 
ราชสมบัติในราชวัง ซึ่งยากแก่สามัญชนจะท าได้ แม้เสด็จออกบวชแล้ว ข้ามน้ าทะเลมาด้วยความ
ล าบากแล้วคิดจะท้อใจกลับไม่ พระเจ้าพิมพิสารเกลี้ยกล่อมให้มาอยู่กับพระองค์ที่แคว้นมคธก็ไม่ยอม 
แม้จะแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งก็ไม่ยอม พระองค์ยังมุ่งต่อโพธิญาณต่อไป  ในที่สุด พระองค์ก็ได้บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณ พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง สัมฤทธิผลดังมโนรถทุกประการ ดังตัวอย่างจิตส านึกโดย
อุปนิสัย ดังนี้ 

 
 จิตส านึกโดยอุปนิสัยในศาสนา (1)  
 สามเณรรูปหนึ่ง (นามแฝงว่า ป๊อบ) ชาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นลูกชายโทนของพ่ออาชีพรับ
ราชการทหาร  ยศพันเอก ส่วนแม่เป็นลูกสาวของคฤหบดี เรียกได้ว่า ฐานะมีอันจะกิน สามเณรรูปนี้มี
อุปนิสัยอยากบวชมาแต่เรียนอยู่ประถมแล้ว เมื่อตอนเรียนประถมหกนั้น ก็ได้มารู้จักกับพระสงฆ์รูป
หนึ่ง มีการศึกษาสูงมักเรียกชื่อย่อ ๆ ว่า พระด๊อกเตอร์ มีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะมากมาย สมัคร
ตอบปัญหาธรรมะในงานสมโภชต่าง ๆ ชนะ ได้รางวัลมาหลายครั้ง เมื่อจบประถมหกแล้ว เขาก็เข้า
บวชเรียนบาลี นักธรรม ณ ปี 2560 นี้ เขามีอายุ 19 ปี เข้าสอบเปรียญธรรม 7 ประโยคแล้ว  
 เจตจ านงเสรี (Free Will)  ตามปกตินั้น พ่อแม่มีฐานะอันจะกิน  ย่อมสามารถให้
การศึกษาแก่ลูก โดยเฉพาะลูกคนเดียว โดยความหวังของพ่อแม่ก็เคยขอร้องสามเณรนี้หลายครั้งว่า ให้
สึกไปเรียนตามปกติให้จบปริญญาตรีหรือโทก่อน  มีงานท าแล้วระยะหนึ่งแล้ว อยากบวชเรียนก็ค่อย
บวช  แต่สามาเณรก็ไม่ยอม ให้เหตุผลว่า รักชอบพอมาเรียนทางธรรมแล้ว  เขามีเจตจ านงเสรี (Free 
Will) คือ เลือกเอาทางที่ตนรัก  ซึ่งต่างจากคนอ่ืน ๆ ที่บวชเรียนเพราะขาดทุนทรัพย์  พ่อแม่มีฐานะ
ยากจน นี่ก็คือปัจจัยภายในของตนเอง  เป็นแรงบันดาลใจให้หันมาเอาดีทางศาสนา 
 จิตส านึกโดยอุปนิสัยในศาสนา (2) 
 สามเณรอีกรูปหนึ่ง (นามแฝงว่า พฤกษ์) ชาวจังหวัดพิษณุโลก  เกิดในครอบครัวมีฐานะ
พอสมควร มีน้องชายคนหนึ่ง ต่างจากสามเณรรูปแรกซึ่งลูกโทน สามเณรพฤกษ์นี้พ่อแม่เป็นนักธุรกิจ 
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับตา-ยาย ตอนเช้าคุณตาก็ไปส่งเรียน เย็นก็รับกลับ เมื่อเรียนมาถึงประถมหกแล้ว ก็
มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเรียนพร้อมใบสมัครบวชเรียนจากวัดแห่งหนึ่งในเขตคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อกลับถึงบ้าน ก็พูดกับตาว่า ให้เซ็นไปรับรองบวชให้ด้วย  ตาได้ยินก็ตกใจเล็กน้อย 
เพราะก่อนหน้านั้นเคยคิดแล้วว่า เด็กคนนี้มีอุปนิสัยจะมาทางศาสนา 
 คุณตาได้เลี้ยงดูหลานสามเณรนี้มาตลอด ได้สังเกตว่า สามเณรนี้ต่างจากเด็กทั่วไป คือ
ชอบฟังธรรม อ่านหนังสือธรรม ชอบท าบุญ มักจะชวนตาไปท าบุญที่นั่นที่นี่ประจ า ชีวิตประจ าวัน
แทนที่จะชอบเล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลง ชอบเที่ยวเตร่ตามห้างสรรพสินค้า กลับนั่งคิด ชอบคุยเป็นเรื่อง
เป็นราว  คุณตาคุยให้ข่าวว่า เด็กนี้ชอบคุยเป็นงานเป็นการ  คุยเป็นผู้ใหญ่ เมื่อสามเณรได้บวช
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เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เรียนธรรมอยู่ในวัดหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี มีการเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
(มัธยม) เรียนบาลี พร้อมกันนี้ก็ได้ฝึกพูด ฝึกเทศน์ไปด้วย ปรากฏว่าสามเณรนี้พูดได้จับใจ มีรายการ
บรรยายธรรม  มีชื่อเสียง มีผู้สนใจติดตามฟังจ านวนมาก  
 จิตส านึกโดยอุปนิสัยในชุมชนเมืองพิษณุโลก 
 จังหวัดพิษณุโลก ในเขตอ าเภอเมือง มีวัดที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนหลัก ๆ คือ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ (วัดพระพุทธชินราช) วัดราชบูรณะ วัดโพธิญาณ โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จะ
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาทุกอย่างก็ว่าได้ ในปีหนึ่งจะทางวัดจะท ารายการลงไว้ปฏิทินประจ าปี  
 บางรายการ คิดว่าเป็นรายการส าหรับผู้ใหญ่ เช่น บวชเนกขัมมบารมี ผลปรากฏว่าจะมี
เด็กทั้งหญิงชายอายุประมาณ ๑๓-๑๗ มาร่วมบวชด้วย กิจกรรมทางศาสนาที่มีเป็นประจ าปี เช่น พิธี
หล่อพระพุทธชินราชจ าลอง หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว จ านวนปีละ ๒๙ องค์ ในวันวิสาขาบูชา เพ่ือมอบ
ให้แก่หน่วยงานราช องค์กร หรือหมู่บ้านถิ่นทุรกันดาร โดยเจ้าภาพจะน าไปมอบให้เพ่ือสักการบูชา
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ก็จะเห็นได้ชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้มาร่วมใจบริจาคเป็นเงินหรือวั สดุทองแผ่น
จ านวนมาก 
 เทศกาลสงกรานต์ วัดในชุมชนหลัก ๆ คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีสงกรานต์ โดยองค์พระพุทธชินราชจ าลองไว้กลางแจ้ง  หน้าพระวิหารพระ
พุทธชินราชปีละ ๒ องค์ใหญ่  เพื่อให้ประชาชนจากทุกสารทิศที่มากราบไหว้พระพุทธชินราชได้สรงน้ า 
นอกจากนี้ ทางชุมชนยังได้จัดพิธีสรงน้ าพระสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วย โดยภายหลังวันสงกรานต์
ประมาณ ๔-๕ วัน จะนิมนต์พระสงฆ์มานั่ง จะเห็นว่า ชาวชุมชนรอบ ๆ วัด หรืออยู่ที่ไกล ๆ ที่ผูกพัน
กับหลวงพ่อพระพุทธชินราชก็จะมากันมาก ถือชุมชนมากันโดยอุปนิสัยส านึกหรือโดยมิได้บังคับหรือ
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ขอร้องอะไร  นับได้ว่า วัดนี้เป็นวัดต้นแบบการจัดพิธีสงกรานต์  
 

ภาพ ๓.๑ ชาวชุมชนฯ สรงน้ าพระพุทธชินราชจ าลอง วันสงกรานต์  

 วัดราชบูรณะ วัดในชุมชนหลัก ๆ วัดหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วัดนี้จะพิธี
สงกรานต์พร้อมการละเล่นพ้ืนบ้าน คือมีวงดนตรี เรียกว่า วิถีคนพิษณุโลก ที่ส าคัญคือ ประกวดเจดีย์
ทราย  ซึ่งมีประชาชนในชุมชนนี้มาร่วมประกวดจ านวนมาก พาลูกจู งหลานมาร่วมงานมากมาย ใน
ส่วนสรงน้ าพระนั้น จะสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ ๓๐ เมตร โดยชักรอก
ถังน้ าข้ึนไป เป็นกิจกรรมที่สุนทรีย์ เป็นความงดงามท่ีสนุกสุขสันต์  

 

 
ภาพ ๓.๒ แสดงก่อเจดีย์ทรายและชักรอกขันน้ าสรงบนเจดีย์ วัดราชบูรณะ 

 วัดโพธิญาณ วัดชุมชนต้นแบบหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จุดเด่นของวัดนี้ 
แพให้อาหารปลาหน้าวัด ซึ่งแม่น้ าน่านไหลผ่าน ซึ่งที่จริง การให้อาหารปลาก็มีกันทั่วไป แต่ไม่
เหมือนกันใครคือ วัดนี้จะท าอาหารปลาเอง ท าจากวัสดุแป้งมัน คล้ายขนมปัง บรรจุห่อหรือถุงไว้
บริการ คนที่ท าอาหารปลาคือพระสงฆ์ในวัดนั้น เป็นที่รู้จักกันทั่วพิษณุโลกหรือจังหวัดอ่ืน ๆ มากมาย 
จะเห็นว่า รถรางท่องเที่ยวซึ่งมีสถานีที่วัดใหญ่ จุดที่จะเท่ียวชมกันที่ขาดไม่ได้ คือแพให้อาหารปลาวัดนี้ 
เรียกได้ว่าเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงพุทธหรือเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์  โดยได้ท่องเที่ยวแถม
ได้ให้อาหารปลาด้วย  
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ภาพ ๓.๓ วังมัจฉา วัดโพธิญาณ พิษณุโลก แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

 วัดโพนไทรงาม วัดชุมชนต้นแบบหนึ่งในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วัดนี้จัด
พิธีสงกรานต์อย่างหนึ่ง คือ สร้างต้นดอกผึ้งแล้วแห่รอบบ้านและรอบองค์ประธานในวัด โดยชาวชุมชน
จะพากันมาแห่แหนอย่างครึกครื้นโดยอุปนิสัย ที่ส าคัญคือ ต้นดอกผึ้งนี้ไม่ใช้ดอกไม้ธรรมดา แต่เป็น
ขี้ผึ้งที่หล่อเป็นดอกแล้วเสียบปักบนต้นดอกผึ้งที่ท าเป็นโครงปราสาท พาบด้วยใบกล้วยส าหรับเสียบ
ดอกผึ้งที่หล่อเป็นดอกแล้ว  ประการส าคัญทางศาสนาคือ ผึ้งหรือรังผึ้งส าคัญตรงที่ลิงน ารวงผึ้งไป
ถวายพระพุทธเจ้าเสวย คราวประทับอยู่ปาลิไลยกะ น าไปถวายครั้งแรก พระองค์ยังไม่เสวยก่อน
เพราะรวงผึ้งมีตัวอ่อน ลิงทราบว่าพระองค์ไม่เสวยจึงไปน าเอาตัวผึ้งอ่อนออกแล้วถวายใหม่ พระองค์
เสวย ลิงเห็นดีใจกระโดดขึ้นต้นไม้โหนกิ่งนั้นกิ่งนี้ บังเอิญไปโหนกิ่งที่ตาย ท าให้หักตกลงมาถูกตอไม้ต า
ตาย ลิงได้อานิสงส์เป็นเกิดเป็นเทพบุตร และเป็นที่มาของพระพุทธรูปประจ าวันเกิดพฤหัสบดี ปาง
ป่าเลไลยกะ สัญลักษณ์มีลิงถือรวงผึ้งนั่งอยู่ข้างหน้า  

 
ภาพ ๓.๔ แสดงปราสาทผึ้ง/เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ชาติตระการ 

 วัดบ้านโคกผักหวาน  วัดในชุมชนต้นแบบหนึ่ง ในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก  ที่ส าคัญของวัดนี้ คือ มีประเพณีแห่นางแมวขอฝน โดยชาวบ้านแห่งนี้ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก ลูก
เล็กเด็กแดงพากันออกมาพร้อมกับร้องเพลงแห่นางแมวเพ่ือขอฝน เพราะในช่วงหน้าแล้ง เดือน ๔ 
เดือน ๕ อากาศร้อนจัด ต่างก็เรียกหาฝน อยากให้ฝนตกลงมาโปรดปราน จึงพากันพิธีกรรมหนึ่ง คือ 
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พิธีแห่นางแมว โดยน าแมว ๑ ตัวใส่กรงแล้วหามแห่กันไปรอบหมู่บ้าน ในระหว่างแห่นั้นจะมีคนสาดน้ า
ใส่นางแมว โชคดีเทพเทวาเห็นใจประทานฝนลงมา เพราะประสบผลส าเร็จมาแล้ว เมื่อแห่นางแมวอยู่
นั้นฝนตกลงมาพอดี กลายเป็นความเชื่อของชุมชนนั้นเรื่อยมา  อาจารย์วินัย เสมา ให้สัมภาษณ์ว่า 
“เป็นประเพณีมาแต่บรรพบุรุษที่ได้ผล”94 

 
ภาพ ๓.๕ แสดงการแห่นางแมว ชุมชนบ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

 
          เพลงแห่นางแมว   เรียบเรียงโดยอ. จุฑากานต์  กิ่งเนตร 
 โห่ฮ ีโห่เฮ้ว ๆโห่ฮีโห่ฮ้ีว ๆ…. 
 นางแมวนางหมา   ขอฟ้าขอฝน    ขอน้ ามนต์ หดหัวแมวบ้าง 
 ขอค่าจ้าง ผู้ห่ามแมวมา   ตกมาเด้อ ตกมาเด้อ 

ลงมาแล้ว  ท่วมข้าวท่วมปลา  ท่วมหนองสองฮ่อง                                                                                                                 
ตีละครสองวัน   หัวโล้นชนกัน ฝนก็เทลงมา  

 *เอ้า!  เทลงมาๆ  เอ้า! เทลงมาๆ  โห่ฮ ีโห่เฮ้ว ๆโห่ฮีโห่ฮ้ีว ๆ 
 
  น้ าตกห่าน้อย  น้ าย่อยสายคา 
  น้ าตกห่าหลวง  เป็นพวงมาลัย 
  ฝนตกห่าใหญ่  น้ าเต็มไหเต็มนา 
  เทลงมา  (เอ้า!) เทลงมา  (ฝน) เทลงมา  เอ้า! เทลงมา 
  ให้น้ ารดทุ่ง กระต่ายยอคอ ผีตาลอ หากินบ่อปลา 
  *เอ้า!  เทลงมาๆ  เอ้า! เทลงมาๆ 
  โห่ฮี โห่เฮ้ว ๆ โห่ฮ ีโห่ฮี้ว ๆ 

                                                           
 94สัมภาษณ์ทายกบ้านโคกผักหวาน ต.ชาติตระการ อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก (๔๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
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 ๓.1.2 แหล่งสร้างจิตส านึกโดยครอบครัวครอบครัว 
 ครอบครัวจัดเป็นปัจจัยภายนอกสร้างจิตส านึก (อาจกึ่งภายในภายนอก) โดยครอบครัว
เป็นจุดเริ่มของสังคม  เป็นสังคมย่อย ๆ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คนบ้าง 4 คนบ้าง หรือไม่เกิน 10  คน 
โดยพ่อแม่จะอบรมลูก ๆ หรือพ่ีคนโตจะอบรมน้อง ๆ โดยภาพรวม ไม่ว่าการกระท า ความคิด วิธี
แก้ปัญหา  จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกในครอบครัวด้วย เรื่องนี้มีกรณีศึกษาหลายกรณี บางกรณี
พ่อแม่เป็นต้นแบบ บางกรณีลูกเป็นต้นแบบเพราะบางครั้งพ่อแม่ต้องตามลูก  ดังตัวอย่างดังนี้ 
 
 จิตส านึกภายนอก ; พ่อแม่เป็นต้นแบบ ๑ 
 กรณีพ่อแม่เป็นต้นแบบ ดูจะเป็นปกติธรรมดามาก เพราะพ่อแม่มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วใน
ฐานะหัวหน้าครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะมีสักกี่คนก็ต้องปฏิบัติตาม ยิ่งถ้าลูก ๆ นั้นยังเล็กทุก
อย่างต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ เมื่อเติบโตศึกษาจบและเข้าท างานแล้วก็อาจจะดูแลตนเอง  การที่พ่อแม่จะ
มาปกครองอย่างใกล้ชิดนั้นมีน้อยลง แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า พ่อแม่นั้นเป็นต้นแบบตลอดกาลแม้ลูก ๆ 
จะเติบโตแล้ว มีครอบครัวหรือมีงานการท ากันหมดแล้ว ก็ยังยึดถือพ่อแม่เป็นต้นแบบ ข้อนี้จะเห็นจาก
สื่อต่าง ๆ ในส่วนภาครัฐเอง จะมีหน่วยงานสมาคมผู้ช่วยอาสาสมัครและช่วยการศึกษาสืบค้นหาคนดี
เป็นพ่อตัวอย่างทุกปี จะมีการมอบรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ทุกปี ณ สวนอัมพร 
กรุงเทพมหานคร  ในปี 2559 มีบุคคลได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติที่มีความพร้อมทุก ๆ 
ด้าน เป็นปีที่ 37 จ านวน 391 คน   
 พ่อตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลก็มีมาก ผู้วิจัยเห็นครอบครัวหนึ่งที่
อบรมเลี้ยงดูลูกพร้อมกับหลานรวม 6 คน ทั้งหญิงทัง้ชายทั้งท่ีตนเองเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เงินเดือน
ก็ไม่มากนัก พ่อแม่พากันขยันขันแข็งอาชีพเสริมขายของช าเสริมเงินเดือน ลูกคนโตช่วยงานได้ก็
ช่วยกัน ขยายกิจการขายของช าออกไปหลายร้าน ประกอบกับยึดถือความพอเพียงในเรื่องกินเรื่องอยู่ 
การใช้สิ่งของ เสื้อผ้าอาภรณ์ซื้อหรือมีเท่าที่จ าเป็นและใช้ทุกอย่างให้คุ้มค้า ไม่ทิ้งอะไรง่าย ๆ ซ่อมแซม
ได้เป็นซ่อมแซมใช้ แต่ก็ไม่ถึงกับตระหนี่ ท าอยู่อย่างนี้จนลูกทุกคนจบปริญญา เมื่อลูกคนโตจบก่อนได้
ท างานก็ช่วยน้อง ๆ ไล่ตามล าดับ อย่างนี้ ตอนนี้พ่อแม่ค่อนข้างจะสบาย เพราะลูก ๆ ได้เรียนทุกคน มี
งานท าและแต่งงานไปตั้งหลักปักฐานเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้ว ยามเจ็บพ่อแม่เจ็บไข้ พวกลูก ๆ ก็ร่วมกัน
ออกเงินจ่ายค่ารักษา เกือบทุกวันลูก ๆ พากันมาเยี่ยมพ่อแม่อย่างอบอุ่น  แทนที่จะอยู่อย่างหงอยเหงา  
ด้วยต้นแบบอย่างนี้ จะปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้ลูก ๆ หลาน ๆ ด้วยวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณี
ที่กตัญญูต่อไป 
 ถามว่าพ่อแม่คู่นี้  มีพ้ืนฐานสร้างจิตส านึกให้แก่ลูกด้วยอะไร   ว่าหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาแล้ว ต้องบอกว่า มีพรหมวิหาร คือมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  ธรรมที่เป็นเครื่องปฏิบัติแก่
คนที่จะเป็นผู้ใหญ่ เครื่องตัดสินผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่ คือหลักธรรมนี้  ด้วยอิทธิพลทางพุทธศาสนา 
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พ่อได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อลูก  ขณะเดียวกันลูกก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยการเคารพ เชื่อฟัง มีความกตัญญู 
เลี้ยงดูพ่อแม่ดังพรหม ดังพุทธพจน์ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย ค าว่า พรหม นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า บุรพเทพ นี้เป็ นชื่อของ
มารดาบิดา ค าว่า  บุรพาจารย์ นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา ค าว่า  อาหุไนยบุคคล  นี้เป็นชื่อ
ของมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง  
แสดงโลกนี้ เพราะเหตุนั้นแล  บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าว  น้ า 
ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การอาบน้ า  และการล้างเท้า  เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้น    

 บัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์”95 
 
  จิตส านึกภายนอก ; พ่อแม่ต้นแบบ ๒ 
  ผู้วิจัยได้จัดเสวนากลุ่มเฉพาะ  โดยอนุญาตใช้สถานที่ห้องประชุมดอกบัว บริษั ทรัตนา
ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยติดประสานงานกับคุณประทีป พุ่มสะอาด ผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ 
อนุเคราะห์สถานที่ จัดเสวนาและปัจจุบันได้ยกกองมรดกนี้ให้ลูกสองคนบริหารจัดการอาคารพาณิชย์
สองหลัง ลูกสองคนบริหารคนละหลัง ซึ่งพ่ออยู่ตรงกลาง เมื่อประสานกันได้ยุติแล้ว คุณประทีปก็ให้ท า
หนังสือแจ้ง แรกสุด ผู้วิจัยได้ท าหนังสือแจ้งขอใช้สถานที่เสวนาเพียงฉบับเดียว แต่ก็ได้แจ้งจากคุณ
ประทีปว่า ให้ท าหนังสือ ๒ ฉบับเพ่ือมอบให้ลูกทั้ง ๒ คน ที่น่าสังเกตคือ ในหนังสือแจ้งนั้น ให้ระบุ
ญาติ ๆ พร้อมด้วยบริษัทในเครือด้วย ตลอดถึงคณะญาติด้วย  
 ผู้วิจัย มาทราบภายหลังว่า การท าให้หนังสือ ๒ ฉบับแจ้งลูกทั้ง ๒ คนและให้ระบุญาติพ่ี
น้องพร้อมบริษัทในเครือนั้น ก็เพ่ือบริหารจิตใจให้เกิดความเสมอภาคในการรับใช้บริการพ่อแม่ ไม่ให้
ลูกคนใดคนหนึ่งเกิดความน้อยใจว่า ให้ความส าคัญต่อลูกคนใดคนหนึ่งข้างเดียว เพราะว่าลู กได้รับ
อาสาไว้จะอ านวยความสะดวกให้พ่อที่จะท าบุญหรือบริจาคทานใด ๆ ข้อส าคัญคือ ให้ลูกมีความรัก
สามัคคีกัน ในญาติ ๆ นั้น ได้เชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ด้วย แทนที่จะเกรงใจญาติ ๆ แต่ก็เพ่ือประกอบตามธรรมด้วยการชักชวนกันมาท าบุญด้วย เป็นการ
ปฏิบัติตามธรรม ย่อมได้อานิสงส์คือ ได้บริวารสมบัติ เป็นการสร้างจิตส านึกต่อศาสนา ต่อญาติพ่ีน้อง 
ดังพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดญาติพ่ีน้องห้ามญาติทะเลาะกันเรื่องการแย่งน้ าท านา เป็นที่มาของ
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ นี่เอง 
 จิตส านึกภายนอก ; ลูกสะใภ้เป็นต้นแบบ 
 กรณีลูกสะใภ้เป็นต้นแบบ  สมัยพุทธกาล  ใคร่ยกตัวอย่างนางวิสาขา มหาอุบาสิกา ผู้เป็น
เบญจกัลยาณี ชาวเมืองสาวัตถี  นางมีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องประดับลดาปสาธน์ สร้างวิหารบุพพา

                                                           
 95 ข.ุอิติ. ๒๕/๑๐๖/๔๘๕-๖. 
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รามพระพุทธเจ้า เมื่อนางแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านสามีด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน าของพ่อแม่เธอที่
สอนว่า “ไฟในอย่าน าออก ไฟนอกอย่าน าเข้า” กล่าวคือ เรื่องราวเสียหายหรือไม่มีภายในบ้าน ไม่
น าไปบอกกล่าวให้ชาวบ้านรู้ อันจะเป็นการอับอายขายหน้าหรือประจานครอบครัวฝ่ายสามีตัวเอง  ไฟ
นอกอย่าน าเข้า คือ ไม่น าเรื่องราวภายนอกบ้านที่เป็นเรื่องยุ่งใจ เรื่องชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 
เรื่องราวหยุมหยิม ค าติฉินนินทาจากชาวบ้านไปเล่าให้พ่อแม่สามีฟัง  
 นางวิสาขา เป็นคนให้ทาน รักษาศีลอยู่เสมอ กิจวัตรประจ าวัน คือท าบุญตักบาตรแด่
พระสงฆ์ทุกเช้า ซึ่งกิจวัตรอันนี้เป็นที่ไม่พึงพอใจของพ่อแม่สามีมากเนื่องจากอยู่คนละศาสนา และเป็น
พ่อแม่สามีไม่นิยมท าบุญท าทาน ไม่มีศีล เมื่อเห็นนางวิสาขาท าบุญตักบาตรทุกเช้าจึงออกปากว่านาง
วิสาขาที่ก าลังเตรียมใส่บาตร โดยเมื่อเห็นพระสงฆ์เดินมารับบิณฑบาตก็บอกนางวิสาขาว่า โน่น สมณะ
โล้นของเธอมาแล้ว นางวิสาขาแทนที่จะโกรธพ่อสามี ก็ย้อนว่าให้ว่า “พ่อ ! พ่อสามีกินของเก่า” นัยค า
ว่ากินของเก่าคือ บุญไม่ท า ไม่สั่งสมบุญ ใช้แต่บุญเก่าที่มีมาแต่เดิม ณ ปางก่อน  ผลสุดท้ายพ่อสามีก็
ยอมหันมาเห็นชอบตามนางวิสาขา นี่เป็นเป็นจิตส านึกท่ีเกิดจากลูกสะใภ้ต้นแบบ  
 ด้วยวัฒนธรรมทางศาสนา พ้ืนฐานที่ปฏิบัติกันคือ ท าบุญท าทาน หากมีก าลังเพียงพอแก่
ศรัทธาก็ท าอย่างใหญ่ ดังนั้น นางวิสาขามีก าลังทรัพย์มากพอที่จะสร้างวิหารบุพพารามถวายแด่
พระพุทธเจ้า พระองค์อยู่จ าพรรษาที่วิหารนี้ในพรรษาท่ี ๓๙-๔๔  รวม ๖ พรรษา 
 จิตส านึกภายนอก ; ลูกชายเป็นต้นแบบ 
 ลูกชายครอบครัวหนึ่ง (นามแฝงว่า นัช)  ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพ สามีและภรรยาเป็นคน
ฝักใฝ่ในธรรม มีลูกยาก เมื่อฝ่ายสามีและภรรยาท างานมาค่อนชีวิตถึงจุด ๆ หนึ่งแล้วก็หันมาปรึกษา
กันว่า สมควรจะลาออกจากงานประจ า จึงพากันลาออกจากงาน เพื่อสร้างครอบครัวมีสมาชิกคือลูกใน
ครอบครัวไว้สืบสกุล เพราะท้ังสองคิดกันว่า ปัจจุบันเรามีทรัพย์สินสมบัติเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพตลอด
ชีวิต แต่สิ่งที่ขาดคือ ลูก ดังนั้น  เพ่ือได้เลี้ยงลูกต่อไป  แต่ว่า จะมีลูกเองก็คงยาก จะมีหนทางก็แต่มี
ลูกเลี้ยง กาลต่อมาไม่นาน ด้วยฟ้าประทานให้ เทพไท้เทวากรุณาคนที่พร้อมที่จะมีลูก  ฝ่ายภรรยาก็ติด
ลูก เป็นลูกชาย  
 ลูกของครอบครัวนี้ มีคุณสมบัติดีมากมาย คือมีวุฒิภาวะแต่เด็ก  คือเด็กสามารถพูดได้เป็น
เรื่องเป็นราวแต่อายุยังไม่ถึงขวบปี พ่อแม่เขาก็แปลกใจเมื่อเทียบดูกับเด็กคนอ่ืน ๆ กาลต่อมาก็ฟังเพลง
ต่างประเทศออก แม้ตนเองจะร้องไม่ได้แต่จ าเนื้อร้องได้ เพราะเด็กสามารถบอกแม่ได้ว่า เพลงนี้คล้าย
กับเพลงนั้น เพลงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องนี้ฝ่ายแม่น าเรื่องนี้ไปบอกสามี ซึ่งสามีก็ไม่เชื่อ สุดท้ายก็
ต้องยอมเชื่อเพราะพิสูจน์แล้วว่าจริง 
 กาลต่อมา เด็กนั้น อายุได้ประมาณ 2-3 ขวบ สามารถแต้มสีได้เป็นเรื่องเป็นราว คือวาด
ภาพสีน้ าได้เป็นโปสเตอร์และอธิบายได้ว่า สื่อถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้  ซึ่งภาพโปสเตอร์เป็นภาพนามธรรม 
คืออธิบายความคิดลึก ๆ แทนที่จะเป็นภาพธรรมชาติ ภาพสิงห์สาลาสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งใคร ๆ เห็นแล้วก็รู้
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ทันทีว่าเป็นสิ่งชนิดนั้น ๆ พัฒนาการวาดภาพต่อมาจนเป็นภาพจ าหน่าย ตั้งราคาขายได้ทาง
อินเตอร์เนต 
 เด็กต้นแบบนั้น  กาลต่อมาเข้าศึกษาระดับประถมหนึ่ง อายุตามเกณฑ์ คือ 6-7 ขวบ ก็
เป็นเด็กรู้เกินวัย สามารถจดจ าเรื่องที่ครูสอนได้ดี เวลาว่างก็เข้าห้องสมุดซึ่งต่างกับเด็กทั่วไปที่หาของ
เล่นหรือของกิน เมื่อเด็กนั้นขึ้นชั้นประถมสอง เรียนได้ระยะหนึ่งเขาก็รู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนแล้ว วิชา
คณิตศาสตร์ก็บอกได้ว่า ซ้ ากับประถมหนึ่ง พ่อแม่และครูจึงตัดสินได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ   จึงน าเด็ก
ออกมาเรียนแบบโฮมสคูล (Home School) คือศึกษาด้วยตนเองในบ้านแล้วไปสอบในโรงเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนไว้ 
 เมื่อเด็กออกมาเรียนแบบโฮมสคูล  เขาได้ศึกษาด้วยการอ่านหนังสือเองแล้วไปสอบ
ตามปกติ แต่อีกส่วนหนึ่งคือ เด็กนั้นได้ศึกษาเรื่องราวที่นอกเหนือจากต าราเรียน ซึ่งไปทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การวิจัย สามารถเข้าฟังบรรยายเรื่องราวการแพทย์จากศาสตราจารย์ได้รู้
เรื่องต้ังแต่อายุประมาณ 10 ขวบ ปรากฏในโซเชียลมีเดียในยูทูปและเนตต่าง ๆ  
 ระหว่างเรียนโฮมสคูลนี้  เขาได้ท าการวิจัยไปด้วย โดยท าวิจัยเรื่อง ภาษาสั่งการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งยังไม่มีใครท าเรื่องนี้ และได้ออกบรรยายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทถึง
เอกฟังในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย บางครั้ง ได้ยินจากพ่อแม่ออกสื่อรายการที วีว่า เด็กอัจฉริยะนี้ 
สมัครลงทะเบียนฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์เรื่องที่ตนสนใจจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด 
มหาวิทยาลัยเอกชน รัฐแมสซาซุเซตส์ ประเทศอเมริกาด้วย จากนั้นก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขณะนี้ 
ปี 2560 อายุเขาประมาณ 15 ปี มูลเหตุที่ไปเรียนต่างประเทศนั้น เด็กอัจฉริยะนี้สามารถเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยได้แบบข้ามชั้น คือ เข้าศึกษาได้ตามระดับสติปัญญา ไม่ต้องรอให้จบระดับมัธยมปลาย  
เขาจึงได้โอกาสนั้น  
 ลูกต้นแบบที่ยกมาข้างต้นนั้น เป็นปรากฏการณ์ใหม่ ซึ่งอาจจะมองว่า ห่างไกลจาก
จิตส านึกได้ แต่เมื่อศึกษาดูแล้ว เป็นเรื่องจิตส านึกรอบด้าน เริ่มจากพ่อแม่ที่ส านึกว่า สมควรมีลูกเป็น
ทายาทตามหน้าที่พลเมืองที่พร้อมจะเลี้ยงดูลูก  เตรียมตัวพลเมืองไปพัฒนาประเทศในรุ่นต่อไป ที่
ส าคัญคือ พ่อแม่ได้เฝ้าติดตามดูความอัจฉริยะของลูกด้วยความพร้อมทั้งทรัพย์สินทั้งสติปัญญาน าพา
ลูกไปสู่การพัฒนาตามที่ลูกต้องการ แล้วน าประโยชน์สู่ประเทศชาติต่อไป เรียกได้ว่า จิตส านึกของพ่อ
แม่ท่ีมีต่อลูกหรือเพราะลูกอันนี้ให้ประโยชน์ต่อสังคม 
 ด้วยอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางศาสนา พ่อแม่เลี้ยงดูแลลูกด้วยพรหมวิหารธรรม ปลูกฝัง
สร้างจิตแก่ลูกไปเรื่อย ๆ  กล่าวคือว่า ในระหว่างศึกษานี้ เด็กอัจฉริยะนี้ได้เข้าศึกษาธรรม โดยไป
สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ที่ปรากฏในสื่ออินเตอร์คือ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัด
หนองนาป่าพง จังหวัดประทุมธานี ซึ่งการไปสนทนาครั้งนั้น ได้พาพ่อแม่ไปด้วย ท าให้พ่อแม่ได้มี
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โอกาสสนทนาธรรมตามวิถีชาวพุทธ และได้รับมงคล 38 ข้อที่ 2696  เรื่องฟังธรรมตามกาล (กาเลน 
ธัมมัสสะวะนัง) ด้วย 
   
 ๓.1.3. แหล่งสร้างจิตส านึกโดยโรงเรียน/สถานศึกษา 
 โรงเรียนจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่ผลักดันช่วยสร้างจิตส านึกแก่นักเรียน   โดยโรงเรียน/
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะนักเรียนโดยครู/อาจารย์ สถานที่เรียนนั้นไม่ได้สอน
ให้รู้อย่างเดียว แต่สอนให้ปฏิบัติด้วย จะเห็นว่า ระดับมัธยมจะมีวิชาการงาน ซึ่งเน้นภาระงานใน
ครอบครัว การเย็บปักเสื้อผ้า การซักผ้า การดูแลที่นอนให้ถูกสุขลักษณะ การท าอาหาร การจัดการ
ดูแลบ้านเรือน  ครูจะอบรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง คือบริหารจัดการเรื่องของตนเอง
ให้เรียบร้อย ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายจากครูให้ท ากิจกรรมอะไรก็ท าเรื่องนั้นให้ส าเร็จตามระยะเวลา 
ดังมีประเด็น ดังนี้ 
 จิตส านึกภายนอก ; โรงเรียนสร้างนักกีฬา 
 โรงเรียนมีอุปกรณ์สอนนักเรียนให้มีจิตส านึกโดยการแข่งขันกีฬา   คือ โรงเรียนไม่ได้เป็นที่
เรียนรู้วิชาการเท่านั้น  ยังมีวิชาการด้านอ่ืน ๆ เช่น การกีฬาทุกชนิด โดยมีครูพละสอนประจ า  จะเห็น
ว่าตารางเรียน จะมีชั่วโมงเรียนวิชาพละ นั่นคือการฝึกฝนให้เป็นให้มีทักษะ จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่นักกีฬา
อาชีพต่อไป  นอกจากฝึกสอนแล้ว โรงเรียนยังจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่นกีฬาสี
โรงเรียน ซึ่งจะแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนด้วยกัน ประโยชน์ของกีฬานั้นมีต่อตนเอง คือท าให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ท าให้ตนมีจิตใจรักผิดชอบในกติกาหรือระเบียบวินัยตามกระบวนการของกีฬานั้น 
เพราะการแข่งขันย่อมมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ฝ่ายแพ้ต้องรู้ตนว่าแพ้เพราะอะไรแล้วยอมการแพ้นั้น แต่ต้อง
ไม่มีความอาฆาต ผูกโกรธต่อกัน ฝ่ายชนะก็ต้องไม่กลับไปเยาะเย้ยฝ่ายแพ้  ไม่มีนิสัยเหยียดหยาม ดู
หมิ่นดูแคลนด้วยค าสบประมาทต่าง ๆ  ให้คิดเสียว่า วันนี้เราชนะ วันหน้าเราอาจแพ้  คือชนะกับแพ้
เป็นสิ่งที่มาคู่กัน  เหนือฟ้ายังมีฟ้า  คนที่เย่อหยิ่งจองหองพองตนว่าเลิศหรูกว่าใคร ๆ  ส่วนใหญ่จะตาย
น้ าตื้นทั้งนั้น  เป็นไปตามภาษิตโบราณที่ว่า “ปลาตายน้ าตื้น” หรือ ไม้จิ้มฟันดันเหงือก โดนเสือกตาย  
หรือให้คิดเสียว่า โง่สิบหน ดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว  นั่นคือ สอนให้คนหลงตนว่าชนะนั้น โง่เป็น เก่ง
เป็น นี่เอง ดังเพลงกราวกีฬาที่ประพันธ์โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือ เสน่ห์ เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา ว่า 
 “พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ 
 คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ คราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทน 
 (สร้อย) ฮึม ฮึม ฮึม ฮึม กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ ฮ้าไฮ 

                                                           
 96 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/9/8. 
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 กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสท าคนให้เป็นคน 
 ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล  ตาลาล้ากีฬา......” 
 
 จิตส านึกภายนอก ; โรงเรียนแหล่งสร้างจิตสาธารณะ 
 กรณีตัวอย่างเด็กนักเรียน ชื่อ  ด.ช.ประทีป  ูช่วงชู อายุ 12 ปี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เก็บธงชาติไทยที่ถูกลมพัดตกลงกับพ้ืน เด็กคนนี้เห็นก็ลุยฝน
และลมเก็บธงชาตินั้นเข้าไว้ในอาคารเรียน อันได้รับแรงบันดาลใจจากปัจจัยภายนอก คือ โรงเรียน
หรือครอบครัว  
 ตามที่สื่อโซเซียล ประเภทเฟสบุ๊ค ชื่อ ป.โท วิทยาลัยสงฆ์ พิศโลก ที่เขียน ส.สิริ เดวะ 
กล่าวว่า  “ปัจจัยแห่งจิตส านึกแยกเป็นปัจจัยภายใน กับ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน คือ อุปนิสัย
ของคนนั้น ที่จะมีขึ้นเอง เรียกว่ามาจากปุพเพกตปุญญตา ก็ว่าได้ หรือมาจากสิ่งแวดทางชุมชนที่ตน
อาศัย ที่มีคนหรือกลุ่มคนที่เป็นกัลยาณมิตร เป็สัตบุรุษ หรือคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม มั่นต่อ
วัฒนธรรมประเพณีจนเกิดมีคุณค่า และปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยจากครอบครัว โรงเรียน วัดวา
อารามในฐานะองค์กรทางศาสนา หรือวัฒนธรรมประเพณี หรือธรรมเนียมทางสังคม เช่น ยืนตรง
เคารพธงชาติ ฯ หรือ องค์กร หน่วยงาน หรือจากผู้น าระดับต่าง ๆ ที่เน้นความส าคัญของจิตส านึก ฯ 
ดังเด็กท่ีเป็นบุคคลตัวอย่างเรื่องจิตส านึก (exampling boy)”97 นี้ 
 
 

 

                                                           

 97 ส.สิริ เดวะ เฟสบุ๊ค ป.โท วิทยาลยัสงฆ์ พิศโลก “ปัจจัยแห่งจิตส านกั”  ออนไลน์ แหล่งข้อมูล 
https://www.facebook.com/profile. (21 ก.พ.60) 

https://www.facebook.com/profile.
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ภาพ ๓.๖ แสดงจติส านึกของนักเรียนเก็บธงชาติไทยท่ีลมพัดตกพื้น 

 ๓.1.4 แหล่งสร้างจิตส านึกโดยวัด/ศาสนา 
 วัด/ศาสนาจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยผลักดันสร้างจิตส านึกแก่คนทุกรุ่นทุกเพศ โดยที่วัด
หรือศาสนา เป็นสื่อแห่งความดี พระสงฆ์คือนิมิตแห่งศรัทธา โดยรวมใช้ค าว่าศาสนาหมายถึง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยได้รับมรดกมาจากชมพูทวีปหรืออินเดีย ค าว่าศาสนานี้ แยก
เป็น 2 แนวทางแห่งการสร้างจิตส านึก คือ 1. แนวทางแก่นธรรม 2. แนวทางวัฒนธรรมประเพณี  
แนวที่ 1 คือแก่นค าสอนของพระพุทธเจ้า เช่น อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 เป็นต้น เป็นการศึกษา
อย่างโยนิโสมนสิการแล้วน ามาใช้เป็นต้นแบบในการสอนรุ่นต่อ ๆ ไป แนวที่ 2 คือ เทศกาลประเพณี
ต่าง ๆ ที่อิงศาสนา เรียกได้ว่าไม่มีเทศกาลหรือประเพณีใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา แม้เทศกาล
สงกรานต์ ก็มีพิธีกรรมทางศาสนา เช่น สรงน้ าพระสงฆ์ สรงน้ าพระธาตุ ท าบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย 
ปัญหา 3 ราศี เป็นต้น ที่ส าคัญคือ เทศกาลลอยกระทง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากศาสนาโดยแท้ นั่นคือ 
การบูชารอยพุทธบาท ณ ริมฝั่งแม่น้ านัมมทา ประเทศอินเดีย โดยพระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ 
ประชาชนมีอนุสติถึงพระพุทธเจ้า จึงพากันบูชารอยพระบาทนั้น เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก น้ าท่วมฝั่ง 
ประชาชนเข้าสักการะไม่ได้ จึงพากันเย็บกระทงใส่ดอกไม้แล้ววิดไปใกล้ ๆ รอยพระบาทนั้น 
พัฒนาการนานมาจึงมีเทศกาลลอยกระทงข้ึนในวันเพ็ญเดือน 12 ทุกปี  
 จิตส านึกภายนอก ; ศิลปวัฒนธรรมสื่อธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใดๆ มาถึง จะมีจุดเริ่มต้นคือศาสนา มีกิจกรรมท าบุญตักบาตร 
เป็นต้น ดังนั้น ท าให้ชาวชนบทที่เรียนรู้ศาสนาโดยผ่านวัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดี แม้ว่า ค า
บาลี ค ากล่าว เช่นว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พ่ึง ที่สรณะ  จะไม่เข้าใจอย่างที่เรียนบาลีโดยตรงก็ตาม แต่
ด้วยสื่อแห่งความดีของศาสนา ท าให้เขายึดมั่น ถือเป็นทางแห่งความดี สร้างสังคมสันติสุขได้  
 จิตส านึกภายนอก ; ศาสนาแห่งการศึกษา 
 พระพุทธศาสนา คือศาสนาแห่งการศึกษา ถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็ตอบได้ว่า 
คือค าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะชาวพุทธที่นับถือพระพุทธเจ้าต้องน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามา
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ปฏิบัติ ไม่ใช่ปฏิบัติตามค าสอนของศาสดาอื่นแล้วบอกว่าเป็นชาวพุทธ อย่างนี้ไม่ถูกต้องแน่นอน ดังนั้น 
เรานับถือศาสดาองค์ใดต้องยึดถือปฏิบัติตามค าสอนของศาสดาองค์นั้น  
 ท าไมจึงบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา  ยึดเอาจุดไหนของค าสอนว่า
เป็นศาสนาแห่งการศึกษา  ตอบได้ว่า  หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อแยกเป็นหลักปฏิบัติแล้ว 
จะได้สามส่วน เรียกว่า ไตรสิกขา แปลว่าการศึกษาสามส่วน กล่าวคือ ส่วนศีล  ส่วนสมาธิ และส่วน
ปัญญา แต่ละส่วนท าหน้าที่อย่างมีระบบ ส่วนศีลครอบคลุมพฤติกรรมทางกายกรรมและวจีกรรม  
ส่วนสมาธิครอบคลุมพฤติกรรมทางมโนกรรม ส่วนปัญญาเป็นผลิตผลที่ได้จากการปฏิบัติในศีลและ
สมาธินั้น  
 พระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้แล้วก็ออกเผยแผ่ค าสอนนานถึง 45 พรรษา  ในจ านวนนี้ได้วาง
กฎระเบียบข้อบังคับทั้งแก่ภิกษุสงฆ์เป็นศีลปาฎิโมกข์ จ านวน 227 ข้อ บัญญัติเป็นปัญจศีลส าหรับ
ชาวบ้าน 5 ข้อ นอกจากนี้ ยังแสดงเป็นหลักธรรมปฏิบัติเป็นสูตร เช่นมงคลสูตร ว่าด้วยเรื่องการไม่คบ
คนพาล ให้คบแต่บัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้น  แยกย่อยลงไปเป็นขันธ์เป็นกอง รวมได้ถึง 
84,000 พระธรรมขันธ์   
 หลักสิกขานี้เอง เมื่อจัดเข้าในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งถือเป็นทางปฏิบัติไปสู่นิพพานแล้วก็จะได้
ว่า  ส่วนศีล จัดเข้าในสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  ส่วนสมาธิ จัดเข้าในสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และส่วนปัญญา  จัดเข้าในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  ดังนั้น ใครก็ตามที่ขึ้นชื่อ
ว่าชาวพุทธ นั่นก็หมายถึงผู้ศึกษาตลอดชีวิตที่เป็นชาวพุทธด้วย   เหตุดังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่บัญญัติให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น   ก็สามารถเข้าได้กับ
หลักไตรสิกขานี้ ด้วยเหตุนี้ เราต้องส านึกอยู่ตลอดเวลาว่า เราเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธศาสนา 
 วัฒนธรรมเชิงพุทธ ว่าโดยแก่นแท้ มีทั้งศึกษาเรียนรู้ธรรมและปฏิบัติตามธรรม เป็น
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ว่าโดยรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ผู้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมต้องท าอย่างไร ถ้า
เป็นพระสงฆ์รูปกายภายนอกจะโกนหัวทุกเดือน ผมขาวไม่เกินหนึ่งนิ้ว ตัดเล็บ โกนหนวด นุ่งห่มผ้า
ครองเป็นปริมณฑล ส่วนอุบาสกอุบาสิกาละ โดยทั่วไปก็นุ่งห่มผ้าปกติชาวบ้านทั่วไป แต่ถ้าเข้าร่วม
กิจกรรมหรือเข้าบวชพราหมณ์ บวชเนกขัมมบารมีแล้ว ต้องนุ่งห่มชุดสีขาว ซึ่งเป็นเครื่องทรงอุบาสก
อุบสิกา มีต้นแบบมาจากพระเจ้าพิมพิสารเมื่อคราวเข้าพระพุทธเจ้าจะทรงเครื่องทรงอุบาสกเช่นนี้ แม้
พระอินทร์หรือท้าวสักเทวราชที่แปลงกายเป็นช่างมาร่วมหล่อพระพุทธชินราชก็นุ่งห่มสีขาว เช่นนี้ 
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 อุบาสกอุบาสิกา ที่เข้าร่วมฟังธรรมในกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อ.
เมือง จ.พิษณุโลก กล่าวด้วยความยินดีว่า “ทุกครั้งที่ได้มาฟังธรรมร่วมกันเช่นนี้ มีความสุขดีมาก 
เพราะได้พบปะซ่ึงกันและกัน ใช้ตา หู จมูก กาย ใจ ครบถ้วน ท าให้อายุยืนไปอีกแน่นอน”98 
 จิตส านึกภายนอก ; สัญลักษณ์สื่อธรรม 
 เอกลักษณ์คือ ลักษณะเป็นหนึ่ งเดียว  ลักษณะเด่น ๆ หรือลักษณะเฉพาะอย่าง  
พระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา  เช่นเดียวกับคนมีลักษณะเฉพาะตัวของคน  
เดินตามแนวตั้ง ม้ามีลักษณะเฉพาะตัวของม้า เดินตามแนวนอน ช้างมีลักษณะเฉพาะตัวของช้าง มีงวง 
มีงาซ่ึงคน และม้าไม่มี   
 ปัญหาว่า พระพุทธศาสนามีลักษณะเฉพาะอย่างไร ถ้าเราดูธงธรรมจักร จะเห็นเป็นสี
เหลือง มีวงธรรมจักรทรงกลมอยู่ภายในบงชี้ถึงอริยมรรคมีแปดองค์ สัญลักษณ์อ่ืนก็มีอีกมาก  ก็
บังเอิญว่าวันที่เขียนเรื่องนี้เป็นวันมาฆบูชาพอดี ผู้เขียนก็รับบรรยายทั้งสามกาล คือตอนเช้าเทศน์
อุโบสถศีล ตอนบ่ายปาฐกถาธรรมที่ค่ายทหาร ตอนเย็นให้โอวาทแก่ทหารที่มาเวียนเทียนในวัดพระ
พุทธชินราช พิษณุโลก ประจวบเหมาะพอดีเป็นการเตรียมตัวบรรยายไปในตัวด้วย เป็นที่แน่นอนว่า 
วันส าคัญเช่นนี้ จะไม่พูดถึงเรื่องวันมาฆะเป็นไม่ได้ มิฉะนั้น จะกลายเป็นว่าพูดไม่ถูกกาลเทศะ  ไม่
สอดคล้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์ นั่นคือ ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 
1,250 องค์ ณ  สวนไผ่ กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย และถือว่า โอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็น
รากฐานและเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาด้วย โอวาทที่ เป็นลักษณะหลักการปฏิบัติทั่วไปของ
ชาวพุทธว่า  “ไม่ท าความชั่วทั้งปวง ท าแต่ความดี และท าใจให้ผ่องใส”   คาถาที่ เป็นลักษณะ

                                                           
 98 สัมภาษณ์อุบาสกอุบาสิกา ผูเ้ข้าฟงัธรรมในกิจกรรมผูสู้งอายุของชุมชนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พิษณุโลก (๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

ภาพ ๓.๗ แสดงภาพชุดสีขาว
ของอุบาสกอุบาสิกาเข้า
ปฏิบัติธรรม 
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หลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา คือว่า “ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าว
ว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ท าร้ายผู้ อ่ืนไม่ชื่อเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ” 
คาถาที่เป็นลักษณะข้อปฏิบัติตนส าหรับพระสงฆ์ในศาสนานี้ คือว่า “การไม่กล่าวร้าย การไม่ท าร้าย  
การส ารวมในปาฏิโมกข์  ความเป็นผู้รู้จักพอดีในการบริโภค มีที่นั่งท่ีนอนอันสงัด และท าความเพียรใน
อธิจิต”  
 เมื่อดึงเข้ามาใกล้ ๆ ตัวคือ พระสงฆ์เต็มไปด้วยเอกลักษณ์  มีรูปแบบที่เป็นอมตะ นั่นคือ 
โกนศีรษะทุกเดือนค่ าข้างขึ้น เพ่ือสะดวก สะอาด ไร้ข้อวิตกกังวลว่าเส้นผมจะแตกปลาย ไม่ต้อง
สิ้นเปลืองยาสระผม ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงิน เวลาที่ต้องตัดและตกแต่งให้เป็นทรงนั้นทรงนี้ น า เวลามา
ปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน์กว่า  พระสงฆ์ใช้ผ้านุ่งสามผืน สีเหลืองสีเดียวตลอดกาล ไม่ต้องเสียเวลา
สรรหา รักษา และเลือกสีผ้านุ่งตามวันให้ยุ่งยาก  พระสงฆ์ใช้รองเท้าไม่หุ้มส้น  นิยมใช้แต่รองเท้าบา
จา รองเท้าแตะเพราะราคาถูกกว่ารองเท้าหุ้มส้น ร้องเท้าบู๊ต และพระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์มีทรัพย์สินครุภัณฑ์
ส่วนตัว  หากจะมีก็เพียงชั่วคราวที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น  ภายหลังมรณภาพแล้ว ทรัพย์สินนั้นก็ตกเป็นของ
กลางสงฆ์ต่อไป  ญาติน าไปใช้ไม่ได้  ผิดวินัยสงฆ์ 

 
 จิตส านึกภายนอก ; มรดกทางศาสนา 
 พระพุทธศาสนาให้ทุกอย่างแก่เรา ถ้ามองในแง่การศึกษา จะตอบได้ว่า พระพุทธศาสนา
ให้ความรู้ ให้แสงสว่างคือปัญญาแก่เรา  เราปฏิบัติถูกต้องได้ ไม่หลงงมงาย มีสติสัมปชัญญะ เพราะ
ศาสนา ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น คือโดยเฉพาะสังคมไทย ถือว่าเป็นสังคมที่มีทางออก นั่นคือ ทางออก
ทางการศึกษา ในเมื่อเด็กชายหรือที่พลาดโอกาสทางการศึกษาปกติ ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่อง ขาดช่วง
ศึกษาไปเพราะเหตุผล ไม่มีเงิน ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีที่กิน ก็มีทางออก คือมาอาศัยวัด โดยเฉพาะ
เด็กชาย ก็ถือโอกาสบวชพระบวชเณรแล้วเข้าศึกษาระดับการศึกษามัธยม หรือมหาวิทยาลัย แล้วสึก
หาลาเพศไปก็น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เช่น ศาสตราจารย์จ านงค์  ทองประเสริฐ รับราชการเป็น
ราชบัณฑิต เป็นสมาชิกวุฒิสภา แม้เป็นต ารวจ ทหารต่าง ๆ ก็มีมากมาย นี่ก็เพราะพระพุทธศาสนา
โดยแท ้

ภาพ ๓.๘ พระธรรมเสนานุวัตร   
พระสงฆ์ในฐานะนมิิตแห่งศรัทธา 
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 ความส านึกต่อศาสนาในฐานะท่ีเป็นค าสอนของพระศาสดาผู้ค้นพบ พระสงฆ์ผู้ถ่ายทอดค า
สอนต่อศาสนิกชนมาถึงปัจจุบันนี้  แม้เราจะเปล่งวาจาว่า เราขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่า
เป็นสรณะเป็นที่พ่ึงแล้วก็ตาม ก็ยังไม่พอ  เราควรระลึกไปถึงให้เท่ากับระลึกถึงบรรพบุรุษที่คุ้มครอง
ปกป้องอาณาจักรให้เราได้อยู่อาศัยถึงทุกวันนี้   เพราะหากเราศึกษาประวัติศาสตร์ของทุกชาติแล้ว จะ
พบว่า ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน สูญเสียครบทุกอย่าง  ที่ส าคัญยิ่งนั้นคือชีวิต สมัยกรุงสุโขทัย
จนกว่าจะรวมเป็นชาติอาณาจักรได้นั้นพระเจ้าแผ่นดินได้สูญเสียแม่ทัพนายกอง  ขุนพลมากมาย สมัย
ต่อมา กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชออกรบก าจัดอริราชศัตรูที่รอบเข้ามาทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก  จะเห็นได้จากอนุสรณ์ที่ปรากฏหลายที่  เพราะว่า ณ จุดใดที่เป็นสนามรบ  ณ ที่นั้นจะ
กลายเป็นประวัติศาสตร์และมีอนุสรณ์แสดงถึงวีรกรรมให้อนุชนได้รับรู้ ก็แน่นอนว่าที่ใดมีการรบกัน ณ 
ที่นั้นจะมีการสูญเสียชีวิตทิ้งเลือดทาแผ่นดินไว้  ดังบทเพลงเราสู้ที่ว่า "บรรพบุรุษของเราแต่โบราณ  
ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา  หน้าที่เรารักษาสืบไป"  
 มาถึงปัจจุบันนี้  ประเทศเราได้รับการพัฒนา  มีเครื่องสาธารณูปโภคครบสมบูรณ์ มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ได้รับความสะดวกสบาย  ได้ศึกษาเรียนรู้จากการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากทั่ว
โลกพร้อม ๆ กัน แม้อยู่คนละซีกโลกก็สามารถคุยกันได้ด้วยโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม  ซึ่งเป็นเครื่องเล็ก 
ๆ แต่อานุภาพมากหลาย  บางชนิดบางยี่ห้อนอกจากพูดกันได้แล้วยังเห็นหน้ากันด้วย  นอกจากนี้ยังมี
ทั้งวิทยุ ทีวี อินเทอร์เนต ดังนั้น การที่เป็นชาติถึงทุกวันนี้  ก็สืบเนื่องจากการไม่สูญสิ้นช่วง มีการ
ด าเนินมาอย่างไม่ขาดระยะการปกครองนั่นเอง  สืบเนื่องมาได้อย่างไร  ก็เพราะพระราชามหากษัตริย์
ทั้งหลายถือเป็นหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองชาติให้รอดพ้นจากศัตรูคุกคาม รักษาแผ่นดินให้เราอยู่
อาศัยถึงทุกวันนี้  จึงนับได้ว่า  เราเป็นหนี้บุญคุณของบรรพบุรุษเหล่านั้น 
 ด้วยอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา  เรารู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณ จึงรู้สึกว่ารักและ
หวงแหน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หากขาดสิ่งนี้ไปก็เหมือนขาดอวัยวะไป  ดังนั้น สมควรก าหนด
เป็นภาระหน้าที่ส าคัญให้อยู่ในจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สร้างความกล้าหาญท าดีดัง หลวง
พ่อพระฝางที่ตั้งเป็นกลุ่มต่อต้านศัตรู สมัยกรุงธนบุรี ดังพระสงฆ์วัดเส้าหลิน ประเทศจีนที่ต่อต้านศัตรู
เข้ายึดอาณาจักรจากจักรพรรดิ ดังพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งชมพูทวีปที่อุปถัมภ์สังคายนาครั้งที่ ๓ 
และสร้างเสาอโศกหัวสิงห์จากรึกการเสด็จไปในเมืองสารนาท เมืองไพศาลี เมืองเสาศิลา อุทยาน
ลุมพิน ี
 พระอาจารย์โอชา สวัสดี ให้สัมภาษณ์ว่า “ท่านเป็นวิทยากรอบรมค่ายธรรมมา ๑๐ กว่าปี 
โดยวัยเด็ก เขาจะส านึกต่อพ่อแม่ดีมาก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็ส านึกต่อเพ่ือน รักเพ่ือนมากกว่าใคร ๆ โอกาส
ที่จะนึกถึงวัดหรือศาสนานั้นยาก เป็นเพียงทางผ่าน ๆ ไปเท่านั้น แต่เมื่อเขาเข้ามายังค่ายอบรมธรรม
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แล้ว เขาปรับตัวดีขึ้น มีความเคารพอ่อนน้อมกับพระอาจารย์ แนะน าสอนให้ท าอะไร ท าตามได้หมด 
ไม่เคอะเขิน ไม่ถือว่าเชย”99  

 
 ๓.1.5 แหล่งสร้างจิตส านึกโดยรัฐ/ประเทศ 
 รัฐ/ประเทศเป็นปัจจัยภายนอกช่วยสร้างจิตส านึกให้แก่คนในชาติโดยการบริหารจัดการ
ของผู้น าประเทศ  รัฐ/ประเทศ คือระบบการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ อาณานิคม น่านฟ้า แม่น้ า 
รวมถึงวัฒนธรรมชาติของชาติประกอบด้วย ภาษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมต่าง ๆ ในระดับย่อยคือ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ลงมาถึงระดับหมู่บ้านรวมถึงครอบครัว เชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง
แนวนอน ดังเส้นกราฟนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ/แผนภาพ ๓.๑๐ แสดงความสัมพันธ์รัฐ/ประชาชน/ศิลปวัฒนธรรม 

                                                           
 99 พระสัมภาษณ์พระอาจารย์โอชา สวัสดี วิทยากรอบรมค่ายธรรม (๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

รัฐ/ประเทศ 

ประชาชน 

ภาษา/ศลิปวัฒนธรรม กิจกรรม/จิตส านึก 

ภาพ ๓.๙ แสดงเสาอโศกหัวสิงห์ สัญลักษณ์การเผยแผ่
ศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ไดร้ับอิทธิพลนิมติแห่ง
ศรัทธาจากตสิสะสามเณร 
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 จิตส านึกภายนอก ; จิตส านึกต่อรัฐ/ประเทศ 
 จิตส านึกท่ีต้องมีต่อรัฐ/ประเทศ ในอดีต บรรพบุรุษแสดงความกล้าหาญด้วยการสละเลือด
เนื้อ เอาชีวิตต่อสู้ก าจัดอริราชศัตรู จนมีแผ่นดินให้เรายู่ทุกวันนี้ เป็นที่ทราบว่า สมัยโบราณนั้น ผู้ที่ท า
หน้าที่ป้องกันประเทศ ปกครองบ้านเมือง คือ พระเจ้าแผ่นดิน ประชาชนมีจิตส านึกต่อพระเจ้าแผ่นดิน 
โดยยกย่องให้พระองค์เป็นดังเทพราชา จนกลายเป็นลัทธิเทวราช สมัยสุโขทัย เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า 
พ่อขุน คือพ่อของแผ่นดิน หมายถึงพ่อของประชาชน อาณาเขต อาณาจักร น่านน้ า น่านฟ้า สมัยกรุง
สุโขทัย เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า พระเจ้า  เช่น พระเจ้าอู่ทอง มาถึงปัจจุบัน เรียกว่าสมเด็จ 
พระบาทสมเด็จ เรื่อยมา  
 ปัจจุบัน พระเจ้าแผ่นดินได้มอบอ านาจให้แก่ข้าราชการท าหน้าที่แทน ข้าราชการจึงมี
หน้าที่ถวายงาน ถ้าถามว่า ข้าราชการคืออะไร ก็ตอบได้ว่า คือผู้ท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของ
พระเจ้าแผ่นดิน ค าว่า ข้า คือ ผู้น้อยคอยรับใช้ ราชการ คืองานของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้รับราชการ คือผู้
บรรจุรับราชการ รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน งานราชการแบ่งเป็นส่วนใหญ่ 
ๆ ๓ ส่วน คือส่วนบริหาร ส่วนตุลาการ และส่วนนิติบัญญัติ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินจะใช้อ านาจก็ใช้ผ่าน
อ านาจทั้ง ๓ ส่วนนี้ โดยจะไม่ลงมาปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ก็จะเห็น ในส่วนบริหาร ผู้มีหน้าที่สูงสุด
หรือหัวหน้าในการบริหารประเทศ คือนายกรัฐมนตรี ในส่วนตุลาการ ผู้มีหน้าที่ในการท าตุลาการ คือ 
ผู้พิพากษา อัยยากร สัมพันธ์กับระบอบการเมืองโดยเป็นกระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นหัวหน้าบริหาร ส่วนนิติบัญญัติ ผู้มีหน้าที่ท าการนิติบัญญัติ คือ สมาชิกรัฐสภา ๒ สภา คือ 
วุฒิสภา กับ สภาผู้แทนราษฎร สัมพันธ์กับระบอบการเมือง โดยผู้บริหารรัฐสภา คือวุฒิสมาชิก  (ส.ว.) 
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และอ านาจทั้ง ๓ นี้ได้รับการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ตามแผนผังนี้ 

 
ภาพ/แผนผัง ๓.๑๑  แสดงการใช้อ านาจของพระมหากษัตริย์ 

 พระเจ้าแผ่นดินใช้อ านาจผ่านอ านาจทั้ง ๓ นี้โดยอ านาจทั้ง ๓ นี้จะถูกรวมอ านาจบริหาร
ในรูปแบบกระทรวง ผู้บริหารกระทรวงระดับสูงเรียกว่า รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีทุกกระทรวงก็
จะมีผู้น ารัฐมนตรี เรียกว่า นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ งเป็น
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นายกรัฐมนตรีแล้วก็จะท าหน้าที่เสนอรายนามรัฐมนตรีทุกกระทรวงขึ้นทูลเกล้าเพ่ือลงพระปรมาภิไธย
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการท าหน้าที่บริหารกระทรวงต่าง ๆ ต่อไป ตามแผนผัง ดังนี้ 

 
ภาพ/แผนผัง ๓.๑๒ แสดงความสมัพันธ์การปฏิบตัิหน้าที่ของรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ 

 อ านาจบริหารทั้ง ๓ ดังกล่าวข้างต้น รวมเรียกว่ารัฐบาล ดังนั้น รัฐบาล ว่าตามภาษา คือ 
ระบบบริหารจัดการประเทศให้เรียบร้อย  บริหารประชาชนให้มีความสงบสุข บริหารเศรษฐกิจให้มีกิน
มีใช้ บริหารการเงินการคลังมีให้มีเงินใช้จ่าย บริหารสังคมให้มีความรู้ความเข  าใจในหน้าที่ของตน 
บริหารกิจการศาสนาให้มีความสะดวกต่อการเผยแผ่ค าสอน บริหารประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยืน 
และปลอดภัย 
 เมื่อประชาชนของประเทศรู้และเข้าใจภาระหน้าที่ของรัฐบาลแล้ว ก็ใช่ว่าจะคอยรับการ
บริหารบริการจากรัฐบาลอย่างเดียว ทุกคน ทุกหน้าที่ในองค์กรหน่วยงานนั้น ๆ ก็ต้องท าหน้าที่ของตน
ด้วยการท าตามนโยบายของรัฐบาลด้วย  ในการท าหน้าที่นั้นมิติหนึ่งคือการพัฒนาตนเองให้มี
การศึกษาเรียนรู้ ให้มีสังคมศึกษา มีมารยาทก าหนดบทบาทในการอยู่ร่วมสังคมอย่างปกติสุข  อีกมิติ
หนึ่งคือ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบสังคม มีส่วนร่วมจากการรณรงค์
เฉพาะกิจการของรัฐบาล เช่น รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. เพ่ือที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงรณรงค์ให้ประชาชนมีค่านิยม ๑๒ 
ประการ100 เพ่ือ  ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคงและเข้มแข็ง   
 เรื่องการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามค่านิยม ๑๒ ประการนี้ แม้แต่รับรู้รับทราบปฏิบัติตามได้บ้าง
บางข้อก็ดีแล้ว เพราะแต่ละข้อก็มีคุณค่าสามารถผลักดันให้ตนเองและสังคมเจริญขึ้นได้เหมือนกัน ถ้า
ปฏิบัติตามได้ทั้งหมดก็ยิ่งดีมหาศาล ผู้วิจัยมองว่า ค่านิยมนี้เป็นแรงผลักดันจิตส านึกของคนในชาติได้
เป็นอย่างดี เพราะรวมหรือครอบคลุมทั้งชีวิตและองคาพยพของประเทศด้วย ดังภาพนี้ 

                                                           
 100ค่านิยม ๑๒ ประการ คือ ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  ฯ (ปรากฏในบทที่ ๑)  
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 จิตส านึกภายนอก ; จิตส านึกต่อเอกลักษณ์ของชาติ 
 เอกลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะหรือเด่น ๆ ในระดับชาติคือสิ่งที่เด่น ๆ ที่ชาติอ่ืน ๆ เขาไม่มี 
ถึงขนาดว่า amazing อุทานว่า วาว! ที่เห็นได้ชัดคือประเพณีที่เกี่ยวกับวัง  เกี่ยวกับพุทธศาสนา ถือว่า
วังกับวัดเป็นแหล่งของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงเอกลักษณ์ของชาติก็ต้องเริ่มต้น
จากวังกับวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับวังนั้นจะเห็นว่า พระราชากับประชาราษฎร์จะมีท าเนียมปฏิบัติต่อกัน
อย่างไทย นั่นคือพระราชาจะปฏิบัติตามหลักราชธรรม ซึ่งเริ่มด้วยค าว่า ทาน คือการให้ มีทรัพย์สิน 
สิ่งของ เป็นต้น จะเห็นว่าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ไหนจะมีของฝากเป็นถุงพระราชทาน รวมไป
ถึงให้การปกป้องอาณาประชาราษฎร์ให้มีชีวิตเป็นปกติสุข ในช่วงชีวิตของเราจะเห็นว่า แม้แต่สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ หรือสมเด็จย่าฯ และพระพ่ีนางเธอฯ เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ใดจะพระราชทานหน่วย
แพทย์หลวงเคลื่อนที่รักษาสุขภาพให้ประชาชนด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ให้ความส าคัญแก่เด็กเล็ก ๆ 
ที่ก าลังเล่นด้วยการแจกของเล่น บางครั้งของแจกนั้นเป็นปี่-ขลุ่ย เมื่อเด็กรับไปก็เป่าประสานเสียงให้
แซดเลย  พระองค์เห็นเด็ก ๆ มีความสุขกับของเล่นจะปลื้มพระทัยอย่างมาก แย้มพระสรวล
ตลอดเวลาเยี่ยม  
 ในส่วนของประชาชนก็จะมีประเพณีเข้าเฝ้า  รับเสด็จ ที่มีการแสดงออกทางกาย วาจาที่
อ่อนโน้ม ให้ความเคารพย าเกรง น าพระกระแสใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข  

ภาพ ๓.๑๓ แสดงค่านิยม ๑๒ 
ประการ นโยบายของรัฐบาล 
คสช. โดย พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์ชา / ข้อ ๕ ส านึกใน
วัฒนธรรม ประจ าชาต ิ
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แม้บางครั้ง การเมืองไทยเกิดกลียุค สับสน ห้ าหั่นกันด้วยอาวุธอย่างป่าเถื่อน พระองค์ก็พระราชทาน
กระแสรับสั่งลงมาว่า ให้ปองดองกัน ให้รักสามัคคี ให้ยุติข้อพิพาทระหว่างกัน ปัญหาทุกอย่างก็ยุติสงบ
ลงด้วยความเรียบร้อย 
 เรายอมรับว่า ศาสนาเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณี  แหล่งศิลปวัตถุ  ศาสนสถาน  ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคลอย่างดีที่สุด  เกือบทุกประเพณีที่ส าคัญเกี่ยวเนื่องกับศาสนา แม้ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทง  นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์ของศาสนาโดยตรง    ได้แก่วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
เช่นวันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา ประเพณีท าบุญเข้าพรรษาด้วยการถวายผ้าอาบน้ าฝน ท าบุญออก
พรรษาด้วยการตักบาตรวันเทโวโรหนะ บุญบั้งไฟ เป็นต้น ในส่วนศิลปวัตถุ จะมีช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ บนหลังคาพระอุโบสถ ศาลาวัด ที่แสดงถึงความอ่อนช้อย ศาสนสถาน จะมีวิหาร ลานเจดีย์ ต้น
ศรีมหาโพธิ์ พระปรางค์ ศาสนธรรมจะมีรูปแบบการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์  ศาสนบุคคลจะมี
ประเพณีอุปสมบท  มีศาสนิกอยู่ในฐานะอุบาสกอุบาสิกา ท าบุญ ตักบาตรเป็นนิจ มีพระสงฆ์อยู่ใน
ฐานะนักสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตใจ เป็นผู้กล่อมเกลาจิตวิญญาณให้สัมปยุต
ด้วยธรรม 
 เอกลักษณ์รวมของชาติอย่างหนึ่งคือภาษา  เราใช้ภาษาไทย  อักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ใน
การสื่อสารระหว่างกัน มีพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คนผู้น้อยผู้ใหญ่ ด้วยวิธีกราบ  วิธีไหว้ ไปมาหา
สู่กันด้วยการเลี้ยงน้ า ข้าวปลาอาหาร  หมาก พลู บุรี แสดงถึงสันถวไมตรีได้อย่างดีที่ชาติอ่ื นไม่มี  
ดังนั้น หากเป็นการรักชาติแล้ว ต้องรักภาษา ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างมีศักดิ์ศรี ดังเรายืนนิ่งฟัง
เพลงชาติไทยด้วยความอนุสติที่รวมประวัติศาสตร์ชาติไทย ไ ว้ ใ น
เวลาเช้า-เย็นว่า  
 “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
 เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน 
 อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล 
 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี 
 ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด 
 เอกราชจะไม่ให้ใครข่มข่ี 
 สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี 
 เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย”  
 เราจะสร้างจิตส านึกจากเพลงชาติไทยว่า   เพลงชาติไทยสอนให้เรารู้จุดประสงค์ที่จะ
กระตุ้นให้คนไทยหรือผู้ที่ได้ขับร้องเพลงนี้ทุกวันๆ เกิดความรักประเทศชาติ บ้านเมืองของตัวเอง ให้
ระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนไทย เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเอง ให้เหมาะสมกับเพลงที่เราร้องกันทุก
วันและเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้ง และให้ความส าคัญกับเนื้อร้อง ท านองทุกถ้อยค าที่เปล่งออกมา 



 149 
 

 

ด้วยน้ าเสียงที่มีความรักชาติ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  ที่ส าคัญมี
ความรู้สึกรักในความเป็นคนไทย  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่
สามารถบ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่ผิดหวังเมื่อเกิดมาเป็นคนไทย ดังนั้น เพลง
ชาติไทย จึงมีความเหมาะสมน ามาร้อง บรรเลงให้กึกก้องไปทั่วโลก ช่วยให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมาก
ขึ้น  และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยของเราด้วย 
 ๓.1.6 แหล่งสร้างจิตส านึกโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์/กษัตริย์ เป็นปัจจัยภายนอกช่วยสร้างจิตส านึกของคนในชาติ เกิด
จากความส านึกในความพยายาม ความสามารถ ความเสียสละของพระมหากษัตริย์นั้น  สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย ท าหน้าที่สร้างชาติ สร้างแผ่นดิน ท าหน้าที่
ปกป้องประเทศในฐานะทหารชั้นจอมพลต าแหน่งจอมทัพ  จะเห็นว่า ก าเนิดของชาติไทย โดย
อาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนบางกางท่าวกับพ่อขุนผาเมืองในฐานะสหายกันก่อสร้างอาณาจักรขึ้น แต่ด้วย
ความเสียสละ  พ่อขุนผาเมืองยอมให้พ่อขุนบางกลางท่าวเป็นผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยเป็นปฐมบรม
กษัตริย์และปฐมราชวงศ์พระร่วง พระนามว่าข่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีชื่ออาณาจักรใหม่ว่า สุโขทัย 
แปลว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นความสุขแรกที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น แม้แรกสุด กรุงสุโขทัยเป็น
แบบการปกครองที่เปลี่ยนจากระบบเทพาวตาร ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบพ่อปกครองลูก ข้อนี้เป็นเพราะ
อิทธิพลของอพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท โดยเฉพาะข้อความในจักรวัตติสูตร101 และอัคคัญญสูตร102 
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อระบบการปกครอง ท าให้กษัตริย์ไทยทรงส านึกในหน้าที่ในการบ ารุงจักรวรรดิต่อ
ประชาชน  
 จิตส านึกภายนอก ; พระมหากษัตริย์สมัยกรุงสุโขทัย (ราชวงศ์พระร่วง) 
 พ่อขุนบางกลางท่าว ในพระปรมาภิไธย ว่า ก ามรเต็งศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ เจ้าเจ้าเมืองบางยาง ราชวงศ์พระร่วง ระยะครองราชย์ ไม่ทราบ พระมเหสี พระนางเสือง พระ
ราชโอรส/ธิดา มีพระราชโอรสและพระธิดารวม 5 พระองค์  พระองค์ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระ
ร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ครองราชสมบัติ ตั้งแต่ พ.ศ. 1792 (ค านวณศักราชจากคัมภีร์สุริยยาตรตาม
ข้อเสนอของ ศ. ประเสริฐ ณ นครและ พ.อ.พิเศษ เอ้ือน มณเฑียรทอง) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการ
สวรรคตหรือสิ้นสุดการครองราชสมบัติปีใด 

                                                           
 101 ที.ปา. ๑๑/๘๐/๕๙.   (พระเจ้าจกัรพรรดิ / การมตีนเป็นเกาะ  มีตนเป็นท่ีพึ่ง   ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึง  

มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง    ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่) 
 102 ที.ปา. ๑๑/๑๑๑/๘๓. (ต้นก าเนดิของโลกและสังคม / ‘ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่  กษัตรยิ์จัด

ว่าประเสริฐทีสุ่ด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สดุในหมู่เทพและมนุษย์’) 
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 พระมหากษัตริย์ราชวงพระร่วงองค์ต่อมาที่มีบทบาทส าคัญต่อชาติไทย คือพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช  โดยพระองค์ได้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง   
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยา
ต่างๆ ที่ส าคัญยิ่งอีกอย่างคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 1826   ซึ่งเป็น
ต้นก าเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในส่วนของศาสนานั้น  จะเห็นว่าศาสนาพุทธได้
เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแบบหินยาน  เมื่อมีคนไทย
เดินทางไปยังเกาะลังกา เพ่ือบวชเรียนตามลัทธิลังกาวงศ์ คือถือคติอย่างพระพุทธศาสนาหินยาน มี
พระไตรปิฎกเป็นภาษามคธ แล้วเข้ามาตั้งเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองนครธรรมราชนั้น  พ่อขุน
รามค าแหงยังได้เสร็จไปพบด้วยพระองค์เองแล้วนิมนต์พระภิกษุนั้นขึ้นมาตั้งให้เป็นสังฆราชกรุงสุโขทัย 
พระองค์เองทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกได้ทรงสร้างแท่นมนังศศิลาไว้ที่ดงตาล ส าหรับให้พระสงฆ์แสดง
ธรรมและบางครั้งก็ใช้เป็นที่ประทับว่าราชการแผ่นดิน พระองค์ได้บวชให้คนไทยที่เลื่อมใสศรัทธา
ต่อมาตามล าดับ พระองค์ได้ท าไมตรีกับลังกาและได้พระพุทธสิหิงค์มาจากลังกา  แลนับแต่นั้นมาคน
ไทยจึงได้นับถือลัทธิลังกาวงศ์สืบมา  
 พระยาลิไท ราชวงศ์พระร่วง นับว่ามีบทบาทต่อชาติ ศาสนาอย่างมาก กล่าวคือ ผู้สร้าง
เมืองพิษณุโลก ตามรายงานการวิจัยของพระครูสิริรัตนานุวัตรที่ว่า “โดยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกที่ 1 
(พญาลิไท) พร้อมด้วยเสนามาตย์ และพระราชโอรส คือ เจ้าไกรสร   เจ้าชาติสาคร มีกองทัพหน้า-หลัง
มายังเมืองสร้างใหม่ พระองค์เสด็จ  (จากกรุงสุโขทัย)  ถึงเมืองพิษณุโลก   ที่สร้างใหม่  เป็นเวลาฤกษ์
ยามพระวิษณุ  จึงได้ชื่อว่า   พิษณุโลก และพิษณุโลกนี้เป็นพระนามหนึ่งในความหมายของพระนาม
ทั้งสามของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระเจ้าแผ่นแห่งกรุงศรีอยุธยา   แปลว่า  เป็นที่พ่ึงของโลกทั้ง
สาม  ได้แก่  โลกมนุษย์  หมายเอากรุงศรีอยุธยา โลกสวรรค์ หมายเอาสวรรคโลก และพรหมโลก 
หมายเอาพิษณุโลก นั่นเอง”103 
 พระยาลิไท กับ พระพุทธศาสนา โดยพระองค์สร้างพระพุทธชินราช  ตามพงศาวดาร
เหนือกล่าวว่า “สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900 (วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ า เดือน 6 ปีมะเส็ง นพศกจุลศักราช 
319 ปีมะเส็ง ตรงกับ พ.ศ. 1902 หล่อครั้งที่ 3  โดยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกหรือสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย  โปรดให้สร้างขึ้น หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก 1 คืบ ตั้งอยู่บนฐานชุกชีปูนปั้นมีลายปั้นรูปบัวคว่ า-หงาย เป็น
พระพุทธรูปศิลปสมัยสุโขทัย โดยช่างหล่อจากเมือง 5 เมือง  มีเชียงแสน เมืองศรีสัชนาลัย เมืองหริภุญ
ชัย และเมืองสวรรคโลก  โดยช่างจ านวน 5 คน คือ บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสีห์ บา

                                                           
 103 พระครสูิริรตันานุวัตร, การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย, 

รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555, หน้า 49. 



 151 
 

 

ราชกุศล  ชาวจังหวัดพิษณุโลกจัดงานสมโภชทุกปีตรงกับวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 3 เป็นเวลา 10 วันใน
ปัจจุบันของทุกปี”104 
 กาลต่อมา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ได้เจริญรอยตามพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกที่มี
ศรัทธามั่งคงในพระพุทธศาสนา โดยทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย
สร้างซุ้มเรือนแก้วถวายพระพุทธชินราช จนเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธชินราชมาถึงปัจจุบัน พระองค์
มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เสด็จออกผนวชเป็นเวลา 8 เดือน 15 วัน มีพระราช
บริพารติดตามผนวช จ านวน 2,348  รูป  ประทับจ าพรรษาที่วัดจุฬามณี ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก (เป็นที่มาของการบรรพชา และอุปสมบทหมู่ ) ปัจจุบันนี้  วัดนี้ เจ้าอาวาสมีสมณะ
ศักดิ์ เป็นพระครูที่ พระครูพิทักษ์จุฬามณี   และเป็นคณะอ าเภอเมือง พิษณุโลก และวัดนี้มีกิจกรรม
ประจ าปีที่ส าคัญคือ จัดอุปสมบทหมู่ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ทุกปี ๆ ละ  200 กว่ารูป 
 เมืองพิษณุโลก  ปัจจุบันมีฐานะเป็นเทศบาลนครพิษณุโลก ตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะ
เทศบาลเมือง เป็นเทศบาลนคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 116 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2542 มีเอกลักษณข์องนครพิษณุโลก 
 เมืองพิษณุโลก ได้รับยกฐานะเป็นนครพิษณุโลกยังไม่ถึง 8 ปี สมัยนายกเทศบาลชื่อเปรม
ฤดี ชมพูนท  มีค าขวัญประจ านครที่ครอบคลุมอัตลักษณ์ของนครไว้ทั้งหมด ว่า  
 พระพุทธชินราชงามเลิศ 
 ถิ่นก าเนิดสมเด็จพระนเรศวร 
 สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ 
 หวานฉ่ าแท้กล้วยตาก 
 ถ้ าแลน้ าตกหลากตระการตา 
 

 ผู้วิจัยใคร่จะน าเอกลักษณ์ที่ ๑ มาขยายความ เพราะสอดคล้องศิลปวัฒนธรรมด้าน
ประติมากรรมเชิงพุทธว่า พระพุทธชินราชนั้น มีความเป็นลักษณ์และมหัศจรรย์เพียงไร ว่า  

                                                           
 104 เรื่องเดียวกัน, หน้า 46. 
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ภาพ ๓.๑๔ แสดงเอกลักษณ์พระพุทธชินราช/ศิลปวัฒนธรรมประเภทประตมิากรรม จ.พิษณุโลก 

 พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดของประเทศไทย
นับว่าเป็นปติมากรรมชั้นสูงสุดแห่ง “พุทธศิลป์”  บรรดาช่างได้ก่อสร้างข้ึนมาด้วยจินตนาการอัน
บริสุทธิ์ไร้ซึ่งต้นแบบของการสร้าง นักปราชญ์  มีบทบันทึก ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวของประเทศ
ไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพระศรีธรรมไตรปิฎก  (พระ
ยาลิไท) รัชกาลที่ ๕  แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ รวมทั้งพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จมาบูชากราบไหว้ด้วยความ
ศรัทธายิ่ง มีเอกลักษณ์กว่าพระพุทธรูปอื่น  คือ ซุ้มเรือนแก้ว ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสร้างถวาย
ก็ยิ่งงดงามมากข้ึน ดังบทประพันธ์พรรณนาความงดงามส าหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในงานสมโภช
พระพุทธชินราชหรืองานอ่ืน ๆ  โดย พิษณุ เมืองพระงาม เมื่อปี ๒๕๔๗ ว่า 

 พุทธเอย   พุทธชินราช 
 งามเอย   งามโอภาสมหาศาล 
 ศักดิ์เอย ศักดิ์สิทธิ์หาใดปาน 
 คู่เอย คู่สถาน ไทยแผ่นดิน 
 ล้ าเอย ล้ าเลิศประเสริฐสุนทร์   
 สวยเอย สวยละมุนด้วยศาสตร์ศิลป์ 
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 เด่นเอย เด่นหล้าทั่วธานินทร์ 
 สุขเอย  สุขจินต์เมื่อยามยล105  
 จิตส านึกภายนอก ; พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา  
 พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ ขอยกองค์สมเด็จ          มหาราช 

ผู้ครองราชระหว่าง พ.ศ. 2199 - 2231 ซึ่งสมัยนี้เป็นสมัยแห่งการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
รุ่งเรือง กล่าวคือ                                                                         
    ซึ่งสาระ โดยสมเด็จ                                      ชื่อ                         
           ชนะ                                                                เพ่ือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภาษา ไม่ให ้                                               
        และเป็นหลักในการสอนหนังสือไทยแข่งขันกับ                                    
                   ยุคนี้                                                          
                                                     ขออนุญาต                        
                         แต่พระองค์ทรงปฏิเสธการรับคริสต์ศาสนาเข้ามา         พระองค์
ปฏิเสธการ                                       14  และยุคนี้                              
                                        และ          ซึ่งเป็นโอรสของพระโหราธิบดี  
 

 จิตส านึกภายนอก ; พระมหากษัตริย์สมัยกรุงธนบุรี 
 วัดกับวัง หรือพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์เป็นของคู่กัน เทียบกับค าว่า  การศึกษา
กับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งคู่กันนั้น เนื่องจากว่า  สมัยนี้ ประเทศอยู่ในภาวะสงครามทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  การพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  จึงมีน้อย การศึกษาสมัยนี้สอสอดรับกันกับมี
วัตถุประสงค์ที่เป็นศิลปะป้องกันตัว  เมื่อพระเจ้าตากสินได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ พระนามว่า  
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  4 เมื่อวันที่  28 ธ.ค. 2310 มีภาระที่จะต้องกู้ชาติ ศาสนา ท าแผ่นดินให้
เป็นปึกแผ่น ดังบทนิพนธ์ของพระองคท์ีจ่ารึกไว้ในศาลสมสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่วัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร ว่า  
 อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนา 
 ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  แด่ศาสนาสมณะพุทธโคดม 
 ให้อยู่ยงคงถ้วนห้าพันปี  สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม 

                                                           
 105 อ้างแล้ว, พระครสูิริรตันานุวัตร , การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อ

สังคมไทย, หนา้ ๔๗. 
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 เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม  ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา 
 คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า  ชาติของเราคงอยู่คู่กับศาสนา 
 พุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา   พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน106   
 จิตส านึกภายนอก ; พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1  คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 
2325 - 2352 =27) นับว่าพระองค์มุ่งมั่นกับการฟ้ืนฟูชาติศาสนาสืบเนื่องจากจากพระเจ้ากรุงธนบุรี  
จะเห็นได้จากการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  กรุงเทพมหานคร และวัดบริวารคือ
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุ มีปณิธานแห่งการฟ้ืนฟูศาสนาปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์
ในพระราชนิพนธ์นริาศท่าดินแดง ว่า  
 ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา 
 ป้องกันเขตขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี107 
 สมัยพระองค์รัชกาลที่ 1 จึงมีต านานในการศาสนา ที่เห็นชัด ๆ คือ สร้างพระไตรปิฎกฉลับ
ทองใหญ่  (ฉบับหลวง)  ปิดทองทั้งเล่ม มี 354  คัมภีร์ สร้างพระไตรปิฎก ฉบับรองทอง  (ฉบับ
ข้างลาย)  มีลายเขียนข้างคัมภีร์  รวม  305 คัมภีร์ สร้างพระไตรปิฎก  ฉบับทองชุบ  มี  35  คัมภีร์ 
ทรงปฏิบัติศาสนากิจ ทรงศีลบ าเพ็ญทาน  เช้าทรงบาตร  เพลถวายภัตตาหาร ทรงธรรม  นิมนต์พระ
วัดมหาธาตุ  วัดระฆัง วัดโพธิ์  เข้าไปถวายเทศนา พระองค์สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (สี)  องค์แรก  
ในรัตนโกสินทร์  พระองค์ตรากฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เป็นครั้งแรก  10  ฉบับ  ไม่มีมาตรา  ไม่มีบท 
ไม่มีตอน แต่เป็นเรื่องที่รับออกมาเป็นคราว ๆ  บางคราวก็หลายหน้ากระดาษ   ตัวอย่าง ฉบับที่ 2  
“อย่าให้ภิกษุสามเณรดุเยี่ยงอย่างสมีรัก ห้ามรับของฝากจากฆราวาส ตัวอย่างฉบับที่  10  “อย่าให้
อาณาประชาราษฎร์  ลูกค้า  ร้านแพ แขก จีน ไทย  ขายผ้า แพรพรรณแก่พระสงฆ์เป็นอันขาด”  
พระองค์สร้างวัดพระแก้ว พ.ศ.  2337   เพ่ือเป็นที่บอกปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์  สร้างกฎหมายตรา 3 
ดวง   ศึกษาเกี่ยวกับ  ศาสนา  ประวัติศาสตร์  มีวรรณคดีและกวีเอก  เรื่อง สามก๊ก  นิพนธ์โดยพระ
ยาพระคลัง (หน)   
 รัชกาลที่ 5  รัตนโกสินทร์ตอนปลาย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 
2412-2452=40) พระองค์ได้รับสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”  นอกจากพระองค์อุมถัมภ์
พระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดเบญจมบพิตร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม สร้างพระพุทธชินราช
จ าลอง ประดิษฐานไว้ ณ วัดเบญจมบพิตร ฯ ที่ส าคัญที่สังคมได้รับอย่างมากคือ การเลิกทาส และให้

                                                           
 106 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโฺต), อนุทินธรรมะ : ธรรมส าหรับ ๓๖๕ วัน, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๖. 
 107 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘. 
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ก าเนิดแห่งการปฏิรูปประเทศก็ว่าได้  เกิดการศึกษาไทยแผนใหม่หรือสมัยปฏิรูปเริ่มจากรัชกาลนี้  
พระองค์มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ชาวไทยได้รับการศึกษา  โดยเสด็จประภาสยุโรป ได้พบความ
เจริญก้าวหน้าของชาติต่าง ๆ จึงมีพระประสงค์จะให้ประเทศไทยโดยคนไทยได้รับรับรู้รับทราบและ
เป็นอย่างประเทศที่เจริญแล้วบ้าง  เพ่ือจะพัฒนาประเทศต่อไปให้เจริญทัดเทียมโลกตะวันตก จึงให้
ความส าคัญกับการศึกษา วางแผนการศึกษาให้เริ่มมีระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน มีโครงการศึกษา 
เช่น เริ่มมีโรงเรียน มีครู มีแบบเรียน มีโครงการศึกษาชาติ   โดยได้สร้างโรงเรียนส าหรับราษฎรแห่ง
แรก ชื่อ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2427 
 

 
 
 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์มั่นในศาสนามีพระ
ราชกรณียกิจบ าเพ็ญกุศลประจ าโดยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับพระอารามหลวงทั่วไป ถวาย
สมณะศักดิ์แด่พระสงฆ์ประจ าในวันพระราชสมภพ ถวายการอุปสมบทนาคหลวงแด่สามเณรผู้สอบ
ประโยคเก้าได้ ถวายทุนการศึกษาเป็นทุนหลวงประจ าปี วัดพระอาราม เช่น วัดพระรามเก้า วัดญาณ
สังวร สร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร ที่ส าคัญพระองค์ให้ความรู้ เป็นการให้วิธีตกปลาชนิดที่กิน
ไม่หมด ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าพระองค์เป็นต้นแบบแห่งการปฏิบัติตนต่อสังคม  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถือได้ว่า  เป็นต้นแบบต่อสังคมไทย  
กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติและสังคมไทย ก็จะ  ดังนั้น  ในฐานะพสกนิการ  ให้การยกย่องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นต้นแบบสังคมที่มีความรักชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  สังคมที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาและศรัทธาในศาสนาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาใดๆ ศาสนาอิสลาม คริสต์  เป็นต้น  เป็นต้นแบบสังคมเกษตรกรรม  สังคมที่ยึดมั่นในระบบ
เครือญาติ  สังคมที่เคร่งประเพณีพิธีกรรม  สังคมที่มีศิลปกรรมประณีตงดงาม ที่ทุกอย่างสามารถ
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุด ทุกอย่างมีส่วนร่วมกัน กลายเป็นสังคมใหญ่ของคนไทย ที่ท าให้เกิด

ภาพ ๓.๑๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานกลางแดดจนพระเสโทไหล
จากพระนาสิกที่ช้ีให้เห็น พระหัตถอ์ีกข้างถือแผนที่  ถือพ้ืนท่ีทรงงาน 
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ความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน    สถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เกิดแรงบันดาลใจ  เป็นลักษณะเด่นของคนไทย ที่ผสมผสานกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย  สามารถ
สรุปเป็นค าเดียวว่า  พระมหากษัตริย์ไทยคือสังคมและวัฒนธรรมไทย   
 รัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบของสังคมไทยในทุกด้าน ในด้านปกครองพระองค์ทรงใช้หลัก
ทศพิธราชพระธรรม ประกอบด้วยการท าทาน รักษาศีล  เสยสละ ซื่อตรง อ่อนโยน อดกลั้น ไม่โกรธ 
ไม่เบียดเบียน อดทน ไม่คลาดธรรม (ทาน  สีล  ปริจฺจาค  อาชฺชว  มทฺทว  ตปํ อกฺโกธ  อวิหิงสญฺจ ขนฺตญฺจ 
อวิโรธนะ)108  เป็นต้นแบบในการครอบครัว โดยใช้ฆรวาสธรรม ๔ ปฏิบัติในช  วิตประจ าวัน ดังที่พระผู้
มีพระภาคตรัสตอบค าถามอาฬวกยักษ์ว่า  “บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ 
ประการนี้ คือ สัจจะ  ธรรม    ธิติ  จาคะ  ละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก     เชิญท่านถามสมณ
พราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอ่ืนดูชิว่า   ในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ  ขันติ (ธิติ)  จาคะ  
เล่า”109  ในด้านการด าเนินชีวิต พระองค์ใช้หลักโภควิภาค สร้างเป็นทฤษฎีพอเพียงแก่ราษฎร (เกษตร
ในครัวเรือน) ว่า “คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งใช้สอย 
ส่วน ๒ และ ๓  ใช้ประกอบการงาน  ส่วนที่ ๔ เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตราย จึงผูกมิตร
ไว้ได้”110 สอดคล้องกับการแบ่งทรัพย์สินของตนออกเป็น ๔ ส่วน ๑๐ ส่วนเป็นพ้ืนที่สร้างบ้าน ๓๐ 
ส่วนปลูกผัก ๓๐ ส่วนสร้างบ่อน้ า ๓๐ ส่วนท าสวน (๑๐:๓๐:๓๐:๓๐) ตามแผนผัง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพ/แผนผัง ๓.๑๖ แสดงอัตราสว่นการแบ่งพื้นสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 

                                                           
 108 ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๔๑๑/๒๔๔. 
 109 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 
 110 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๒. 
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 การแบ่งอัตราส่วนสร้างพ้ืนที่ท ากินตามแนวพระราชด ารินี้ กลายเป็นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปรัชญาสายจริยศาสตร์)  นับว่าเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรอย่างยั่งยืน มั่นคง 
และม่ังคั่งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศาสนา ศิลปวัฒนธรรมได้ ตามท่ีปรากฏในแผนผังนี้  

 
 
 มาถึงตอนนี้ ต้องยอมรับและยืนยันว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ /กษัตริย์/พระราชา/พระ
เจ้าแผ่นดินนั้น เป็นต้นแบบสร้างจิตส านึกอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรัชกาลที่ ๙ นี้ จะเห็นได้จากการที่
พระองค์สวรรคตแล้ว พสกนิกรทั่วประเทศต่างเศร้าโศกเสียใจ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
พระองค์สวรรคตลงถึงวันนี้ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ นับได้เกือบ ๗ เดือน โดยตั้งพระบรมโกศที่
พระราชวังมีพสกนิกรจากทั่วประเทศแต่งกายชุดด าเข้าเคารพพระบรมศพทุกวันมิขาดสายคิดเป็นวัน
ละ ๕๐๐-๖๐๐ คน ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะพสกนิกรเหล่านี้มีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพสกนิกรตลอดการครองราชย์มา ๗๐ ปี  พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เสด็จไป
เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ แม้บางจังมิได้มีพระราชสถาน/ต าหนักก็ตาม พระองค์ก็เสด็จไป พระองค์มิได้
เสด็จไปเยี่ยมราษฎรเท่านั้น ยังได้ปฏิบัติศาสนกิจ ไปสนทนาธรรม ไปกราบนมัสการพระสงฆ์และ
พระพุทธเจ้าองค์แทน เช่น พระพุทธชินราชพระองค์เสด็จมาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ดังคลื่นประชาชนเข้าเคารพพระบรมศพจากข่าวส านักข่าวเนชั่น ดังนี้  

ภาพ ๓.๑๗ แสดงขอบข่ายเนื้อหาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ
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ภาพ ๓.๑๘ บนและลา่ง แสดงพสกนิกรเข้าเคารพพระบรมศพ ร.๙ ด้วยจิตส านึกในพระมหากรณุาธิคณุต่อพสกนิกร  
ด้วยการพูดในใจดัง ๆ ว่า “ขอเปน็ข้ารองบาททุกชาติไป” 

 
 สรุปสถิติพสกนิกรเข้าเคารพพระบรมศพประกอบกับการยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตจากในหลวง จ านวนทั้งสิ้น 1,608 คน ใน ๑๐ อันดับ111 ตามตารางท่ี ๑ 

ช่วงวัน/เดือน อันดับ รายการ ร้อยละ 
๒๒-๒๖ พ.ย.๕๙ ๑ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 94.78% 

 ๒ เสียสละ อดทน 86.38% 
 ๓ มุ่งม่ัน ขยัน หมั่นเพียร 80.22% 
 ๔ ท าความดี เป็นคนดีของสังคม 70.34% 
 ๕ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 68.10% 
 ๖ รักและสามัคคี มีน้ าใจต่อกัน 67.35% 
 ๗ กตัญญูต่อบิดามารดา รักครอบครัว  66.98% 
 ๘ มีสติ ใช้ปัญญา 62.31% 
 ๙ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม  59.89% 
 ๑๐ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 58.02%. 

ภาพ/ตาราง ๓.๑๙ แสดงสถติิตัวอย่างของผู้เข้าเคารพพระบรมศพรายวัน 

 สรุปเอกสาร โดยประมวลความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม  

                                                           

 111 สวนดุสติโพล มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, ยอดประชาชนเข้าสักการะท าสถติิ แหล่งข้อมูล 
http://www.thaipost.net (๑๗ เม.ย.๖๐) 

http://www.thaipost.net/
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 เมื่อประมวลจากเอกสารสัมภาษณ์แล้ว ทราบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับกระบวนการ 
๖ ประการที่กล่าวไว้  กล่าวคือ ผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า จิตส านึกเกิดขึ้นจาก ๖ กระบวนการโดยแท้  
คือ จิตส านึกเริ่มต้นจากตนเอง โดยมีปุพพอุปนิสัย เช่นเจ้าชายสิทธัตถะถูกท านายจากพราหมณ์
โหราจารย์ว่า มีคติเป็นทางเดียว คือ ออกบวชเป็นศาสดาเอกในโลก กระบวนการต่อมา คือครอบครัว
โดยพ่อแม่หรือพ่ี ๆ จะอบรมบ่มเพาะกันต่อมา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยครูจะสอนวิชาการและ
อบรมให้เกิดจิตส านึกร่วมกับนักเรียนมากมาย วัด/ศาสนาจะบ่มเพาะจิตให้มีเมตตา กรุณา มีคุณธรรม
จริยธรรมบนฐาน  รัฐ/ประเทศ  มีจิตส านึกเคารพกฎหมาย รับใช้ประเทศด้วยการเป็นทหาร เสียภาษี
อากรและกระบวนการสุดท้าย สถาบันพระมหากษัตริย์ ส านึกในความเสียสละปกป้องคุ้มครอง
ประเทศ บริหารประเทศในฐานะประมุขใช้อ านาจผ่านฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และผ่านสภานิติ
บัญญัติ นายหลวง ร. ๙ พระองค์มีปริจจาคะเสียสละค้นคว้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีค่าร้อยละมากกว่ารายการอื่น ๆ ดังแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.1.๗ ระดับคุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษาที่เกิดขึ้น 

 วัดและชุมชนในพระพิษณุโลก มีโชคอย่างหนึ่งคือ องค์พระพุทธชินราช เป็นพระ
คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สร้างโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย หรือพระเจ้าศรีธรรม
ไตรปิฎก เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ ปางมารวิชัย หล่อด้วยส าริด ลงรักปิดทอง ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 
๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว สูง ๗ เมตร สร้างโดยพระสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ราชวงศ์พระร่วง โดย
ช่าง ๕ คือ บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสีห์ บาราชกุศล ที่พิเศษในการหล่อคือ พระ
อินทราธิราชแปลงกายโดยนุ่งขาว เป็นช่างร่วมหล่อ ในครั้งที่ ๓ ทองแล่นเต็มองค์ดี สมบูรณ์ สวยงาม 
เมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จมาครองเมืองพิษณุโลกอยู่ ๒๕ ปี ได้สร้าง

ภาพ/แผนภาพ ๓.๑๙ แสดงกระบวนการกับจิตส านึกต่อวัฒนธรรม 

 

กระบวนการ 

บริหารจดัการ 

เครือข่าย 

ข้อบังคับ 

กิจกรรม 

ความรู ้

วัฒนธรรม 

เชิงพุทธ 

สถาปัตย ์ ประตมิา 
กรรม 

จิต
กรรม 

ประเพณ ี
เทศกาล 
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ซุ้มเรือนแก้วถวายครอบองค์ท าให้ดูสง่างดงามเป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าเกิดขึ้นมาก กล่าวคือ
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้เสด็จมากราบไหว้รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มา
สักการบูชา ครั้งสุดท้ายในรอบทศวรรษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ เทพยบดินทราธิราช เสด็จ
มาเมื่อทรงผนวช พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้ปลูกต้นสาละลังกาไว้เป็นที่ระลึกที่หน้าพระวิหารพระพุทธชิน
ราช นอกจากนั้นก็มีพระบรมศานุวงศ์เป็นผู้แทนพระองค์มาทอดผ้ากฐินทุกปีในฐานะพระอารามหลวง 
ชนิดวรมหาวิหาร 

 คุณค่าทางพุทธิศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

 ขึ้นชื่อว่า คุณค่า แล้วเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ เช่นอาหารที่มีคุณค่าดีมีประโยชน์ คืออาหาร
ที่ไม่เป็นพิษ แต่จะช่วยเสริมสร้างพลังให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต เพ่ิมสติปัญญาให้คิดดีท าดี เป็น
ต้น  พระพุทธชินราช ก็เช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาและปฏิบัติย่อมได้รับความรู้ ได้พัฒนาคุณค่าชีวิต เป็น
ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใส หักห้ามใจท าชั่ว มุ่งท าดี เจริญจิตภาวนา เช่นท าวัตรสวด
มนสต์ในพระวิหารพระพุทธชินราชตอนเย็น  ท าให้จิตสงบ เยือกเย็น สงบกายใจ เป็นต้น  ครอบคลุม
การพัฒนาชีวิต ดังค าประมวลหลักคุณค่าทางจริยศาสตร์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ช านะ พาซื่อ ดังนี้ 
 ๑. มีคุณค่าต่อผู้ศึกษา คือ 
  ๑.๑ รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 
  ๑.๒ รู้จักคุณค่าอันแท้จริงของชีวิต ซึ่งจะให้ชีวิตอยู่อย่างสงบพบแต่สิ่งที่พึงพอใจ 
  ๑.๓ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตที่ดีงาม 
  ๑.๔ มีระดับจิตใจสูงขึ้น 
  ๑.๕ ตัดสินใจได้ถูกต้องว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด 
 ๒. มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ คือ 
  ๒.๑ ช่วยให้เกิดความเป็นระบบระเบียบที่ดีงามในสังคม และเศรษฐกิจได้ในวิถีทางสันติ
และยุติธรรม 
  ๒.๒ เป็นปัจจัยอันส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนพลเมืองและพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและม่ันคงต่อไปเรื่อง ๒ ข้อข้างต้นนี้112  
 เรืท าให้เราศึกษาย้อนไปในการเรื่องจริยศาสตร์ในฐานะเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา   เป็น
วิชาว่าด้วยหลักแห่งความประพฤติ  เป็นแนวปฏิบัติเชิงปรัชญา มีผลของการปฏิบัติว่าเหมาะ หรือไม่
เหมาะสม ดี หรือไม่ดี เป็นสุข หรือทุกข์ ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ มีผลรองรับการตัดสินนี้ว่า 

                                                           
 112 ช านะ  พาซื่อ, จริยศาสตร์ประยุกต์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓),                         
หน้า ๓-๔. 
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คุณค่า  ในหลายแนวทาง เช่นแนวทางเกิดคุณค่าทั้งทางสุนทรียศาสตร์ ทางนวัตกรรมศาสตร์ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ คือค าว่า  จริยธรรม หรือศีลธรรม เป็นแนวปฏิบัติเชิงศาสนา  มีความผิดที่มีโทษ
เป็นบาป ความถูกต้องมีผลเป็นบุญ ผู้ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วจะได้รับคุณค่าสูง  เป็นคน
ประเสริฐ ตามคติทางพระพุทธศาสนา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “บุคคลที่ฝึกดีแล้ว ประเสริฐในหมู่
มนุษย์ทั้งหลาย”113   (ทนฺโต เสฏโฐมนุสเสสุ) ผลจากการเป็นผู้ประเสริฐนี้ ท าให้ผู้นั้นเข้าสู่สุคติ โลก
สวรรค์ และนิพพานในที่สุด  แต่ระดับปุถุชนแล้ว เป็นการได้รับความสุข  มีชีวิตเป็นสุข  มีผลเป็นสุข
วงกว้างของสังคมแม้จะกลับเป็นทุกข์ได้ก็ตาม   ดังนั้น เรื่องนี้ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาคือสาขา
หนึ่งของจริยศาสตร์  จะเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าพุทธศิลปะนวัตกรรมและวัดคุณค่าเรื่องอ่ืน ๆ  ได้เป็น
อย่างดี 
 พุทธิศึกษาเกี่ยวกับพระอุโบสถ (ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส)์ 
 ศิลปกรรมอย่างหนึ่งที่ติดตาตรึงใจของไทย เพราะปรากฏทุกที่ นั่นหลังคาพระอุโบสถ เป็น
สิ่งที่ควรศึกษา  จ าเป็นต้องรู้อย่างยิ่ง มิฉะนั้น จะเป็นดังใบหูที่เป็นอวัยวะติดตัวแล้วเจ้าของมองไม่เห็น  
นั่นคือ ศิลปกรรมแต่ละอย่างนั้นสื่อถึงอะไร  ตอบได้ว่า  สีขาวของอุโบสถแทนพระบริสุทธิคุณของ
พระพุทธเจ้า กระจกขาวหมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายไปทั่วโลกมนุษย์
และจักรวาลสะพาน หมายถึง การเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ก่อนขึ้นสะพานครึ่งวงกลมเล็ก
หมายถึง โลกมนุษย์ วงใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามาร หรือพระราหู หมายถึง กิเลสในใจแทนขุม
นรกคือทุกข์ ผู้ใดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระพุทธภูมิต้องตั้งจิตปลดปล่อยกิเลสตัณหาของตนเองทิ้ง
ลงไปในปากพญามาร เพ่ือเป็นการช าระจิตเราให้ผ่องใสถึงจะเดินผ่านขึ้นไป บนสันของสะพานจะ
ประกอบไปด้วยอสูรอมกัน ๑๖ ตัว ข้างละ ๘ ตัว อุปกิเลส ๑๖ จากนั้นก็จะถึงกึ่งกลางสะพาน 
หมายถึง เขาพระสุเมระ เป็นที่อยู่ของเทวดา ด้านล่างเป็นสระน้ า หมายถึง สันดรมหาสมุทร มีสวรรค์
ตั้งอยู่ ๖ ชั้นด้วยกัน ผ่านสวรรค์ ๖ เดินลงไปสู่แผ่นดินของพรหม ๑๖ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ ๑๖ 
ดอก รอบอุโบสถ ดอกที่ใหญ่สุด ๔ ดอก ตรงทางขึ้นด้านข้างโบสถ์ หมายถึง ซุ้มพระอริยเจ้า ๔ 
พระองค์ ประกอบด้วยพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นสงฆ์สาวกที่
เราควรกราบไหว้บูชา 
 ก่อนขึ้นบันได ครึ่งวงกลม หมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น ๓ ขั้น แทนอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ผ่านแล้วจึงขึ้นไปสู่แผ่นดินของอรูปพรหม ๔ แทนด้วยดอกบัวทิพย์ ๔ ดอก และ บาน
ประตู ๔ บาน บานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความว่าง (ความหลุดพ้น) แล้วจึงจะก้าวข้าม
ธรณีประตูเข้าสู่พุทธภูมิภายในประกอบด้วยภาพเขียนโทนสีทองทั้งหมด ผนัง ๔ ด้าน เพดาน และพ้ืน
ล้วนเป็นภาพเขียนที่แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร มุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรม 

                                                           
 113 ข.ุขุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๓๓. 
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 ส่วนบนของหลังคาอุโบสถ ได้น าหลักธรรมอันส าคัญยิ่งของการปฏิบัติจิต ๓ ข้อ คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา น าไปสู่ความว่าง (ความหลุดพ้น) 
 ช่อฟ้าเอก หมายถึง ศีล ประกอบด้วยสัตว์ ๔ ชนิดผสมกัน แทน ดิน น้ า ลม ไฟ ช้าง 
หมายถึง ดิน, นาค หมายถึง น้ า, ปีกหงส์ หมายถึง ลม และหน้าอก หมายถึง ไฟ ขึ้นไปปกปักรักษา
พระศาสนา บนหลัง ช่อฟ้าเอกแทนด้วยพระธาตุ หมายถึง ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อ และ 
๘๔,๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
 ช่อฟ้าชั้นที่ ๒ (บน) หมายถึง สมาธิ แทนด้วยสัตว์ ๒ชิด คือ พญานาคกับหงส์ เขี้ยว
พญานาค หมายถึง ความชั่วในตัวมนุษย์ หงส์ หมายถึง ความดีงาม ศีลเป็นตัวฆ่าความชั่ว (กิเลส) เมื่อ
ใจเราชนะกิเลสได้ก็เกิดสมาธิ มีสติก าหนดรู้เกิดปัญญา 
 ช่อฟ้าชั้นที่ ๓ (สูงสุด) หมายถึง ปัญญา แทนด้วยหงส์ปากครุฑ หมอบราบนิ่งสงบไม่
ปรารถนาใดๆ มุ่งสู่การดับสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสภายใน 
 ด้านหลังหางช่อฟ้าชั้นที่ ๓ มีลวดลาย๗ ชิ้น หมายถึงโพชฌงค์ ๗ ลาย ๘ ชิ้นรองรับฉัตร 
หมายถึง มรรค ๘ฉัตรหมายถึงพระนิพพานลวดลายบนเชิงชายด้านข้างของหลังคาชั้นบนสุดแทนด้วย
สังโยชน์ ๑๐ เสา ๔ มุม ด้านข้างโบสถ์ คือ ตุง (ธง) กระด้าง เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า
ตามคติล้านนา 
 ตัวอย่างดังกล่าวมาของพุทธศิลปกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว เรียกศรัทธาของนักท่องเที่ยว
มากกว่าที่อ่ืน ๆ ๓ แห่ง ซึ่งพุทธศิลปกรรมเช่นนี้มีมากมายในประเทศไทย แต่ละแห่งก็มีลักษณะ
ต่างกันไป ให้คุณค่าต่อชีวิตจิตใจต่างกัน แต่ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน คือความสุขใจ 
 คุณค่าทางจริยศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
 ในพระวิหารพระพุทธชินราช มีศิลปกรรมทุกอย่างให้ศึกษา เช่นเข้าไปในพระวิหารกราบ
พระพุทธชินราชแล้ว ทุกคนจะถ่ายภาพติดองค์พระพุทธชินราชไว้เป็นระลึก ทั้งชาวไทยและเทศก็จะ
ได้ภาพหว้บูชาและท่ีระลึก มีคุณค่าทางใจคือ ได้เห็นพระพักตร์ของท่านแล้วรู้สึกชื่นใจ บางครั้งเข้าไป
กราบท่านจนเนื่องแน่น จึงมีกติกาจริยธรรมขึ้นมาว่า ห้ามยืนถ่ายภาพ เพราะถ้ายืนแล้วจะบังคนอ่ืน 
และจะบังองค์ท่าน โดยเฉพาะจะบังคนอ่ืน อาจจะเซเหยียบกันได้ นอกจากนี้  ต้องแสดงความเคารพ
ด้วยกายที่แสดงออกด้วยการไม่สวดรองเท้าเข้าเขตที่ประดิษฐาน ไม่กั้นร่ม ไม่สวมหมวก ไม่นุ่งกาง
และเสื้อที่สั้นเข้าในบริเวณ พระวิหารพระพุทธชินราช ชาวพุทธที่เข้าสักการบูชา ไม่ยืนถ่ายรูป ไม่นุ่ง
สั้นเข้าไป ถอดรองเท้าไว้ภายนอก  น่าสังเกตว่า ท้าวอมรินทราธิราชเจ้าที่มาร่วมเททองหล่อพระพุทธ
ชินราชครั้งสุดท้ายที่สมบูรณ์ สวดงามนั้น จะนุ่งชุดขาวลงมา จึงมีชื่อทางพระพุทธศาสนาท้าวสักก
เทวราช (เทพผู้นุ่งผ้าสีขาว) ดังนั้น จะเห็นว่า ช่างที่ท าหน้าที่หล่อพระพุทธรูปทุกที่นั้นจะต้องนุ่งชุด
ขาว ย้อนไปสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร เมื่อทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นชุด
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ขาว ด้วยเหตุนี้ สีขาวของชาติไทย จึงเป็นสีขาว ที่สื่อถึงพระรัตนตรัย และปัจจุบันสีชุดขาว เป็นสีของ
อุบาสกอุบาสิกา นี้เอง  
 จริยธรรมในการสร้างพุทธรูป  ผู้สร้างย่อมต้องเข้าใจเป็นอย่างดี ต้องสร้างที่ไม่ขัดแย้งกับ

ธรรมวินัย หรือขัดแย้งต่อความรู้สึกที่ควรจะเป็น เช่นว่า สร้างพระพุทธรูปที่แสดงถึงเพศสัมพันธ์ของ
ชายหญิง หรือเพศเดียวกันท าการปฏิสัมพันธ์ในท่าที่ไม่เหมาะสม เรื่องกามารมณ์นั้นขัดแย้งกันสิ้นดี 
ดังภาพนี้ 
 

ภาพ ๓.๒๐ แสดงภาพที่ไม่เหมาะสมกับพุทธประติมากรรม 
 

 คุณค่าทางหัตถศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
 หัตถศึกษา เป็นการศึกษาเรื่องฝีมือในการสร้าง คือ ต้องสร้างให้สอดคล้องกับธรรม จึง
กล่าวมาในที่นี้หลายครั้งว่า พุทธศิลปกรรมนั้น ต้องสื่อถึงธรรมด้วย เช่น ตาลปัตรพระสงฆ์ จะมี
รูปทรงหน้านางหรือรูปไข่ หมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วจะเป็นผู้งดงาม ตรงกับค าว่าธรรมะ แปลว่า 
ธรรมจะรักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปสู่ทั่วไป (ธมฺมจารี สุข  เสติ) นั่นเอง พัดสมณศักดิ์พระครูฯ มีรูป
เป็นดาวแฉก ๑๖ แฉก หมายถึงญาณ ๑๖ ที่จะปฏิบัติหรืออุปกิเลส ๑๖ ที่ต้องละนั่นเอง พัดเปลว
เพลง เป็นพัดสมณศักดิ์พระราชาคณะ หมายถึง ปัญญา ความรอบรู้ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้ความเพ่ิมขึ้น
เพราะส่วนใหญ่มองข้ามไป เมรุ เผาศพตามวัดต่าง ๆ   มีชื่อเต็มว่า เมรุมาส แปลว่าภูเขาพระสุเมรุ 
หรือภูเขาไกรลาส หรือสุเนรุราช ถือว่าเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุด มีทวีปทั้ง ๔ ล้อมรอบ เป็นศูนย์กลาง
จักรวาล ที่ส าคัญคือ เป็นภูเขาสูงสุด มีต านานว่า พระเศียรของท้าวกบิลพรหมที่ถูกตัดจากการแพ้
ทายปัญหา ๓ ราศีกับธรรมบาลกุมารนั้นก็น ามาบรรจุไว้ที่นี่ เพราะว่าเป็นที่สูงสุด หมายถึงต้องเคารพ
สูงสุด จ าเป็นต้องมาน าบรรจุไว้ที่ภูเขานี้ เพราะจะทิ้งที่ไหนไม่ได้ ถ้าทิ้งลงน้ า น้ าจะแท้ง ทิ้งบนบก ไฟ
จะไหม้โลก ทิ้งไปในอากาศ ฝนจะแล้ง  ในที่สุดธิดาทั้ง ๗ คนของท่านจึงน ามาบรรจุไว้ที่ถ้ าสุคันธมาส 
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ภูเขาพระสุเมรุนี้ หมายถึง เคารพสูงสุด เป็นปริศนาธรรมที่ลูกต้องดูแลพ่อแม่ มิฉะนั้นจะเดือดร้อน ดัง
ไฟไหม้ ฝนแล้ง น้ าท่วม นั่นเอง  
 ดังนั้น ค าว่า เมรุ เป็นชื่อมาจากภูเขานี้นี่เอง เป็นที่แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูก ๆ 
ญาติพ่ีน้องที่จะท าพิธีฌานกิจศพของญาติ ๆ และค าว่าสนามหลวงนั้น ชื่อทางการว่า ทุ่งพระเมรุ หรือ
พระเมรุกราวด์ กล่าวคือเป็นที่ฌาปนพระบรมศพของเจ้า พระบรมวงศ์ นั่นเอง สนามนี้จะมีทุก
ประเทศ ถือว่าเป็นสนามกลางของประเทศ ในเดือน ตุลาคาม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ รัฐบาลไทยจะถวาย
พระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะเห็นว่าได้สร้างพระเมรุจ าลองขนานใหญ่ ถือว่าจ าลองเขาพระสุเมรุ
นั่นเอง และล้อมรอบพระสุเมรุนั้นจะเห็นว่า ล้อมรอบไปด้วยพืช สัตว์ป่าหิมพานต์หรือสัตว์วรรณคดี 
เช่น นกกินรี นกครุฑ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาคราช เป็นต้น  

 
ภาพ ๓.๒๑ แสดงสัตว์ปา่หิมพานต์รอบ ๆ พระสุเมรุ 

 

๓.๒ กระบวนการสร้างจิตส านึก  
 กระบวนการนั้นไม่ต่างกับขั้นบันไดที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่ที่สูง เป็นเช่นกับกระบวนการชีวิตของ
มนุษย์แรกเริ่มที่นอน จากนอนไปค่ า จากคว่ าไปตั้งคลาน จากคลานไปตั้งไข่ จากตั้งไข่ไปเดินแตอะ
แตะ จากเดินเตอะแตะไปก็เดินได้คล่องแคล่วจนถึงวิ่งได้ในที่สุด  กระบวนการเรียนรู้จนเกิดจิตส านึก
ก็เช่นเดียวกัน ในการที่จะเกิดจิตส านึกแต่ละอย่างได้ ต้องมีปัจจัยภายในภายนอกช่วยกระตุ้น เร่งเล้า 
ถ้าเรง่เล้าไม่ส าเร็จก็ต้องมีระเบียบข้อบังคับจนถึงกฎหมายออกมาบังคับกัน ดังนั้น จึงตั้งกระบวนการ
สร้างจิตส านึกได้ ๕ ขั้น คือ  
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๑; ความรู้ 
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒; กิจกรรม 
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๓; ข้อบังคับ/กฎหมาย 
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๔; เครือข่าย 
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๕; บริหารจัดการ  
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 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๑ ความรู้ ; จาก อุปนิสัย 
 กระบวนการสร้างส านึก คือ  ความรู้ โดยกระบวนการนี้ จะเกิดขึ้นจากอุปนิสัยของตนเอง 
เกิดเองโดยธรรมชาติ หากว่าตามหลักศาสนา คือเกิดจากปุพเพกตปุญญตา  เป็นบุญท ากรรมแต่ง
เกื้อหนุนให้เกิดข้ึน  ให้ได้พบได้เจอสิ่งนั้น ๆ  โดยบังเอิญ แหล่งความรู้ที่เกิดจากอุปนิสัยของตนเอง มี
ปัจจัยภายในคือบุญเก่า เช่น เจ้าชายสิทธัตถะที่มีบุญญาบารมทีี่บ าเพ็ญมาแล้วหลายสิบชาติ เสวยชาติ
เป็นสัตว์นานาชนิด แม้แต่เป็นพญากวางตั้งท้องมิให้พระเจ้าพรหมทัตในฐานะนักกีฬาล่าสัตว์เกิดความ
สงสารลูกในท้อง แม้แต่เสวยชาติเป็นเตมีย์ใบ้ ดังปรากฏในพระเจ้าสิบชาติ  
 ตามที่กล่าวไว้แต่ต้นในบทนี้ว่า เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประภาสอุทยานในยามเช้า 
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ โดยเทวทูต ๓ ข้อแรก เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นแล้วเกิดความสังเวชใจว่า น่าทุกขเวทนา ทรมาน น่าสงสาร  ท าไมต้องแก่ เจ็บ ตาย
ด้วยเล่า  ท าอย่างไรจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ จากนั้นเมื่อเสด็จด าเนินต่อไปก็เห็นเทวทูตที่ ๔ คือ 
สมณะ นักพรต นักบวช ที่ส ารวมอินทรีย์อันผ่องใส เห็นแล้วน่าศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนัก จึงเกิดความคิด
ได้ว่า แนวทางนี้ใช่เลยที่จะน าพาให้ชาวโลกพ้นทุกข์จากการแก่ เจ็บ ตายได้ เจ้าชายสิทธัตถะจึงใช้
แนวทางนี้ค้นหาความพ้นทุกข์ให้ชาวโลก 
 สรุปกระบวนการสร้างจิตส านึกที่ ๑; ความรู้  จากกิจกรรมเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
อุทยาน  

 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒ กิจกรรม; จาก ครอบครัว 
 กระบวนการสร้างส านึก คือ กิจกรรม กล่าวคือ สมาชิกในครอบครัว โดยมีพ่อแม่เป็น
หัวหน้าน าพาลูก ๆ ท าหน้าที่ของตน โดยพ่อแม่ท าหน้าที่เลี้ยงดูลูก ๆ ด้วยการท างาน เพ่ือให้ได้เงินมา
จับจ่ายซื้อสิ่งของมาใช้ในครัวเรือน ส่วนลูก ๆ ก็ท าหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนหรือช่วยพ่อแม่ท างานตาม
สถานะเพศ อายุที่พอจะท าได้  พ่อแม่สามารถสร้างจิตส านึกให้ลูกได้  สิ่งที่ท าได้เป็นปกติ คือ 
กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษในโอกาสหรือวันสัญทางศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ในยามเช้า  กิจกรรมรดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมเทศกาลลอยกระทง กิจกรรมปล่อยนก
ปล่อยปลาในวันเกิด กิจกรรมฉลองวันเกิดมีเป่าเทียนบนเค้ก กิจกรรมทานข้าวร่วมกันในวันสุดสัปดาห์ 
กิจกรรมเหล่านี้ เป็นจังหวัดและโอกาสที่จะสอดแทรกค าสอนทางศาสนา ค าแนะน าจากพ่อแม่ 
สอดแทรกความรู้ในกิจกรรมที่ท า ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  มีส าคัญและจ าเป็นอย่างไร ท าแล้วจะได้
อานิสงส์อย่างไร มีคุณค่าทางพุทธิศึกษา ทางจริยศึกษา ทางหัตถศึกษาอย่างไร ถ้าไม่ท าตามวิถึประชา
เช่นนั้น ๆ จะถูกลงสังคมลงโทษอย่างไร  
 กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒; กิจกรรม จาก โรงเรียน (ต่อ) 
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 กระบวนการสร้างจิตส านึก คือ กิจกรรม โดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม 
ฝึกหัดกายใจให้มีนิสัยรักดี ใฝ่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชาติ ต่อสังคม เมื่อท าได้สมบูรณ์แล้ว
จะกลายเป็นจิตส านึกต่อสังคมโดยรวม จะเห็นว่า รัฐบาล คสช. โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ก าหนดค่านิยมออกมา ๑๒ ประการ (ปรากฏในบทที่ ๑) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
จิตส านึกได้เป็นอย่างดี   
 กิจกรรมของโรงเรียนนั้นมีมากมาย เพราะภารกิจของนักเรียนนั้นเมื่อรวมแล้วมี ๒ 
ประการใหญ่ คือ กิจกรรมการเรียน และกิจกรรมการฝึกหัดกายใจ กิจกรรมการเรียนนั้นเป็นสิ่ง
ตายตัวอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึง ส่วนกิจกรรมฝึกหัดกายใจนั้นต้องกล่าวถึงในที่นี้ กิจกรรมฝึกหัด
กายใจเป็นกิจกรรมรองจากการเรียนของนักเรียน หลัก ๆ ของกิจกรรมของนักเรียน คือ กิจกรรมกีฬา 
ได้แก่การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมชนิดนี้ ว่าตามหลักศาสนา คือการฝึกหัดกาย ได้แก่ศีล ฝึกหัดใจ 
ได้แก่สมาธิ นั่นเอง  ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบริหารอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้มีการ
เคลื่อนไหวเหมาะที่จะท างานหนักหรือเบาตามโอกาสต่าง ๆ เช่นกีฬาวิ่ง ครูจะสอนนักเรียนให้วิ่งที่ถูก
วิธีออกมาในรูปแบบของการแข่งขัน สร้างประโยชน์แก่ตนเอง คือ สุขภาพแข็งแรง ต้านภัยไร้โรค ส่วน
สังคมท่ีได้จากการเล่นกีฬา คือ เกิดกายสามัคคี ท างานเป็นทีม การอยู่หรือท างานร่วมกันอย่างเป็นสุข 
เพราะกีฬา จะสร้างจิตส านึกให้รู้แพ้ รู้อภัย ละกิเลสของตน แก้กองกิเลสท าคนให้เป็นคน ถือว่าเป็น
ยาวิเศษ  
 กรณีตัวอย่าง (ปรากฏในบทที่ ๓) เด็กชายประทีบ ช่วงชู อายุ ๑๒ ปี นักเรียนชั้น ป. ๖ 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง เก็บธงชาติที่ปักตามเสารั้วหน้าโรงเรียนที่ถูก
ฝนและลมพัดล่วงมากระจายตามพ้ืนถนน ก็มีนักเรียนชั้น ม.๖ ถ่ายคลิปแล้วลงยูทูปกระจายในโซ
เชียวมีเดีย ท าให้สังคมทึ่งในความคิดของเขาที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า เพราะว่า “ธงชาติเป็นของสูง” 
ความได้ยินถึงรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ก็มีรางวัลมอบให้เขา
และโรงเรียน วันศุกร์ต่อมา นายรัฐมนตรีกล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 
“เขามีค่านิยม ๑๒ ประการ”  
กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒; กิจกรรม จาก วัด (ต่อ) 
 กระบวนการสร้างจิตส านึก คือ กิจกรรม โดยชุมชนหรือผู้บริหารโรงเรียนก าหนดให้
นักเรียนท ากิจกรรมทางศาสนาทั้งในวัดและโรงเรียน กิจกรรมทางศาสนาที่ท าในวัด เช่น น านักเรียน
เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา เพ่ืออนุสสติในพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าในศาสนา 
ว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณ ที่ช่วยเสียสละความสุขส่วนตัวออกแสดงหาความจริงจนค้นพบ
เป็นอริยสัจ ๔ ประการแล้วออกสั่งสอนไวนสัตว์ให้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุด นักเรียน
จะมีความส านึกว่า พระพุทธศาสนาส าคัญ เพราะเป็นค าสอนที่เปรียบเหมือนไฟฉายส่องทาง บอกทาง
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แก่คนหลงทาง ตัดสินคุณภาพชีวิตด้วยความรู้ค าสอน เรื่อง ไตรลักษณ์ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ กรรม 
ขันธ์ ศีล ๕ เบญจศีลเบญจธรรม   
 ส่วนกิจกรรมทางศาสนาที่ท าในโรงเรียนนั้นที่ส าคัญเด่น ๆ คือ กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์
หน้าเสาธง กิจกรรมสวดมนต์หมู่สารภัญญะ กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ในฐานะ
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันครบรอบโรงเรียน กิจกรรมตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอบธรรมศึกษาในโรงเรียนด้วย กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ถือได้ว่า โรงเรียนมีส่วนสร้างจิตส านึกจากกิจกรรมอย่างส าคัญ 

กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒; กิจกรรม จาก รัฐ  (ต่อ) 
 กระบวนการสร้างจิตส านึก คือ กิจกรรม โดยรัฐหรือชาติที่ก าหนดขึ้นให้คนสังคมปฏิบัติ
กัน ที่ส าคัญคือกิจกรรม เคารพธงชาติตอนขึ้นและตอนลง กิจกรรมนี้ท ากันประจ าวัน โดยมี
จุดประสงค์คือ ให้คนในชาติมีความส านึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ ความยากล าบากในการ
ต่อสู้กับอริราชศัตรู การกอบกู้ประเทศชาติเป็นเอกราชถึงทุกวันนี้ มิใช่ของง่าย เมื่อเรานึกย้อนไปสมัย
กรุงสุโขทัย จะเห็นว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นนักปกครอง นักบริหาร 
นักการทหาร นักการศาสนาเป็นอย่างดี  สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท หรือพระเจ้าศรีธรรมไตร
ปิฎก เลื่อมใสในธรรม ปฏิบัติในธรรมโดยเสด็จผนวชเป็นพระองค์แรก  พระองค์ศึกษาธรรมะจน
แตกฉานจนได้พระนามว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชา  พระองค์ศึกษาพระไตรปิฏก จนได้พระนามว่า 
พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก  
 รัฐบาลก าหนดให้มีวันชาติ เช่น วันครบรอบเอกราชไทยที่สมเด็จพระนเรศวรรบได้ชัยชนะ 
หรือวันส าคัญในการสถาปนาองค์กร กองทัพ กระทรวง หรือวันร าลึกถึงบุรพาจารย์ต่าง ๆ ถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญ เพราะมีส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึกระดับภาครัฐ  รวมถึงการตราระเบียบ
ข้อบังคับออกมาเป็นพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชกิจจานุเบกษา กฎหมายหรือ
รัฐธรรมนูญที่พระเจ้าแผ่นดินทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อบังคับใช้ในราชการ เป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ผลให้สังคมเป็นสุข เกิดภาวะไพร่ฟ้า หน้าใส   
กระบวนการสร้างส านึกที่ ๒; กิจกรรม จาก สถาบันฯ  (ต่อ) 
 กระบวนการสร้างจิตส านึก คือ กิจกรรม โดยสังคม ชุมชน หรือรัฐบาลรณรงค์ทางสื่อต่าง 
ๆ  อยู่เสมอว่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ส าคัญและจ าเป็นต่อวิถีชีวิตทุกคน เพราะเป็นต้นแบบ และ
เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องให้ความส าคัญ เคารพ เทิดทูน ดังที่เห็นได้
ชัดชัด ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังเข้าสู่เดือนที่ 
๑๐ แล้ว นับตั้งแต่เปิดโอกาสให้ประชาเข้าเคารพพระบรมศพมาก็มีประชาชนเข้าเคาพฯ วันละ ๔๐๐-
๗๐๐ คน มียอดเงินบริจาควันละประมาณสองล้าน (ตามสถิติตัวอย่างในบทนี้)  
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 กิจกรรมที่แสดงออกต่อพระบรมศพนี้ ชี้ให้เห็นถึงความส านึกต่อพระองค์ท่านในฐานะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูประการต่อประชาชนจากโครงการในพระราชด าริถึงสามพันกว่า
โครงการ สร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้ส านึกบ้านเกิด รู้สถานะของตนว่ามาจาก
รากฐานทางเกษตรกรรม ไม่ให้หลงกับสังคมไฮเทค มีเทคโนโลยีราคาแพง ๆ คุณภาพประชาชนของ
เขาก็พัฒนาไปไกลแล้ว  ที่ส าคัญอย่างยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์คือ แรงดลใจสร้างความสามัคคี
ให้ประชาชนในชาติ 
  
 สรุปกระบวนการสร้างจิตส านึกที่ ๒;  กิจกรรม ต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน ต่อวัด ต่อรัฐ 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ ๓; ข้อบังคับ จาก ครอบครัว โรงเรียน วัด รัฐ สถาบันฯ 
 กระบวนการสร้างจิตส านึก คือ ข้อบังคับ องค์กร หน่วยงาน หรือระดับรัฐที่จะสร้าง
จิตส านึกจากแหล่งสร้างจิตส านึก คือ ครอบครัว โรงเรียน วัด รัฐ สถาบันฯ ประการแรก แหล่งสร้าง
จิตส านึกคือครอบครัว  ที่จะตั้งข้อบังคับระหว่างพ่อแม่ กับ ลูก ๆ เช่นว่า ห้ามโกหก ห้ามขโมยสิ่งของ
ในบ้านไปจ าหน่วยหรือไปใช้โดยไม่ได้ตกลงกัน  ห้ามเที่ยวกลางคืน ห้ามไปไหนหลายวันโดยไม่บอก
กล่าว หรือบางกติกา อาจตั้งเฉพาะพ่อกับแม่ เช่น ห้ามนอกใจกัน ห้ามสร้างหนี้สินโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่ยินยอม หรือตั้งกติการะหว่างลูกด้วยกัน เช่นว่า ห้ามแย่งแฟนกัน ห้ามตัดสินปัญหากันเองโดยไม่
บอกพ่อแม่ หรือพ่อแม่ตั้งกติกากับลูก ๆ เช่นว่า ลูกทุกคนห้ามเกเรและต้องเรียนจบปริญญาทุกคน  
 ข้อบังคับจากโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนอาจตั้งกติกาออกมา เช่นว่า ห้ามครูลงโทษ
นักเรียนเกินกฎกระทรวง ห้ามครูหาผลประโยชน์กับนักเรียนในลักษณะต่าง ๆ ห้ามครูริบของนักเรียน
โดยไม่ชี้แจงเป็นข้อตกลงในการเรียนการสอน หรือผู้บริหารอาจตั้งกติกาต่อนักเรียน เช่นว่า ห้ามออก
นอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน  ห้ามขาดเข้าแถวหน้าเสาธงเกิน 2 ครั้งต่อเดือน ห้ามล้อเลียนถึงสีผิว 
รูปลักษณะของนักเรียนด้วยกัน เป็นต้น  
 ข้อบังคับจากวัด โดยวัดหรือศาสนานอกจากจะมีค าสอนที่เป็นศีล เป็นธรรมะ โดยหลัก ๆ 
อยู่แล้ว  ในส่วนย่อย ๆ  ระดับวัด หรือ ระดับต าบล จะก าหนดเป็นข้อบังคับออกมา เช่นว่า ห้าม
ประชาดื่มสุราพิธีงานศพในศาลาวัด ห้ามเล่นการพนันในวัด ห้ามจับสัตว์ในวัดในฐานะเขตอภัยทาน 
ในส่วนที่เป็นข้อเสียหายกับวัด เช่นพัสดุครุภัณฑ์ในวัดที่มีข้อตกลงให้ยืมได้ เมื่อชาวบ้านยืมแล้วถ้า
ช ารุดแตกหักต้องช าระคืนเป็นสิ่งของเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงิน  ตั้งกติกาว่า ในฐานะที่วัดเป็น
ศูนย์กลางชุมชน โดยวัดและชาวบ้านเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อมีข้อพิพาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น ต้องยุติด้วยฝ่ายพระสงฆ์และชาวบ้านเห็นชอบร่วมกัน ที่ส าคัญคือ ห้ามน าวัสดุสิ่งของภายใน
วัดไปใช้ส่วนตัวในบ้าน เช่น โต๊ะ ไฟฟ้า พัดลม เครื่องแอร์ เป็นต้น  
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 ข้อบังคับจากรัฐ/ชาติ ข้อบังคับระดับชาตินี้ มักจะตราออกเป็นกฎหมายหรือเทียบเท่า
กฎหมาย อย่างที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550114 หมวดที่ 5 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคมการสาธารณสุข  การศึกษา และ
วัฒนธรรม มาตรา 69 ก าหนดว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรองลงมาคือกฎกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดมาตรฐานอาจารในมหาวิทยาลัย ว่า ผู้ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคุณสมบัตินี้มีผลถึงเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย ถือว่าเป็นเครื่องมือผลักดันให้ผู้ท าหน้าที่
สอนระดับนี้มีจิตส านึกได้ผลมากขึ้น 
 ข้อบังคับจากสถาบันฯ โดยข้อนี้ หมายถึงต้นแบบแห่งพิธีการต่าง ๆ เช่นว่า พิธีหลวงหรือ
พิธีราช ข้าราชการที่จะเข้าร่วมพิธีนี้ ต้องแต่งกายปกติขาว  (ชุดต้อนรับ) ถ้าเป็นพระสงฆ์จะครองจีวร
สีพระราชนิยม นอกจากนี้ ยังก าหนดไว้ ข้าราชการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้อง 
ถวายรายงานได้ถูกต้อง พระเป็นพระสงฆ์ต้องถวายอติเรกพระพรได้  
 กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ ๔; เครือข่าย  
 เครือข่าย ถือว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานรองรับกระบวนการจิตส านึกที่สร้างขึ้น เพ่ือเป็น
สายงานน าข้อจิตส านึกนี้ไปใช้ ซึ่งแท้จริงแล้วทุกหน่วยงานจะมีข้อบังคับเป็นตนเอง แม้แต่วัดต่าง ๆ ก็
ตาม จะต้องกติกาออกบังคับใช้เฉพาะเสมอหรือเป็นสมณสัญญาร่วมกัน จนกลายเป็นประเพณีไปแล้ว 
เช่นว่า วัดนี้ ฉันข้าวในบาตร ฉันเมื้อเดียว ฉันมังสะวิรัต เป็นต้น แต่เมื่อเรามีข้อมูลจิตส านึกนี้ใช้แล้ว
จะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ พัฒนาขึ้น ก็ต้องยอมรับร่วมกัน  
 การก าหนดเครือข่ายเป็นกระบวนการสร้างจิตส านึกนี้ ที่เหมาะสมที่สุดวัดพร้อมด้วย
ชุมชน ซึ่งวิจัยเรื่องนี้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว้ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นพ้ืน
ศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบของศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม และ
เทศกาลประเพณี  ดังนั้น เครือข่ายที่สามารถก าหนดได้ คือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ ศูนย์กลาง  
โดยผนวกอ าเภอในจังหวัดพิษณุโลก ๙ อ าเภอ เป็นเครือข่ายร่วม ได้แก่ อ าเภอวัดเมืองพิษณุโลก  
อ าเภอวังทอง อ าเภอนครไทยอ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอบางระก า อ าเภอเนิน
มะปราง อ าเภอชาติตระการ อ าเภอพรหมพิราม 
 สรุปเครือข่าย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ + อ าเภอและชุมชน ๙ อ าเภอ 

                                                           
 114 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1550, หน้า 23. 
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 กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ ๕; การบริหารจัดการ 
 การสร้างจิตส านึกด้วยการบริหารจัดการเครือข่ายโดยกระบวนการนี้ ผู้วิจัยก าหนดเอา
หลักธรรมอธิปไตย ๓ ประการเป็นหลักการบริหารจัดการเครือข่าย คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย 
และธัมมาธิปไตย เพื่อให้เกิดจิตส านึกโดยตรงและโดยอ้อมอันเกิดจากการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 อัตตาธิปไตย หมายถึง อัตลักษณ์ คือ การยึดถือความเป็นตัวตนเป็นศูนย์กลาง โดยสร้าง
แบรนด์เนมของตนขึ้นมา ดังเช่น สินค้าโอท๊อบ อัตลักษณ์ศูนย์กลางโดยแบรนด์เนม คือวัดพระศรีรั ต
นมหาธาตุฯ โดยเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก มีพระพุทธชินราชเป็นอัตลักษณฺ 
กล่าวคือ ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่อาคาร สถานที่ อันมีพระวิหารพระพุทธชินราชที่สวยงาม มีศิลปะ
อันอุดมสมบูรณ์สื่อถึงธรรมได้ชัดเจน พระอุโบสถ์ขนาดใหญ่ องค์พระปรางค์อันล้ าค่าในศาสตร์ศิลป์ 
พระวิหารคดที่แสดงถึงสาวกบริวารของพระพุทธเจ้า พระวิหารอัฏฐารส เป็นโบราณสถานที่เป็น
ร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีต ด้านประติมากรรม อันมีองค์พระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์ สวยงามที่สุดใน
ประเทศ ประกอบด้วยพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา สามพี่น้องสร้างในพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน
สมัยเดียวกัน ด้านจิตกรรม มีจิตกรรมฝาผนังชาดก พุทธประวัติ เทพชุมนุมในพระวิหารพระพุทธชิน
ราช ภาพสงครามยุทธหัตถีในพระอุโบสถ์ ด้านเทศกาล เป็นสถานที่ต้นแบบในการหลักจัดเทศกาล
สงกรานต์ ลอยกระทง เทศน์มหาชาติ หรือประเพณี  อ่ืน ๆ เช่น บวชหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และถวายแด่พระพุทธชิน
ราชในวาระครบรอบต่าง ๆ   
 โลกาธิปไตย หมายถึง พรหมวิหาร (อัปปมัญญา) การยอมรับศักยภาพทางความคิด 
ความสามารถทางกายภาพ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีเมตตากรุณา มีมุทิตา อุเบกขา (อัปปมัญญา) 
ต่อสรรพสัตว์ ในทางปฏิบัติจะเห็นว่า พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จะสร้าง
พระพุทธชินราช จ าลอง ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ปีละ จ านวน ๒๗-๓๐ องค์ เพ่ือมอบให้เป็นที่
สักการบูชาแก่ถิ่นทุรกันดารหรือหน่วยงานทหาร ต ารวจที่ประจ าอยู่ชายแดนหรือเขตแดนที่ไม่สงบ
จากผู้ก่อการร้าย หรือมีผู้จิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างเพ่ือมอบให้สถานที่นั้น แม้กระทั้งวัดหรือ
องค์กรในต่างประเทศ  
 ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความยุติธรรม คือการบริหารจัดการโดยยึดความถูกต้อง เป็นธรรม
ในการตัดสินปัญหา ดังตราชั่งที่คงที่ ไม่เอนเดียงไปข้างใดข้างหนึ่งด้วยอคติ ต้องฟังเสียงจากโจทก์และ
จ าเลยอย่างหูที่หนัก ๆ หรือยาน ๆ ดังพระกรรณของพระพุทธชินราชที่ยาวยาน ที่สื่อถึงหูหนัก ไม่เชื่อ
ข้างใดข้างหนึ่งง่าย ๆ มีกระบวนการใต่สวนปัญหาที่สมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้โจทย์และจ าเลยชี้แจง
จนหมดสิ้นความสงสัยแล้ว จึงตัดสิน  
 สรุปบริหารจัดการ หลักการบริหารจัดการคือ อธิปไตย ๓  

๓.๓ สรุปท้ายบท 
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 โดยสรุปในบทนี้ คือ ประเภทของวัฒธรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมด้านอาคารและสถานที่ 
แหล่งส าหรับสร้างจิตส านึก ๖ ด้าน โดยย่อ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยภายในและภายนอก ภายใน ได้แก่  
จิตส านึกท่ีเกิดจากอุปนิสัยของตนเอง ภายนอก ได้แก่  ครอบครัว  โรงเรียนหรือสถานศึกษา วัดหรือ
ศาสนา รัฐหรือชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์โดยแหล่งสร้างจิตส านึกแต่ละแหล่งตั้งอยู่บน
กระบวนการ ๕ กระบวน คือ -ความรู้ -กิจกรรม -ข้อบังคับ -เครือข่าย -การบริหารจัดการ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ/แผนผัง ๓.๒๒ แสดงแหล่งและกระบวนการสร้างจติส านึก 

 
 

แหล่งสร้างจิตส านึก 
-อุปนิสัย/ตนเอง 
-ครอบครัว 
-โรงเรียน/สถานศึกษา 
-วัด/ศาสนา 
-รัฐ/ชาต ิ
-สถาบันพระมหากษัตรยิ ์  
    

กระบวนการสร้างจิตส านึก 

-ความรู ้
-กิจกรรม  
-ข้อบังคับ 
-เครือข่าย 
-การบริหารจัดการ 
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บทท่ี ๔ 

สังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย 

 
 บทนี้ เป็นการสังเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมน าไปสู่การเกิดจิตส านึกตามกระบวนการสร้าง
จิตส านึกด้านความรู้ กิจกรรม เครือข่าย ข้อบังคับ และการบริหารจัดการที่จะส่งต่อการพัฒนา
สังคมไทยครบถ้วนทางกาย วาจา ใจ มีผลให้เกิดสันติภาพในสังคมทุกระดับ ดังนี้ 

 ๔.๑ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการความรู้วัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 ๔.๒ สังเคราะห์การสร้างจิตตามกระบวนการกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 ๔.๓ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 ๔.๔ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 ๔.๕ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการบริหารจัดการวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 ๔.๖ สรุปท้ายบท 
 

๔.๑ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการความรู้วัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จะมีกระบวนการเข้าหาความรู้เริ่มจากพัฒนาการและการ
แบ่งช่วงการเข้ามาของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกไทยแท้กับรับช่วงจากประเทศอ่ืนอย่างไร จะเป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดส านึกและเห็นคุณค่าทางพุทธศึกษา จริยศึกษาและหัตถศึกษาเข้าสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาทางกายภาพและนามธรรมเชิงศิลป์ต่อไป ดังนี้  

 ๔.๑.๑ ความรู้หมวดหมู่วัฒนธรรมพัฒนาการ : วัฒนธรรมมรดกไทย วัฒนธรรมรับช่วง 

 ทุกอย่างมีการเริ่มต้น พัฒนาการไปถึงขีดสูงสุด ศิลปวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน ก็ย่อมมี
จุดเริ่มต้นด้วยเหตุผลทางสังคม ดังเช่น “มหาสมมต” ต้นก าเนิดของโลก/สังคมในอัคคัญญสูตร หรือ
เหตุผลทางวัฒนธรรมที่ต้องมีเผ่าพันธุ์ มีศิลปวัฒนธรรมตามมา ผู้วิจัยใคร่จะจัดหมวดหมู่เป็นหลักการ
ใหญ่ ๆ ว่า  
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 ๑) ศิลปวัฒนธรรมมรดกไทย 
 ๒) ศิลปวัฒนธรรมรับช่วง  

 

 ๑) ศิลปวัฒนธรรมมรดกไทย 

 การท าวิจัยเรื่องนี้  ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาความรู้ศิลปวัฒนธรรมว่า  สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตกรรม และเทศกาล/ประเพณี  ซึ่งเป็นเน้นลงไปว่า เชิงพุทธ มาถึงตอนนี้ ก าหนดให้
จัดหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดลงได้ว่า ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม จัด
อยู่ในมรดกไทย โดยรูปร่างวัตถุเป็นของไทยแท้  แต่ว่าโดยจิตวิญญาณแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นมรดก
ของประเทศอินเดีย จึงแยกออกว่า ความเป็นศิลปะในสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรมเป็น
มรดกไทย แต่ความเป็นจิตวิญญาณคือพระพุทธศาสนาแล้วเป็นมรดกของอินเดีย ตามวลีว่า 
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ ก็คือ ศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า นั่น “พุทธศิลป์ ปิ่น
ศาสตร์”  ตามแผนผัง ดังนี้ 
 

 

แผนผัง ๔.๑ แสดงศิลปวัฒนธรรมว่าเป็นมรดกไทย/รับช่วง 

 ๒) ศิลปวัฒนธรรมรับช่วง 
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 ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพัฒนาการรับช่วง เป็นประเพณีวัฒนธรรมโดยก าเนิดของประเทศ
อ่ืน  คือประเพณีหรือเทศกาลที่เกิดขึ้นในชาตินั้น ๆ  แล้วถ่ายทอดมา  ส่วนประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
มรดกของไทย  เป็นประเพณีวัฒนธรรมโดยมิได้รับมาจากประเทศใด ถือว่าเกิดขึ้นในประเทศของตน
โดยก าเนิด  ส่วนปลีกย่อยนั้นอาจจะประยุกต์ไปตามสภาพแวดล้อม เรื่ องนี้ ผู้วิจัยได้ยกเทศกาล/
ประเพณีวัฒนธรรม ๓ เรื่องใหญ่ ๆ คือ  

 
๑. เทศกาล/ประเพณีสงกรานต์  
๒. เทศกาล/ประเพณีลอยกระทง 
๓. เทศกาล/ประเภทเทศน์มหาชาติ 

 เทศกาล/ประเพณีสงกรานต์  

 จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว พบว่า มีช่วงก าเกิดอยู่  ๒ คติ  คือ  
 ๑. สงกรานต์ : คติท่ีรับช่วงจากอินเดีย   
 ๒. สงกรานต์ : คติท่ีเป็นมรดกในไทย 
 
  สงกรานต์ : คติที่รับช่วงจากอินเดีย  

 ถามว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมแบบใด ตอบได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรับช่วงซึ่งรับ
ช่วงมาจากประเทศอินเดีย   มีหลักฐานว่าเป็นวัฒนธรรมรับช่วงนี้มีอ้างในต าราของผู้รู้หลายท่าน 
กล่าวคือ ประเพณีสงกรานต์ก็เช่นเดียวกับวัยต่าง  ๆ ของคนที่พัฒนาการมาถึงปัจจุบัน เมื่อศึกษาแล้ว 
จะพบว่า มีพัฒนาการมายาวนานจนแยกไม่ออกว่าเรารับช่วงมาจากที่ไหน หรือคิดไปว่า ประเพณีนี้
เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่เอง แต่ถือเอาตามประวัติการเกิดกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นสมัยที่ชนชาติไทยก่อร่าง
สร้างอาณาจักรขึ้นมาเอง  แล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นถึงทุกวันนี้     
 สงกรานต์ถือก าเนิดเกิดที่ไหน  ต้องตอบว่า เกิดที่ประเทศอินเดีย  กล่าวคือ ประเทศ
อินเดียสมัยโบราณ มีหมู่บ้านหนึ่งนับว่าเป็นหมู่บ้านค่อนข้างจะเจริญ เพราะมีเศรษฐีในหมู่บ้าน ส่วนที่
เป็นปกติของหมู่บ้านนั้น คือ ตลาดร้านค้า ผู้คนก็มากมายหลายหลาก การค้าขายก็มีทุกระดับ ตั้งแต่มี
ร้านขายของช า ตามริมฟุตบาธ  แผงลอย  จนถึงร้านแบกะดิน  แต่ที่ให้เรามองเห็นสังคมอินเดีย
โบราณก็ การนั่งกิน นั่งดื่มตามริมทาง  ใต้ต้นไม้ ก็มี เป็นแน่  ท าให้เราตั้งสมมติฐานจากวรรณคดีนี้ได้ 
ว่า   
 ตามวรรณคดี กล่าวกันว่า  นักเลงสุรานั่งดื่มสุราใต้ต้นไม้ข้างบ้าน ดื่มเมาได้ที่แล้ว ก็
ทะเลาะกันบ้าง พูดจาระรานผู้อื่นรอบข้างบ้าง วันหนึ่ง เมื่อเศรษฐีสองผัวเมียเดินผ่านมา ซึ่งเศรษฐีนี้ไม่
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มีบุตร  นักเลงสุราจึงพูดจาเย้ยหยันท่านเศรษฐีว่า  เป็นเศรษฐีเสียเปล่ามีแต่เงินมั่งคั่งร่ ารวย  ทรัพย์
สมบัติมีมากมายจะเก็บไว้ให้ใครใช้  ตายไปก็ศูนย์เปล่า แถมยังไม่มีบุตรอีกด้วย   เป็นโมฆะบุรุษ   ไม่มี
หน่อเนื้อเชื้อไขให้แตกเหล่าแตกกอสูญพันธุ์เปล่า ๆ   เป็นผู้เพาะพันธุ์ให้ใครไม่ได้ แถมนักเลงสุรายังรู้
ไปถึงนรกสวรรค์เลยว่า  คนที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร จะตกนรกชื่อว่าขุมปุตตะ (บุตร) เมื่อเศรษฐีได้ยิน
เช่นนี้ ก็มาทบทวนดูตัวเอง ก็จริงตามที่นักสุราแซวมา  ซึ่งแทนที่เศรษฐีจะโกรธ ด่ากลับ หรือทะเลาะ
กันท าร้ายกัน แต่เปล่าเลย  กลับมาคิดเสียเองว่าจริงตามที่ว่า จึงพากันหาวิธีขอบุตรกับรุกขเทพ    

 เศรษฐีสามีภรรยาบวงสรวงรุกขเทพขอบุตร 

 เมื่อเศรษฐีสองสามีภรรยาถูกนักเลงสุราแซวเย้ยหยันในการไม่มีบุตรของตนแล้ว ก็คิด
แก้ไขค าเย้ยหยันนั้นด้วยการเซ่นสรวงต่อรุกเทพ  เรียกว่าเมื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เอาทางไสย
ศาสตร์ ตามคติโบราณว่า เมื่อไม่ได้ด้วยกล ก็เอาด้วยมนต์คาถา  จึงพากันบวงสรวงต่อรุกขเทวดา  
จากค ากล่าวจากคุณธนากิต ในหนังสือเทศกาลประเพณีไทย ๑๒ เดือน ว่า    
 “ค าแซวของนักเลงสุราว่า เป็นเศรษฐีเปล่า ๆ ไม่มีบุตร เมื่อเศรษฐีได้ยินแล้วคิดดูอีกทีก็
ทรายว่าจริง ๆ   จึงเกิดอาย อยากได้บุตรไว้ สืบสกุลบ้าง จึงไปบวงสรวงต่อพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้ง
อธิษฐานขอบุตรถึงสามปี แต่ก็ไม่สมปรารถนา จนในปีหนึ่งเมื่อถึงฤดูคิมหันต์จิตมาส (ตรงกับเดือน ๔ 
ใกล้เคียงกับเดือน ๕ ของไทย) คนทั้งหลายมีการละเล่นรื่นเริงกันทั่วชมพูทวีป  เศรษฐีจึงพาบริวารไป
ยังต้นไทรริมน้ า เอาข้าวสารล้างน้ าเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชารุกขเทวดา ณ ต้นไทรนั้น พร้อมด้วยสูป
พยัญชนะอาหาร (แกงและกับข้าวอย่างอ่ืน ๆ) ประโคมด้วยเครื่องดนตรีดุริยางค์ ตั้งจิตอธิษฐานขอ
บุตรต่อรุกขเทวดา  ปรากฏวาได้ผลจริง โดยมีบุตรมาปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาของเศรษฐี เมื่อก าเนิดมา
ได้นามว่า “ธรรมบาลกุมาร”  เศรษฐีได้ปลูกปราสาทอยู่ใกล้กับต้นไทรริมน้ า เมื่อเจริญวัยได้เรียนรู้
ศิลปศาสตร์ต่าง ๆ จนเจนจบสามารถรู้ภาษาของสัตว์ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบและต่อมาก็ได้เป็น
อาจารย์บอกมนต์แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีป ซึ่งเวลานั้น ชาวโลกนับถือมหาพรหมและกบิลพรหมองค์หนึ่ง 
ซึ่งได้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง”  
 มาถึง ณ ตอนนี้  เราสามารถกล่าวยืนยันได้ว่า  ต านานสงกรานต์นั้นมีต้นก าเนิดมาจาก
ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป เพราะต านานเทพนี้มีแหล่งอยู่ที่ประเทศอินเดีย  เพราะเทพนี้เป็นเทพของ
ชาวอินเดีย  นามว่า  กบิลพรหม เป็นอาจารย์บอกมนต์แก่คนในชมพูทวีป มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย มีผู้
เคารพนับถืออยู่ทั่วไป ได้ยินกิตติศัพท์ทางสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของธรรมบาลกุมาร มาถึงจุดหนึ่ง 
เป็นจุดร้อนวิชาก็ว่าได้   ก็ธรรมดานักมวยต้องมีคู่ชก   จะชกคนเดียวไม่ได้  แม้จะเก่งสักปานใดก็ตาม  
ถ้าไม่มีคู่ชกเสียแล้ว ก็วัดไม่ได้ว่าเก่งขนาดไหน   จึงคิดทดลองภูมิปัญญาของตนโดยการเอาชีวิตเป็น
เดิมพัน  ตั้งปัญหาขึ้นมา ๓ ข้อ ถามธรรมบาลกุมาร  ถ้าตอบไม่ได้ต้องตัดเศียรของตนบูชาความรู้กัน  
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ผลปรากฏว่า ธรรมบาลกุมารน้อยตอบได้ เป็นอันว่าปรมาจารย์กบิลพรหมต้องตัดศีรษะของตนบูชา
ปัญหานั้น     
 เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น  ปรากฏในหนังสือประเพณีสงกรานต์ กล่าวว่า  เมื่อต้นภัทรกัลป์ 
เศรษฐีคนหนึ่งไม่มีบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุรานักเลงสุรานั้นมีบุตร ๒ คน มีผิวเนื้อดุจทอง วัน
หนึ่งนักเลงสุราได้เข้าไปสู่บ้านเศรษฐี กล่าวค าหยาบช้าแก่ เศรษฐีต่างๆ เศรษฐีได้ฟังก็กล่าวว่าเรามี
สมบัติเป็นอันมาก ไฉนท่านจึงหมิ่นเรา นักเลงสุราตอบว่า ท่านมีสมบัติมากก็จริง แต่หามีบุตรไม่ ถ้า
ท่านถึงแก่ความตายแล้วสมบัติก็จะเสื่อมสูญเปล่า เรามีบุตรชาย ๒ คนมีผิวดุจทอง เห็นว่าประเสริฐ
กว่าท่าน เศรษฐีได้ฟังมีความละอาย จึงบวงสรวงต่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ และอธิษฐานขอบุตร 
เวลาผ่านไปถึง ๓ ปีก็ไม่มีบุตร อยู่มาวันหนึ่งในเดือนห้า เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีน
เข้าสู่ราศีเมษถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ คนทั้งหลายมีงานฉลองการตั้งต้นปีใหม่ท่ัวชมพูทวีป     
 ความข้างต้น ท าให้ทราบว่า เมื่อช่วงเดือนเมษายน เป็นราศีชื่อเมษ ซึ่งมาจากชื่อเดือน
เมษายน และในช่วงนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ชาวเมืองแห่งชมพูทวีป (อินเดีย) พากันเฉลิมฉลองดาว
ฤกษ์นี้ เรื่องนี้ก็ด าเนินการต่อไปว่า  เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งน้ าซึ่งมีนกจ านวนมากอาศัย
อยู่ ได้เอาข้าวสารล้างน้ า ๗ ครั้งแล้วหุงบูชารุกขเทวดาประจ าต้นไทร พร้อมด้วยอาหารหลายอย่าง มี
การประโคมดุริยางคดนตรี แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากรุกขเทวดาประจ าต้นไทร รุกขเทวดามีความ
กรุณาเหาะไปขอบุตรจากพระอินทร์ให้แก่เศรษฐีพระอินทร์จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงมาปฏิสนธิใน
ครรภ์ภรรยาเศรษฐี  เมื่อคลอดจากครรภ์ บิดามารดาตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมาร และปลูกปราสาท ๗ ชั้น
ให้อยู่ที่ใต้ต้นไทรริมฝั่งน้ านั้น ท าให้กุมารรู้ภาษานก เมื่อเติบโตขึ้นอายุ ๗ ขวบเรียนไตรเพทจบ ก็ได้
เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่างๆ แก่มนุษย์ทั้งหลายในชมพูทวีปต่อมาพรหมองค์หนึ่งชื่อว่ากบิลพรหม
ได้ลงมาถามปัญหา ๓ ข้อแก่ธรรมบาลกุมาร และพูดกับธรรมบาลกุมารว่า ถ้าท่านแก้ได้  เราจะตัด
ศีรษะเราบูชาท่าน ถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดศีรษะท่านเสีย ธรรมบาลกุมารขอผัด ๗ วันกบิลพรหม
กลับไปยังพรหมโลก ฝ่ายธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นเวลาผ่านไปได้ ๖ วันแล้วยังไม่ทราบ
ค าตอบ คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะตายด้วยอาชญาท้าวกบิลพรหมนั้น คิดจะหนีไปซ่อนตัว จึงลงจากปราสาทไป
นอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้น ขณะนั้นมีนกอินทรีย์สองตัวผัวเมียท ารังอยู่บนต้นตาลนั้น ธรรมบาลกุมารได้
ยินนกอินทรีย์เมียถามนกอินทรีย์ผัวว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกัน นกอินทรีผัวตอบว่าพรุ่งนี้
ครบ ๗ วันที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาธรรมบาลกุมาร ถ้าธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมก็จะ
ตัดศีรษะเสีย เราจะได้กินมนุษย์เป็นอาหาร นางนกอินทรีเมียถามว่า เจ้ารู้จักปัญหานั้นหรือไม่ นก
อินทรีย์ผัวตอบว่ารู้ แล้วก็เล่าให้นกอินทรีเมียฟังแต่ต้นจนจบ ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินก็
จ าได้ มีความโสมนัสเป็นอันมาก  จึงกลับมาสู่เรือนของตน ครั้นครบ ๗ วันท้าวกบิลพรหมลงมาถาม
ปัญหาธรรมบาลกุมารตอบปัญหาตามนกอินทรีย์กล่าวนั้น 
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 สงกรานต์ : คติที่เป็นมรดกไทย 

 ความรู้พัฒนาการประเพณีสงกรานต์  คติที่ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยโดยก าเนิด 
เกิดที่ประเทศไทยตามวัฒนธรรมของไทยทั้งในท้องถิ่นและในเมือง ตามที่คุณประพันธ์ กุลวินิจฉัย 
กล่าวในหนังสือเทศกาลประเพณีไทย ๑๒ เดือนว่า  ประเพณีสงกรานต์กล่าวกันว่าได้รับอิทธิพลมา
จากลัทธิความเชื่อของพราหมณ์   
 สุภักดิ์ อนุกูล กล่าวในหนังสือวันส าคัญของไทยว่า  สมัยโบราณถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน
ปีใหม่ เนื่องจากเป็นระยะย่างจากการท าไร่ไถนา จึงจัดวันสงกรานต์เป็นวันท าบุญใหญ่แล้วเล่น
สนุกสนานกัน เรียกว่าเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์เป็นประเพณีมาเหมือนกันหมดทั่งประเทศไย พม่า 
เขมรและประเทศลาวเนื่องจากได้แบบอย่างมาจากประเทศอินเดียที่เดียวกัน  
  ธนากิต กล่าวในหนังสือวันส าคัญของไทยว่า คติของชาวอินเดียฝ่ายเหนือ ถือเอาวันที่ 
๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เป็นช่วงพ้นจากอากาศ
หนาว เป็นช่วงที่พ้นจากกาอาศหนาว ต้นไม้เริ่มผลิดอกออกช่อ ฝูงสัตว์ที่เคยจ าศีลออกหากินอีกครั้ง 
ธรรมชาติกลับพ้ืนคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกคราหนึ่ง  ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่นี้เป็นวันขึ้นปี
ใหม่เฉลิมฉลองแสดงความยินดีเล่นสนุกสนาน   
 มีอีกประการหนึ่งที่คุณธนากิตกล่าวว่า  ในเมืองไทยมีฤดูกาลที่สอดคล้องกับชาวอินเดีย 
เพราะในช่วงเมษายนการเก็บเก่ียวข้าวกล้าได้ผ่านพ้นไปแล้ว งานในไร่นาหยุดลงชั่วคราว จึงถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย โดยมีการท าบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อย
นกปล่อยปลา รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ เล่นสาดน้ ากันส าหรับหนุ่มสาว และเล่นนักขัตฤกษ์กันเป็นเพณี
สืบต่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  
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 เทศกาล/ประเพณีลอยกระทง 

 จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว พบว่า มีช่วงก าเกิดอยู่  ๒ คติ  คือ  

 ๑. ลอยกระทง : คติท่ีรับช่วงจากอินเดีย   
 ๒. ลอยกระทง : คติท่ีเป็นมรดกในไทย 

 ลอยกระทง : คติที่รับช่วงจากอินเดีย 

              ประเพณีลอยกระทง  เมื่อศึกษาดูแล้ว ทราบว่ารับช่วงมาจากอินเดีย มีชื่อเรียกว่า ดีปาวลี 
หรือดิวาลี  (Deepavali, Diwali) Diwali ค านี้เป็นภาษาฮินดี ส่วน Deepavali เป็นภาษาสันสกฤต  
แปลว่า โคมพวงดวงประทีป  สีแสงไฟซึ่งติดในโคมไฟหรือเทียน ตะเกียง ตามหน้าบ้าน หน้าวัด ริมน้ า 
หรือตามถนนหนทางทั่วบ้านเมืองนั้น จึงเรียกให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์นี้ว่า เทศกาลแห่งแสงไฟ  
(The Festival of Lights )  ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดู มีการเฉลิมฉลองด้วยแสงไฟ มีตะเกียง
ดินเผา เทียน รวมทั้งดอกไม้ไฟ บริบทเทศกาลนี้ เจ้าของบ้านจะท าความสะอาดบ้านและตกแต่ง
บ้านเรือนของตนอย่างสวยงาม แถมมีการเล่นดอกไม้ไฟอย่างสนุกสนานในตอนกลางคืน และเป็น
ช่วงเวลาที่หาซื้อของขวัญโดยเฉพาะขนมหวานและผลไม้แห้งไว้ต้อนรับกันระหว่างเข้าเยี่ยมเพ่ือนบ้าน 
เทศกาลจะมีพิธีกรรมทางศานาฮินดูที่เรียกว่า อารตี (Aarti) เป็นการแสดงความเคารพต่อทวยเทพ 
ของชาวฮินดู มีพระแม่ลักษมีเทวี พระราม พระสีดา (เมืองอโยธยา) พระกฤษณะ (เมืองวรินดาวัน 
และรัฐคุชราต)  เจ้าแม่กาลี (รัฐเบงกอล)  ท าการเฉลิมฉลองกันทุกแคว้นนครรัฐของประเทศอินเดีย 
แต่เนื่องด้วยความใหญ่โตของประเทศอินเดีย ท าให้ เทศกาลดิวาลีมีการจัดและบูชาที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละพ้ืนที่  บางที่จะเฉลิมฉลองกัน ๕ วัน เฉพาะทางรัฐทมิฬนาดูล และภาคใต้มีเพียง ๒ 
วัน ทุก ๆ ปีจะมีขึ้นประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆปีหรือตรงกับช่วงหลังออกพรรษา 
สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทงของไทย ซึ่งมีข้ึนในวันเพ็ญเดือน ๑๒ หลังออกพรรษา ๑ เดือน 
  จากความเป็นมาข้างต้นนี้  สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ของไทยที่ทรงสันนิษฐานว่า “เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพราหมณ์ กระท าเพ่ือบูชาพระผู้เป็น
เจ้าทั้งสามพระองค์ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม”    พัฒนาการต่อได้น าเข้าสู่หลัก
ความเชื่อตามนัยพระพุทธศาสนา ตามที่ ส.ธรรมภักดี กล่าวว่า   “พิธีชักโคม เพ่ือบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ พระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพ่ือบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้
ประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ านัมมทา ที่พญานาครักษาอยู่บนยอดภูเขาสุวรรณมาลี ยอดภูเขา
สุวรรณบรรพตและที่ยอดภูเขาสุมณกุฏ”    ท าให้ประจักษ์ว่า สมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการ
ลอยโคม (ค าว่าลอยโคมนี้เป็นค าที่ใช้เรียกกันตามต านานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สมัยสุโขทัยแรก ๆ ) 
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เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน)   ได้ค้นคว้าที่มาของประเพณีลอยกระทงไทยทุกภาคตลอดจนถึง
ประเทศใกล้เคียงคือ พม่า กัมพูชา จีน อินเดีย ได้ความว่า มีประเพณีลอยกระทงทุกประเทศด้วย
เหตุผลต่างๆ กัน คือ  
 ๑. เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาท ที่แม่น้ านัมมทา  ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระ
บาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ านัมมทา ในประเทศอินเดีย 
 ๒. เพ่ือขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศัยน้ าท่านกินและใช้และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะ
ทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ าด้วย 
 ๓. เพ่ือลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 
 ๔. เพ่ือบูชาพระอุปคุตชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแก่พระอุปคุตอย่างสูงซึ่งตาม 
ต านานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ 
           ต านานสนับสนุนข้อที่ ๑ ข้างต้นนี้คือ  การลอยนี้ท าขึ้นเพ่ือเพ่ือเป็นการสักการะรอยพระ
พุทธบาท ณ แม่น้ านัมมทา เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และได้ทรง
ประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ านัมมทา  ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของ
ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ าเนรพุทท หรือนัมมทา เป็นการสร้างจิตส านึกกรุณาคุณของ
พระองค ์
           ต านานสนับสนุนข้อที่ ๒ นอกจากเป็นการขอขมาเทพคงคา ผู้รักษาดูแลน้ าที่มนุษย์ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลต่าง ๆ ลงน้ าแล้ว ยังเป็นการแสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ าคงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ ากิน
น้ าใช้   
 ต านานสนับสนุนข้อที่  ๓ เพ่ือเป็นการลอยเคราะห์ ความอัปรีย์ จัญไรทิ้งไปจากตนเอง 
เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดี         
ต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ าไปกับกระทง เช่นเดียวกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์  
           ต านานสนับสนุนข้อที่ ๔  จากความเชื่อในการบูชาพระอุปคุตของชาวไทยภาคเหนือที่ให้
ความเคารพ ซึ่งพระอุปคุตนี้ได้บ าเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล โดยมี
ต านานเล่าว่า  พระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้ ด้วย
การที่ท่านบ าเพ็ญเพียรอยู่ในน้ า จึงให้ความเคารพไปถึงแม่น้ าด้วย    
 ประเด็นนี้ ถ้าจะมองในแง่พัฒนาการของประเพณีนี้ ก็จะเป็นเรื่อง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็น
การนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน  และเป็นการส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ท าให้ผู้เข้าร่วมได้ เกิดความคิด
แปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไว้อีกด้วย  
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 ลอยกระทรง : คติที่เป็นมรดกไทย 

 ตามกาลานุกรมว่า  ประเพณีลอยกระทงมีมาก่อนตั้งกรุงสุโขทัย ๗๐๐ ปี  ก่อนก าเนิดกรุง
สุโขทัย ๑๐๐ ปี  แต่ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าท ากันอย่างไร แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ถือก าเนิ ดชัดเจน
ติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า 
"พิธีจองเปรียญ" หรือ "พิธีลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ กล่าวถึงงานเผา
เทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ท าให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอย
กระทงอย่างแน่นอน  
     จากพิธีจองเปรียงหรือพิธีลอยพระประทีปเป็นลอยโคม กระทงดอกบัวจนถึงลอยกระทง
แบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทราบว่า  เมื่อประเทศไทยสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐ ปี นางนพ
มาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกของพระร่วงเจ้า  (พระเจ้าอรุณราช) จะคิดค้นประดิษฐ์
กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคม ดังปรากฏในต านานจากหนังสือนางนพมาศ  ว่า "ครั้น
วันเพ็ญเดือน ๑๒ ข้าน้อยได้กระท าโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมก านัลทั้งปวง  จึง
เลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ 
ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค 
ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอย
กระทงเป็นประจ าทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ พระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจ าจนกระทั่ง
บัดนี”้         
          มีต านานเพ่ิมเติมว่า  เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯ ทางชลมารค ทอดพระเนตร
กระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอย
กระทงข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย ดังพระราชด ารัสที่ว่า "ตั้งแต่นี้สืบไป
เบื้องหน้า โดยล าดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลก าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้ท าโคม
ลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาท ณ แม่น้ านัมมทา  ตราบเท่ากัลปาวสาน  พิธีลอย
กระทงจึงเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  กาลต่อมาปัจจุบันนี้  การถือปฏิบัติตามแนวคิดของท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์ก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกๆ ภาค ของประเทศไทย ซึ่งแฝงไว้ในคติความเชื่อ
ออย่างเป็นรูปแบบ แต่การท าพิธีนั้นบางจังหวัดของไทยอาจจะไม่เหมือนครั้งกรุงสุโขทัยทุกอย่าง 
เพราะได้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของแต่ละภาคและจังหวัด แต่จุดประสงค์ของการ
ลอยกระทงนั้นมีความเหมือนกัน 
           จากกรุงสุโขทัย สู่ กรุงรัตนโกสินทร์ ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมา จนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓ พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางนิยม
ประดิษฐ์กระทงใหญ่เพ่ือประกวดประชันกัน ซึ่งต้องใช้แรงคนและเงินจ านวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
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จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทง
ใหญ่แข่งขัน และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ท าเรือลอยประทีปถวายองค์ละล าแทนกระทงใหญ่  และ
เรียกชื่อว่า "เรือลอยประทีป" ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีก
ครั้ง ปัจจุบันการลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระท าเป็นการส่วนพระองค์
ตามพระราชอัธยาศัย ในส่วนประชาชน มีประเพณีพ้ืนเมือง ๑๒ เดือน (ฮีตสิบสอง)  

 ก าเนิดประเพณีลอยกระทงจากฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 

 ประเพณีไทยอีสานนั้น  มีประเพณีประจ าเดือนในรอบปี ๑๒ เดือน  นั่นคือ ทุกเดือนจะมี
ประเพณีประจ าเดือน ดังนั้น จึงให้ทราบได้ว่า ประเพณีลอยกระทงเกิดมีข้ึนในเดือน ๑๒ ประเพณีนี้จะ
มาหลังออกพรรษา ๑ เดือน  ที่ส าคัญคือ ประเพณีประจ าเดือนของไทยอีสานนี้ มีชื่อเรียกว่า  “ฮีตสิบ
สอง ครองสิบสี่”  ค าว่า ฮีต หมายถึง ประเพณีที่เกิดประจ าเดือน ๑๒ เดือน ค าว่า ครองสิบสี่ 
หมายถึงหลักธรรมส าหรับปฏิบัติ จ านวน ๑๔ ข้อ  เป็นที่มาของค าว่า ประเพณีฮีตสิบสองและครองสิบ
สี่ 
 ประเพณีไทยอีสาน เดือน ๑๑ เป็นเดือนประเพณีท าบุญออกพรรษา จัดท าในวันขึ้น ๑๕ 
ค่ า เดือน  ๑๑ เป็นระยะที่ชาวบ้านหมดภาระในการท านาไร่  อากาศในช่วงนี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาส
มาร่วมกันท าบุญ   มีการตักบาตรถวายภัตตาคารแด่พระภิกษุ สามเณร มีการกวนข้าวทิพย์ถวาย
พระสงฆ์  รับศีลสวดมนต์ฟังเทศน์   ตอนค่ าจะมีการจุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหน้าบ้าน บาง
ท้องถิ่นอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ าจะมีการไหลเรือไฟ (ล่องเฮือไฟ) เพ่ือเป็นการบูชาคารวะแม่คงคา บางแห่ง
มีการแข่งเรือยาวเพ่ือความสนุกสนานและสามัคคีร่วมกันในงานอีกด้วย  
 ตามท่ีกล่าวข้างต้นนี้ เดือน ๑๑ เป็นประเพณีออกพรรษา  ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนประเพณีลอย
กระทง ๑ เดือน ระหว่างเดือน ๑๑ ออกพรรษา ถึงเดือน ๑๒ ลอยกระทง เป็นระยะเวลาที่ชาวบ้าน
เสร็จจากการงานท าไร่ท านา เก็บข้าวใส่ยุ้ง สู่ขวัญวัวควายแล้ว  หากจะมีงานอยู่บ้างแต่น้อยลง เป็นฤดู
ที่ได้ทานข้าวใหม่ เป็นช่วงที่ไม้ข้าวหลามออกหน่อ น ามาท าบั้งข้าวหลามกับข้าวใหม่จะมีกลิ่นหอมและ
อร่อยดี  ประกอบซ้ ากับอากาศก็เย็นสบาย   เป็นฤดูปลายฝน ต้นหนาว ด้วยระยะเวลาที่ว่างเว้นจาก
การไร่ นานี้  ชาวบ้านทั่วไปจึงมีโอกาสท าบุญท าทาน ร่วมกันท ากิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมเสก
สันบันเทิง เป็นความสุขของชาวบ้านตามชนบทด้วยเทคโลยีแบบโบราณ  การจุดประทีปโคมไฟตามริม
แม่น้ า การจุดประทีปโคมไฟตอนค่ าหน้าบ้าน หน้าวัด ตามถนนหนทางเหล่านี้  มีจุดเริ่มต้นแห่ง
ขนบประเพณีอันยิ่งใหญ่  ที่ส าคัญคือ จุดประทีปตามริมแม่น้ า  ท าให้มีพัฒนาการมากลายเป็น
ประเพณีลอยกระทง  ประเทศชมพูทวีปเรียกกิจกรรมนี้ว่า “ทีปาวลี” แปลว่า  
พวงพุ่มประทีป ซึ่งมีข้ึนในช่วงเดียวกันนี้  



182 
 

 

  หลักฐานที่ยืนยันว่า ประเพณีลอยกระทงเกิดในอินเดีย คือ ในช่วงเดือน ๑๑ หรือ ๑๒ 
ดังกล่าว เป็นระหว่างออกพรรษากับประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นระยะห่างกัน ๑ เดือน  คือ ภายหลัง
เวลาออกพรรษา ๑ วัน เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังแดสงธรรม
โปรดพระมารดา จึงยืนยันได้ว่า ประเพณีลอยกระทงนี้ ได้รับมาจากอินเดีย ตามลัทธิพราหมณ์เชื่อว่า 
ลอยกระทงเพ่ือบูชาแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย และลอยเพ่ือบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพระ
นารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร อีกประการหนึ่งศาสนาพุทธเชื่อว่า การลอยกระทงเป็น
การท าพิธีเพ่ือต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ ภายหลังจากทรงเทศนาโปรด
พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ดังนั้น ค าว่า  คติศาสนาพราหมณ์จึงเป็นค าเรียกต่าง ๆ กัน ใน
อินเดีย คือ พิธีลอยบาป แต่คติทางพระพุทธศาสนา คือการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจาก  
เทวโลก 
 สรุปว่า  แหล่งก าเนิดประเพณีลอยกระทงที่ ๑ คืออินเดีย  แหล่งก าเนิดที่ ๒ คือ ไทย  ที่
เป็นประเพณีฮีตสิบสอง (คลองสิบสี่) ประเพณี ๑๒ เดือนของไทยอีสานจากกรุงสุโขทัย-รัตนโกสินทร์
ต้นต้น ประวัติศาสตร์ของไทยเรื่องนี้ นางสนมเอกของพระร่วงเจ้า ท าโคมลอย ประดับเกสรสีต่าง ๆ 
เมื่อสมเด็จฯ  เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทรงนั้น พระองค์โปรด และให้ท าต่อมา  เสถียร 
โกเศศ  กล่าวว่าที่มา คือ บูชารอยพุทธบาท บูชาพระอุปคุต เทพแห่งฤทธิ์ แสดงความกตัญญูต่อพระ
แม่คงคาและขอขมาพระแม่คงคา  ค าเรียกของประเพณีนี้มีหลายค า  โดยสมัยรัชกาลที่ ๑ และ ๓ แห่ง
รัตนโกสินทร์ เรียกว่า กระทงใหญ่แข่งขัน  รัชกาลที่ ๔ เรียกว่า เรือลอยประทีป  รัชกาลที่ ๕-๖ – ๙ 
ลอยประทีป  
 ชื่อเรียกประเพณีลอยกระทงแต่ละภาคของไทยก็ต่างกันไป  คือ ภาคเหนือ ศูนย์กลาง คือ 
จังหวัดเชียงใหม่  เรียกว่าประเพณียี่เป็ง ที่เรียกเช่นนี้เพราะประเพณีนี้ท ากันในเดือนยี่เป็ง คือเดือนยี่
หรือเดือนสอง เร็วกว่าของเรา ๒ เดือน เพ่ือบูชาพระอุปคุตซึ่งเชื่อกันว่าท่านบ าเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่
ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลตรงกับคติของชาวพม่า 
              จังหวัดตาก  ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือตอนล่างมีชื่อเสียง เรียกประเพณีนี้ว่า กระทง
สาย โดยน ากระทงมาผูกต่อ ๆ กัน จุดเทียน ธูป เกิดแสงสว่างเต็มที่ ดังการร้อยเป็นสายแล้วไปลอยน้ า 
กระทงจะกลุ่มกันเป็นสาย ไม่กระจายกันไปคนละทิศละทาง แสงเทียน แสงไฟจะเปล่งประกายอยู่
อย่างนั้นได้นาน ท าให้ผู้มาเที่ยวได้พบเห็นเกิดทัศนานุตตริยะ มีความบันเทิง ปีติปราโมช สร้าง
ความสุขส าราญให้เกิดข้ึนในชีวิต และมีสังคมที่สันติสุข เกิดจิตส านึกในประเพณีประกอบกับความเชื่อ
ทางศาสนาด้วย อีกประการหนึ่ง คติที่กระทงสายนั้น มีนัยทางธรรม มีอย่างไรนั้น จะได้กล่าวต่อไป 
 จังหวัดสุโขทัย  เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงตอนล่าง เรียกประเพณีนี้ว่า ลอยกระทงเผา
เทียนเล่นไฟ  ซึ่งฟ้ืนฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยจ าลองบรรยากาศงานมาจากงานลอย
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กระทงสมัยกรุงสุโขทัยโบราณและหลังจากนั้นก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นที่จังหวัด
สุโขทัยทุก ๆ ปี มีทั้งการจัดขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การเล่นพลุตะไล และไฟพะเนียง  
  จังหวัดนครพนม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียกงานลอยกระทงว่า เทศกาลไหลเรือไฟ 
โดยจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนม มีการน าหยวกกล้วย หรือวัสดุต่าง ๆ มาตกแต่ง
เรือเป็นรูปพญานาคและรูปอ่ืน ๆ และประดับไฟอย่างสวยงาม และตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟปล่อย
กระทงให้ไหลไปตามล าน้ าโขง   ดูสวยงามตระการตาการลอยกระทงในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิม
เอาไว้ได้ตามสมควรเมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน ๑๒ ชาวบ้านจะจัดเตรียมท ากระทงจาก
วัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ  ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนท าการลอยในแม่น้ าก็จะ
อธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการ
ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุด
ดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล  
      กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนภาคกลาง มีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่ง แต่ที่เป็น
จุดเด่นอยู่ที่ "งานภูเขาทอง" วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งภูเขาทองนี้ เป็นมหาเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ มีความสูงใหญ่ ที่ส าคัญคือ เด่นสง่างาม เป็นทีทัศนานุตตริยะของชาวพุทธทั่วไปและเป็น
ทัศนะศึกษาของชาวต่างชาติ  ตามพระราชกิจจานุเบกษา กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงมีด าริให้จัดสร้างพระเจดีย์ “ภูเขาทอง” ไว้เป็นปูชนียสถานในพระนคร
เหมือนดั่งที่กรุงเก่า (อยุธยา) มีวัดภูเขาทอง”   วัดนี้จัดงานประเพณีลอยกระทง  จะเนรมิตงานก็ว่าได้
เพ่ือเพ่ือเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทง ส่วนใหญ่จัดอยู่ราว ๗-๑๐ วัน   
 จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนภาคใต้  เรียกว่าลอยกระทง เหมือนที่เรียกทั่วไป  มีการจัดงาน
ลอยกระทงในหลาย ๆ จังหวัด เช่น อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีงานยิ่งใหญ่ทุกป ี
 สรุป  พัฒนาการเรียกชื่อและรูปทรงกระทงสมัยต่าง ๆ ของไทย คือ สมัยกรุงสุโขทัย 
เรียกว่า จองเปรียญหรือลอยประทีป (ไม่มีปรากฏรูปทรง)  ต่อมาเป็นรูปทรงโคมลอยทรงดอกบัว สมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑,ที่ ๒ ที่ ๓ เรียกว่ากระทงใหญ่เพ่ือแข่งขันกัน รัชกาลที่ ๔ เป็นเรือลอย
ประทีป รัชกาลที่ ๕ ที่ ๖ ถึงปัจจุบัน ไม่จ ากัดรูปทรง ที่นิยมกันคือทรงดอกบัว มีดอกไม้ ธูปเทียน 
เหรียญบาท 

 

 

 

 



184 
 

 

 เทศกาล/เพณีเทศน์มหาชาติ 

 ความรู้พัฒนาการเทศกาล/ประเพณีเทศน์มหาชาติ จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิ
และทุติยภูมิแล้วสังเคราะห์ได้ว่า มีช่วงก าเกิดอยู่  ๒ คติ  คือ  

 ๑. เทศน์มหาชาติ : คติท่ีรับช่วงจากอินเดีย   
 ๒. เทศน์มหาชาติ : คติท่ีเป็นมรดกในไทย 

 เทศน์มหาชาติ : คติที่รับช่วงจากอินเดีย 

 ประเพณีเทศมหาชาติ เป็นทั้งประเพณีรับช่วงกับประเพณีมรดกไทย ที่ว่าเป็นประเพณีรับ
ช่วงนั้นคือ ต านานเรื่องพระเวสสันดรชาดกถือก าเนิดเกิดขึ้นที่อินเดีย  เรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้เริ่ม
ขึ้นตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติในโลก เพราะเป็นการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์เวสสันดร   
เรื่องนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๘ ชาดก ภาค ๒115  ส่วนที่ว่าเป็นมรดกเกิดในไทยนั้น มีต านาน
และจัดเทศน์ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่เอง 
 ตามชาดกในพระไตรปิฎก กล่าวว่า  พระศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์  
ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษ  ฝนดุจน้ าตกในใบบัวมีสีแดง  ผู้ต้องการให้เปียกจึงเปียก  ให้เป็นเหตุตรัส
เรื่องเวสสันดรชาดกแก่ภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร ซึ่งเป็นชาติที่
บ าเพ็ญทาน  เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ พุทธวงศ์กล่าว่า  “กาฬุทายีอ ามาตย์กับบริวาร ๑,๐๐๐ คน 
ถือเพศภิกษุแล้ว  นิมนต์พระผู้มีพระภาค  พระศากยมุนีผู้ประเสริฐ ทรงรับนิมนต์แล้ว  เสด็จด าเนินไป
ตามทางใหญ่ เสด็จพร้อมด้วยภิกษุ ๒๐,๐๐๐ รูป  พระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์  โดยการเสด็จ
ด าเนินไปตามล าดับ  พระผู้มีพระภาคผู้ศากยมุนี  ผู้ประเสริฐ ประทับนั่งท่ามกลางบัลลังก์นั้น แสดง
มหาเวสสันดรชาดกแก่พระราชบิดาท่ามกลางบัลลังก์นั้นสัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้บรรลุธรรม”     
 เรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ มีเนื้อความปรากฏในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เรียก
ตามคุณลักษณะที่เป็นบริบทในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ขณะนั้นๆ จ านวน ๑๓ กัณฑ์ (เรื่องราว) ดังนี้ 
 กัณฑ์ท่ี ๑ ทศพร (ท้าวสักกะให้ขอพร ๑๐ ประการ) 
 กัณฑ์ท่ี ๒ หิมพานต์ (ชาวเมืองสีพีก่อตัวโกรธแค้นขับไล่พระเวสสันดรเข้าป่า) 
 กัณฑ์ท่ี ๓ ทาน (บริจาคทาน ๗ อย่าง ๆ ละ ๗๐๐) 
 กัณฑ์ท่ี ๔ วนปเวศน์  (พระเวสสันดรผ่านเมืองเจตราษฎร์พบป่าอันรื่นรมย์จิต กิ่งไม้โน้มลง
มาต่อกันให้มุ่งตรงไปเขาวงกต)  
 กัณฑ์ท่ี ๕ ชูชก  (พราหมณ์ชูชกขอสองกุมารไปเป็นทาสและทาสีของนามอมิตตา) 

                                                           
 115 ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๖๕๕-๒๔๔๐/๔๔๗-๕๖๐. 
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 กัณฑ์ท่ี ๖ จุลพน  (ชูชกตามหาพระเวสสันดรผ่านป่าเล็กท่ีชูชกถูกหมาไล่กัดต้องขึ้นต้นไม้) 
 กัณฑ์ท่ี ๗ มหาพน  (ป่าใหญ่ มีโบกขรพรรษ) 
 กัณฑ์ท่ี ๘ กุมาร  (พระเวสสันดรพระราชทานสองกุมารแก่ชูชก) 
 กัณฑ์ท่ี ๙ มัทรี  (พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้กลับมาอาศรมไม่เห็นสองกุมาร) 
 กัณฑ์ท่ี ๑๐ สักบรรพ  (ท้าวสักกะแปลงกายเป็นพระเวสสันดรประทานนางมัทรีแก่ชูชก) 
 กัณฑ์ท่ี ๑๑ มหาราช  (พระเจ้ากรุงสญชัยไถ่ถอนสองกุมารและน าพระเวสสันดรนิวัติพระ
นครสีพ)ี 
 กัณฑ์ท่ี ๑๒ ฉกษัตรยิ์ (พระเจ้ากรุงสญชัยไปรับพระเวสสันดรกับนางผุสดีกลับมาเสวยราช
สมบัติ) 
 กัณฑ์ท่ี ๑๓ นคร   (พระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงสีพีเพ่ือเสวยราชสมบัติ) 
  
 เทศน์มหาชาติ : คติที่เป็นมรดกไทย 
 
 ประเพณีเทศน์มหาชาติ นับว่ามาคู่กับประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะพัฒนาการมาช้านาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเมืองทางจิตใจ เกิดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านศาสนา
มากมาย สมกับที่กล่าวไว้ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงที่แสดงให้เห็นปฏิปทาของคนสมัยโบราณแห่งกรุง
สุโขทัยซึ่งปรากฏในศิลาจารึกว่า ‘พ่อขุนรามค าแหงนั้น หาเป็นท้าวเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลาย หาก
เป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รับบุญ รู้ธรรมแท้ แก่คนอันมีในเมืองไทยด้วย’   นี่แสดงว่า วิชา
ที่สอนได้แก่ ธรรมะ ให้รู้บาปบุญคุณโทษและปรากฏในศิลาจารึกที่แสดงให้เห็นอาคารสถานที่ พระ
ราชอัธยาศัยของพ่อขุนรามค าแหงและปฏิปทาของมหาเถระอีกว่า “สุโขทัยนี้ มีพิหารอันใหญ่ที่มีพิหาร
อันงาม มีปู่ครูนิสัยมุต มีเถระ มีมหาเถระ พ่อขุนรามค าแหงที่กระท าโอยทานแก่มหาเถรสังฆราช
ปราชญ์เรียนจบพระไตรปิฎก”   ซึ่งหลักฐานที่พรรณนามานี้ล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าให้แก่
อนุชนได้พัฒนาการมาถึงปัจจุบันนี้  
 ด้วยพระราชอัธยาศัยของพ่อขุนรามค าแหงและพระสงฆ์มหาเถรเจ้าที่เป็นปราชญ์ดังกล่าว
ข้างนั้น  ท าให้คนไทยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  แต่ไม่มีหลักฐานเหลือมา เพ่ิงมามีลายลักษณ์อักษร
แน่นอนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  เป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนา
ต านานมหาชาติขึ้นมา เป็นที่ประจักษ์ว่า  มหาชาติ  ก็คือเรื่องเวสสันดรชาดก สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถโปรดเกล้าฯ  ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก เมื่อเมื่อปีขาล จุล
ศักราช ๔๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๕ ดังปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษร
นิติ์ว่า " ศักราช ๘๔๔ ขานศก ท่านให้เล่นการมหรสพ ๑๕ วัน ฉลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
(พิษณุโลก) แล้วจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติค าหลวงจบบริบูรณ์ " ต่อมา  หลังจากเสียกรุงศรี
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อยุธยา เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๑๐  ต้นฉบับ มหาชาติค าหลวงหายไป ๖ กัณฑ์ คือ หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน 
มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมกวี
ร่วมกัน แต่งซ่อมกัณฑ์ที่ขาดให้ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์  แต่งซ่อมสมัย รัชกาลที่ ๒ จ านวน ๖ กัณฑ ์
 ต านานมหาชาติที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรกกระหม่อมให้ประชุม
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติขึ้น  เป็นค าคละกันมีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย มีวัตถุประสงค์แต่ง
ขึ้นเพ่ือใช้ในการสวดในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา  ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรง
ธรรม โปรดให้รจนามหาเวสสันดรชาดกขึ้นอีก เมื่อจุลศักราช ๙๖๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๔๕ เรียกชื่อว่า 
"กาพย์มหาชาติ" เป็นค าประพันธ์ชนิดร่ายยาว วัตถุประสงค์แต่งขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับพระสงฆ์เทศน์ (พระ
บรมฯ ใช้สวดในวันส าคัญทางศาสนาแต่พระเจ้าทรงธรรมให้แต่ง เรียกกาพย์มหาชาติ ใช้เทศน์) 
 มหาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกที่ยิ่งใหญ่ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดร ได้บ าเพ็ญบารมีอย่างสูงสุด    โดยได้บ าเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อ่ืน ๆ ครบถ้วนทั้ง  ๑๐ 
ประการ  จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "มหาชาติ" และเรียกการเทศน์ว่า  เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดร
ชาดก  ชาดกเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในนิบาตชาดก ในพระไตรปิฎก เรามักเรียกนิบาตชาดกเป็นไทย  ๆ  
ว่า พระเจ้าห้าร้อยห้าสิบชาติ   นิบาตชาดกประกอบไปด้วยนิทานเรื่องต่างๆ ล้วนเป็นอุทาหรณ์สอน
ธรรมะเล่าถึงการเสวยพระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้าว่าชาติใดทรงเกิดเป็นอะไร และได้ทรงกระท า
คุณความดี หรือท่ีเรียกกันเป็นศัพท์ว่า "บ าเพ็ญบารมี"    
 เป็นที่พูดติดปากว่า พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ หมายถึงการสร้างบารมีในพระชาติหนึ่ง ๆ 
มากกว่านั้นในจ านวน ๕๕๐ พระชาติที่ปรากฏในนิบาตชาดกนั้นได้บ าเพ็ญบารมีเด่นยิ่งอยู่ ๑๐ ชาติ ที่
เรียกกันว่า ทศชาติ ทรงบ าเพ็ญทศบารมี คัมภีร์ที่กล่าวถึงทศชาติและบารมีนี้เรียกว่า คัมภีร์มหานิบาต 
ในทศชาติตามมหานิบาตนั้น ที่ถือว่าส าคัญที่สุด คือ พระชาติที่ทรงบังเกิดเป็นพระเวสสันดร   
นอกจากจะทรงบ าเพ็ญทานบารมีเป็นที่เด่นที่สุดแล้วยังทรงบ าเพ็ญบารมีอ่ืนๆ อันได้กระท าแล้วใน  ๙ 
พระชาติก่อนๆ อีกด้วย เท่ากับได้ทรงกระท าคุณความดีเด่นยิ่งครบ ๑๐ ประการในชาตินี้ มหา
เวสสันดรชาดก จึงเป็นชาดกท่ียิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้งจึงเรียกชาดกเรื่องนี้ว่า มหาชาติ  
     มหาชาติ/มหาเวสสันดรชาดก เป็นตัวอย่างการท าทาน สร้างบารมี ถือกันว่าเป็นเรื่องสูงส่ง 
ชื่อว่าเป็นการให้ทานเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ เป็นการเสียสละครั้งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย
ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า โดยเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรท าการให้ทานชนิดที่ใคร ๆ ท าได้ยากยิ่ง เพราะ
ต้องท าครบในทาน ๓ ระดับ คือ ระดับบารมี ระดับอุปบารมี และปรัตถบารมี ซึ่งมีถึงให้เมีย ให้ลูกเป็น
ทานแก่ชูชกพราหมณ์ชราไปเลี้ยง แสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนของพระเวสสันดร 
ชาดกนี้ก็ได้น ามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วย นับว่าสร้างคุณค่าด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา
และหัตถศึกษาอย่างดี 
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  ๔.๑.๒ ความรู้คุณค่าทางพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา : พุทธศิลป์ ปิ่นพุทธศาสตร์  

 จากผลงานเขียนของทศพล  จังพานิชย์กุล  กล่าวว่า  “ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นชาติ 
หรือมโนคติบรรพชนไทย สามารถศึกษาได้จากพุทธรูป............พระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์แทน
พระพุทธศาสนา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แสดงออกซึ่ง
ความสูงส่งทางด้านสุนทรียศิลป์และภูมิปัญญาความสามารถในเชิงช่างของบรรพบุรุษ และยังแสดงถึง
พลังศรัทธาบารมีของผู้อุปถัมภ์ในการสร้าง คือองค์พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้พระพุทธรูปยัง เป็นสิ่ง
เชื่อมโยงชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์เข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวชาวพุทธใน
เมืองไทยให้มีความเป็นเอกภาพ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันด้วยแรงศรัทธาอันสูงส่งของคนไทยที่มีต่อองค์
พระพุทธรูป พระพุทธศาสนาจึงยังคงด ารงอยู่ตลอดมาตราบถึงปัจจุบันนี้” 116 
 เป็นที่ยอมรับว่า  เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความ
เจริญก้าวหน้าทางอารยธรรม เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ  ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในดินแดนสุวรรณภูมิ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ 
ทรงสร้างพระพุทธรูป ศาสนสถาน และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่า
เป็นพระราชกรณียกิจหลักที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพ่ือให้คนไทยได้
มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมา 
 เมื่อมองในด้านศิลปะแล้ว พระพุทธรูปถือเป็นงานประติมากรรมอันล้ าค่า สมบูรณ์พร้อม
ทั้งศาสตร์และศิลป์ ก่อให้เกิดแรงศรัทธาที่สูงส่ง จึงมีเรื่องราวมากมายหลากหลายแฝงอยู่ในองค์
พระพุทธรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมวิทยา  
 ทุกจังหวัดในเมืองไทย มีพระพุทธรูปส าคัญประดิษฐานอยู่มากมาย ทั้งพระพุทธรูปส าคัญ
คู่บ้านคู่ เมือง พระพุทธรูปส าคัญประจ าจังหวัด และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 
พระพุทธรูปจึงถือว่าเป็นมรดกอันล้ าค่าของเมืองไทยที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน ควรให้ความ
เคารพสักการะและช่วยกันท านุบ ารุงรักษาไว้ไห้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
 เรื่องนี้ สอดคล้องกับค ากล่าวประเวศ วะสี ที่กล่าวถึงความส าคัญของจิตส านึกสาธารณะ
ว่า “จิตส านึกเป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง และเป็นวาทกรรมย่อยในวาทกรรมใหญ่เรื่องประชา
สังคม คุณค่าและจิตส านึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม บุคคล องค์กร หรือสังคม สังคมที่ไม่มีจิตส านึก 
ท าให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์ เมื่อเกิดจิตส านึกสาธารณะจะท าให้เกิดประชาสังคม ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งทางสังคม ซึ่งจะท าให้สภาวะ การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมดี”117  

                                                           
   116ทศพล จังพานิชย์กุล, พระพุทธรูป, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์คอมมา, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๐-๑๑. 
 117 ประเวศ   วะสี และคณะ, ยุทธศาสตร์แก้วิกฤตชาติ, (กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๐. 
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 ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ  กล่าวในการสัมมนากลุ่มเฉพาะว่า  “การเทศน์มหาชาติ นับว่าเป็น
ประเพณีอย่างหนึ่ง  ถือว่ามาคู่กับประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะพัฒนาการมาช้านานตั้งแต่มีคัมภีร์
พระไตรปิฎก (มหาชาติชาดก)  ซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเมืองทางจิตใจ เกิดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ 
จะเห็นว่า การฟังธรรมเป็นเรื่องส าคัญในชีวิต โดยเฉพาะการฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว เขาผู้
นั้นจะไม่ตกนรก มีสุคติไปในเบื้องหน้า  เป็นบุญที่ฟ้งธรรม ภิกษุเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีการศึกษามา
มากหรือน้อยก็ตาม ก็ปรารถนาลาภสักการะเพ่ือจะรักษาชีวิตตนก็รับแสดงธรรม จึงได้เลือกพระธรรม
ที่ตนเก็บมาได้พิจารณาดูก็แสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่คนเหล่านั้นด้วยน้ าใจอันบริสุทธิ์ตามความรู้เห็น
ที่ตนได้ศึกษามา ทายกเหล่านั้น ครั้นได้ฟังธรรมเทศนาแล้วและก าลังยังโศกมากด้วยความพลัดพราก
จากลูกหลานและเครือญาติได้ทับอยู่ด้วยญาติวิปโยค เมื่อระลึกถึงญาติเหล่านั้นที่มีศรัทธาอ่อนก็มี มี
ศรัทธามากก็มี ได้บังเกิดความสังเวชใจมาก เมื่อระลึกถึงทุกข์ภัยของตน ก็ได้เลือกเก็บพระพุทธรูปและ
พระธรรมมาท าบุญฉลองแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลาย ชนบางจ าพวกให้ลูกหลานของตน
บรรพชาในพระพุทธศาสนาในที่สุด”118   
 ดร.สมเกียรติ ติดชัย กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทง ที่ประชาชนได้สืบทอดปฏิบัติกันมา
ตั้งแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบันล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา คือมีธรรม
เป็นกรอบปฏิบัติส าหรับปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้รู้รักสามัคคีปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม พละ 
๕  และสังคหวัตถุ ๔ จะเห็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งหมดนี้แล้วเท่ากับว่าพลเมืองของ
ชาติ  เกิดจิตส านึกมีความกตัญญูกตเวที มีความหวงแหนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีทั้งใน
ระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสะท้อนถึง
วัฒนธรรมในระดับโลกด้วย”119 

 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงมีจุดหมาย
ส าคัญอยู่ที่การบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากมโนส านึกของผู้คนในสังคมไทยในฐานะที่เป็น
ชาวพุทธต้องกตัญญูกตเวที ดังนี้ (๑) กตัญญูต่อบุคคล ได้แก่ บิดา มารดา อาจารย์ บิดามารดา (๒) 
กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา ช่วยท างานให้เรา และ (๓) กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของทุก
อย่างที่มีคุณต่อเรา โดยคุณค่าความกตัญญูทั้งสามอย่างจัดอยู่ในบูชา ๒ มีอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา 
โดยมีเบญจศีลเป็นกรอบส าหรับปฏิบัติเพ่ือสร้างสามัคคี สมัครสมาน และรักใคร่ ปรองดองกันของคน

                                                           
 118สัมภาษณ์ ดร. โชติ บดรีัฐ, อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม, สัมมนากลุ่ม เมื่อวันท่ี ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
 119สัมภาษณ ์ดร.สมเกียรติ ติดชัย, อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม สัมมนากลุม่วันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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ในชาติ แม้ปัจจุบันจะถดถอยไปบ้าง จากการสังเกตเมื่อก่อน ตกตอนเย็นมีผู้คนเดินผ่านหน้าวัด
มากมาย แต่เดียวนี้ลดลง อ้างว่าอันตรายมากมาย”120 

 จิตส านึกดี รู้ตื่นต่อคุณค่าของประเพณีลอยกระทง นอกจากจะสร้างความสามัคคีในระดับ
ท้องถิ่นหรือชุมชนแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมจะได้น้อมน าไปปฏิบัติตามเพ่ือสร้างสันติสุข และ
เสรีภาพของชาติให้เจริญงอกงาม โดยมีเบญจศีลเป็นกฎหมายที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือเป็น
วินัยของชาวพุทธที่ควรยึดถือปฏิบัติตาม โดยเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ด้วยกันเอง สภาพแวดล้อมที่ เราอาศัยอยู่ต้องให้ เกิดความสมดุลระหว่างกัน แต่
นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนใดมนุษย์ทุกคนต้องรู้ส านึกรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์ไม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงเท่านั้น แม้การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ    ต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหลักและน าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

 เสวนากลุ่มเฉพาะ คณะวิทยากร กล่าวคุณค่าเทศกาลสงกรานต์นานัปการ ว่า   

 ๑. สงกรานต์ เป็นกิจกรรมเสริมคุณค่าต่อครอบครัว โดยถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูก
ผันในครอบครัว  พ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่พร้อมเครื่องประดับใหญ่ลูกหลานใส่ไปท าบุญ ลูกหลานก็
จะเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่ง ห่มให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลักการรดน้ าขอพร เมื่อถึงวันสงกรานต์ ทุกคนจะหา
โอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ รดน้ าขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ และเป็น
ก าลังใจกันและกันในการด ารงชีวิตอยู่ต่อไป  
 ๒. สงกรานต์ กิจกรรมสร้างคุณค่าต่ออนุชน  โดยถือเป็นวันกตัญญู  แสดงความเคารพพ่อ
แม่และผู้มีพระคุณในขณะที่มีชีวิตอยู่ และท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ่แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   

 ๓. สงกรานต์ กิจกรรมสร้างคุณค่าต่อชุมชนโดยถือเป็นวันสมัครสมานสามัคคีในชุมชน  
ก่อให้เกิดการพบปะสังสรรค์ท าบุญท าทานร่วมกันและได้เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันในยามบ่ายหลังจาก
การท าบุญ  เกิดการอนุรักษ์การละเล่นตามประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  
 ๔. สงกรานต์ กิจกรรมสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยถือเป็นประเพณีที่ก่อใหญ่เกิดความเอ้ือ
อาทรต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม และธรรมชาติ เพราะในวันนี้ทุกคนจะช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน 
สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างใหญ่สะอาดหมดจด เพ่ือจะได้ต้อนรับปีใหม่ด้วยความแจ่มใส เบิกบาน 
นอกจากนี้ยังควรช่วยกันท าความสะอาดวัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้วย  
 ๕. สงกรานต์ กิจกรรมสร้างคุณค่าต่อศาสนา โดยถือเป็นวันท าบุญครั้งส าคัญครั้งหนึ่งของ

                                                           
 120สัมภาษณ์ พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา,อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๐. 
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พุทธศาสนิกชน มีการท าบุญบ้าน ตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศนา ปฏิบัติธรรม และสรงน้ าพระ ใหญ่
ทาน ถือเป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษยชาติ และการถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ของชีวิต และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้จนในอีกแบบหนึ่ง121    

 ศิลปวัฒนธรรม ๔ ประเภทดังกล่าวข้างต้น สร้างคุณค่าให้ชีวิตและสังคมรอบด้าน  ท าให้
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าอยู่ น่าทัศนศึกษา ให้เกิดทัศนานุตริยะ  เป็นการลงทุนในสิ่งที่มีอยู่แล้ว
เป็นทรัพย์ในดิน สินในน้ าของตน  แต่จะลงทุนสร้างให้ส าเร็จได้ที่ส าคัญ เพราะ พลังพลเมืองที่เห็น
คุณค่า เพราะอนาคตอันใกล้อาจมีความโกลาหล ความโกลาหลอาจ มีถึงขนาดที่ท าให้เกิดความสลด
สังเวช จนตระหนักว่า ความคิดคับแคบเดิมๆ ไปไม่ไหวแล้ว จึงเกิดระเบิดพลังจิตส านึกใหม่ คือ
จิตส านึกของความเป็นพลเมืองบนฐานของศิลปวัฒนธรรมอันมีศาสนาเป็นรากฐาน ดังพุทธพจน์ว่า  

              “บุคคลให้ข้าว ชื่อว่าให้ก าลัง  ให้ผ้า  ชื่อว่าให้วรรณะ  ให้ยานพาหนะ  ชื่อว่า 
  ให้ความสุข  ให้ประทีป  ชื่อว่าให้จักษุและผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
  ส่วนผู้ที่พร่ าสอนธรรม  ชื่อว่าให้อมตะ”122    

 
 ข้อมูลดังกล่าวว่า  สรุปว่า ศิลปวัฒนธรรม   คือผลผลิตทางภูมิปัญญาที่คิดค้นร่วมกันของ
ชุมชนจนเป็นแหล่งอารยธรรมมีชื่อตามลุ่มน้ าต่าง ๆ ดังกล่าวมา ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอันล้ าเลิศ จะให้
สูญหายไปเพราะความไม่สันติภาพ  ไร้จิตส านึกในการรู้คุณค่าสิ่งเหล่านี้นับว่าไร้อนารยะอย่างมาก จึง
เป็นเหตุให้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเรื่อง การสร้างจิตส านึกในวัฒนธรรมขึ้น  เพราะมีความเชื่อว่าจะท าให้
โลกเกิดสันติภาพได้   
 
 ๔.๑.๓ ความรู้การสังเคราะห์สร้างจิตส านึกจากธรรม 

 เป็นที่ทราบดีว่า ศีล สมาธิ ปัญญา คือองค์รวมค าสอนของพุทธศาสนา กล่าวคือ ค าสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงสรุปลงในศีล สมาธิ ปัญญานี้  ดังนั้น  การสื่อธรรมผ่านศิลปวัฒนธรรมนั้น โดย
แท้จริงแล้ว คือ สื่อถึงศีล สมาธิ ปัญญานั่นเอง แม้ธรรมจะฝังรากลึกอยู่ในศิลปวัฒนธรรมจนยากที่จะ
เข้าใจ แต่ให้เข้าใจว่า การสร้างศิลปวัฒนธรรมนั้น สร้างตามศีลและตามธรรม ณ ที่นี้ เราสามารถแยก
ศีล สมาธิ ปัญญาตามภาระการใช้ ดังนี้ 

                                                           
 121 คณะวิทยากรกลุ่มเสวนากลุ่มเฉพาะ -พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. -ผศ.ดร. โชติ บดีรัฐ -ดร.
สมเกียรติ ตดิชัย -นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม  
 122 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๔๒/๕๘. 
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 ๑) ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักการและความสัมพันธ์กับจิตส านึก 

 ศีล สมาธิ ปัญญานี้ เป็นอย่างเดียวกับมรรคมีองค์ ๘  ซึ่งสังเคราะห์ลงในไตรสิกขา โดย 
สองข้อแรกสงเคราะห์ลงในปัญญา สามข้อถัดมาสงเคราะห์ลงในศีล และสามข้อสุดท้าย สงเคราะห์ลง
ในสมาธิ ภาพแผนภาพนี้ 
 ลักษณะเดียวกันนี้  ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธสงเคราะห์ลงในศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีผลต่อ
การสร้างจิตส านึกได้โดยหน้าที่  กล่าวคือว่า  
 หน้าที่ของศีล คือพัฒนากาย มีกายกรรม ๓ องค์ วจีกรรม ๔ องค์ ไม่รวมถึงใจ ซึ่งเป็น
หน้าที่ของสมาธิ การพัฒนากายโดยตรง ได้แก่การละเว้นตามศีลสามข้อแรก คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ก็จะสอดคล้องกับมรรคสององค์ คือ สัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะ 
และองค์แห่งวจีกรรม ๔ คือ คือไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ สอดคล้องกับมรรค
หนึ่งองค์ คือ สัมมาวาจา  ให้หลักประกันชีวิต ทรัพย์สิน สังคมครอบครัว ความเชื่อถือและไม่ประมาท 
 หน้าที่ของสมาธิ คือพัฒนาจิตใจ มีวิชาการพัฒนาคือ มีสัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ โดยสัมมาวายามะ ท าหน้าที่ในปธาน ๔ คือสังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศล ปหานปธาน 
เพียรละบาปอกุศลที่เกิดแล้ว ภาวนาปธาน เพียรพัฒนาให้เกิดขึ้น และอนุรักขนาปธาน เพียรรักษา
กุศลที่เกิดข้ึนแล้วให้ตั้งมั่น ให้หลักประกันสุขภาวะทางจิตใจ ดังแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าที่ของปัญญา คือปฏิบัติส าหรับอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจหลักผลและสภาพที่
เป็นจริงที่ถูกต้อง ได้แก่สององค์มรรค คือ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบในอริยสัจ ๔ เห็นชอบในกรรม เห็นชอบ
ในไตรลักษณ์  และสัมมาสังกัปปะ คือ เนกขัมมสังกัปปะ ด าริออกจากกามหรือปลอดจากโลภะ  อัพ

แผนภาพ ๔.๒ แสดงการสังเคราะห์มรรค ๘ ลงในไตรสิกขา 
๓ 
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ยาปาทสังกัปปะ ด าริออกจากอพยาบาท อวิหิงสาสังกัปปะ ด าริออกจากการเบียดเบียน  ให้
หลักประกันคุณภาพชีวิตโดยองค์รวม  นั่นคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นปัจจัยสัมพันธ์กัน ตามค าบาลีว่า  

 “.....ตตฺรปิ สุท ภควา   ราชคเห   วิหรนฺโต  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  เอตเทว  พหุล ภิกฺขูน
ธมฺมึ   กถ กโรติ   อิติ   สีล อิติ   สมาธิ   อิติ  ป  ฺ า สีลปริภาวิโต   สมาธิ   มหปฺผโล   โหติ   
มหานิสโส   สมาธิปริภาวิตา ป  ฺ า   มหปฺผลา   โหติ   มหานิสสา   ป  ฺ าปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว 
อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวาติ...”123 

 ๒) ความรู้ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อประยุกต์ใช้ 

 ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นการแสดงหน้าที่หรือหลักการโดยตรงของไตรสิกขา เมื่อน าไตรสิกขา
มาสังเคราะห์แล้วจะเกิดการประยุกต์หรือบูรณาในการใช้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ตัวอย่าง การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมกับไตรสิกขา  ดังนี้  

 (๑) ประยุกต์ศีลสร้างจิตส านึก 

 ศีล ในเชิงประยุกต์ คือ ความส านึกอบรม บ่มเพาะ พัฒนากายภาพ จนเกิดทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ตัวอย่างการเรียนในโรงเรียนของเด็กระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง มีหน้าที่เรียน
โดยตรงตามรายวิชาในหลักสูตร นี่เป็นเรื่องวิชาการโดยเฉพาะ หรือเรียกว่าภาคทฤษฎีก็ว่าได้ อีกส่วน
หนึ่ง คือวิชาการงาน การกีฬา การประดิษฐ์นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่ทางการมีนโยบาย เช่น ประกวดสวดหมู่
สรภัญญะ แข่งขันตอบปัญหาธรรม หรือสอบโอเนต (ความรู้ทั่วไปโดยข้อสอบกลาง) บีเนต (ความรู้
ทางพระพุทธศาสนา) ผู้นั้นต้องสร้างจิตส านึกให้มีในตนเองครบทุกด้าน คือ 
 วิชาการงาน คือ กิจกรรมนอกหลักสูตร เกี่ยวกับกิจกรรมในห้องครัว ท าอาหารการกิน 
การล้างถ้วยล้างจาน การเก็บของใช้สอยให้ถูกสุขลักษณะ หรือกิจกรรมเย็บปักถักร้อย กิจกรรม
หัตถกรรม ซ่อมแซมไม้กวาด ไม้ถู ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประตูหน้าต่างของโรงเรียน กิจกรรมใน
ห้องนอน มีการปูที่นอน การเก็บที่นอนหมอนมุ้ง สรุปแล้ว คืองานบ้าน  งานครัวเรือน 
 วิชาการกีฬา คือ การเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกฝนปฏิบัติจริงในสนาม เช่น กีฬาฟุตบอล
หลังซ้อมแล้วท าการแข่งขันกัน มวย ซ้อมแล้วขึ้นชก ปิงปอง สรุปคือ งานบริหารกาย 
 วิชาการพาเหรด คือ กิจกรรมจัดระบบให้นักเรียนจ านวนมากเดินพร้อม ๆ กัน ถือธงสีเป็น
กลุ่ม ๆ  ตีกลองเป็นจังหวะ ถ้าเป็นแตรวงประกอบด้วยก็ต้องเสริมทักษะในการใช้เครื่องมือดนตรีด้วย 
สรุปคือ งานสร้างระเบียบวินัย 

                                                           
 123 ที.ม. (บาลี) ๑๐/๗๖/๙๖. 
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 วิชาการแข่งขัน คือกิจกรรมที่ท าขึ้นพิเศษจากการเรียนปกติในห้องเรียน ท าการติวเข้ม
มากขึ้น ต้องเพ่ิมเวลา ท าความตั้งใจให้มาก เสียสละเวลากิน เวลาเที่ยว เวลาสนุกสนานเข้าอบรม สรุป
คือ งานสร้างจิตให้รู้ว่าแพ้  ให้ยอมรับ ชนะ  ให้ยอมรับ  
 วิชาการฝึกหัด คือกิจกรรมฝึกหัดให้มีทักษะ เช่นฝึกหัดขับรถยนต์ของนักเรียนไปพร้อมกับ
การศึกษาเรียนรู้การท างานของเครื่องยนต์ หลักการใช้เครื่องยนต์ การใช้ถนนหนทางด้วยหลักการ
จราจร เรียนรู้สัญลักษณ์จราจารจากโรงเรียน สรุปคือ สร้างทักษะทางกาย จิต และชีวิต 

 (๒) ประยุกต์สมาธิสร้างจิตส านึก 

 สมาธิ ในเชิงประยุกต์ คือการส านึกควบคุมจิตใจให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีใจหนักแน่น
ในหน้าที่การงาน ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่แสดงอาการใจเสาะ ใจไม่โลเล 
ประเภทวิตกจริต  ไม่อ้างโน่นนี่ ออกตัวชิ่งไปวัน ๆ เข้าข่ายการท างานแบบเช้าชาม เย็นชาม  ถ้าเรา
ส านึกเสียว่า งานคืองาน ท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย งานคือหน้าที่ไม่ใช่ท าเพ่ือเอาใจใครเกินไป งานคือ
เงินเกิดการคุ้มค่าที่นายจ้างจ่ายให้ งานคืออนาคตของชีวิต มีชีวิตอยู่สบาย งานคือความสุขยอด
ปรารถนาของทุกชีวิต  ถ้าไม่พึงพอใจในหน้าที่นั้นเมื่อไร  ให้ย้อนไปแต่ต้นเข้าท างานว่า เรายินยอม
พร้อมใจที่จะท างานตรงนี้ หน้าที่อันนี้ จะอ้างว่าใครคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูก จะขัดแย้งกับ
เจตนารมณ์เดิมของตน สรุปว่า สมาธิเชิงประยุกต์คือการยับยั้ง ชั่งใจให้พินิจพิจารณา (โยนิโส
มนสิการ)  
 (๓) ประยุกต์ปัญญาสร้างจิตส านึก   

 ปัญญา ในเชิงประยุกต์ คือความส านึกรู้อ่าน รู้เขียน รู้ที่จะท ากับสิ่งนั้น ๆ  รู้ความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งว่าเกี่ยวโยงกันอย่างไร จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไร รู้ความแตกต่าง ถ้ามีปัญหากับสิ่งหนึ่ง จะ
แก้ปัญหาด้วยความเข้าใจมันอย่างไร ในเชิงจริยธรรม คือรู้ว่าอะไรจะดี อะไรจะชั่ว อย่าคิดว่ารู้แล้วจะ
ดี รู้แล้วพาลให้ชั่วก็มี ยิ่งไปกว่านั้น ต้องรู้โง่ รู้ฉลาดด้วย คือ ต้องโง่เป็น ฉลาดเป็น เรียกว่าใช้ความรู้ให้
เป็น ดังค าประพันธ์ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถร) ว่า  

 โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด  ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล 
 ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน  โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว124  
   

                                                           
 124 อ้างแล้ว, พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), และคณะ, อนุทินธรรมะ : ธรรมะส าหรับ ๓๖๕  วัน, 
หน้า ๑๐๙. 
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 สังเคราะห์ไตรสิกขาสร้างจิตส านึก  

 การงาน  มั่นคง  รู้ความจริง 
 การกีฬา  หนักแน่น  รู้ความสัมพันธ์ 
 พาเหรด  ไม่วิตกจริต  รู้ความแตกต่าง 

ศีลประยุกต์  สมาธิประยุกต์  ปัญญาประยุกต์  

 แข่งขัน  รับผิดชอบ  รู้โง่ รู้ฉลาด 
 ฝึกหัด  ไม่อ้างตัว  รู้ความพอดี 
   ยอมรับความจริง  รู้ว่าอะไรจะดี-ช่ัว 
      
   ไตรสิกขา : องค์รวมค าสอน   
      
   ความเป็นชาวพุทธ   
      
   สวรรค/์นิพพาน   

 
แผนภาพ ๔.๓ แสดงไตรสิกขาประยุกต์สร้างจิตส านึกจากวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

                       
 (๔) สังเคราะห์ศิลปวัฒนธรรม : เครื่องมือสร้างจิตส านึก 

 กลยุทธ์ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นเสมอ  เราจะต้องมีหลักยึดอย่างใดอย่างหนึ่ง  ณ 
ที่นี้ ชาวชุมชนบ้านบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อาศัยวัฒนธรรมมีเทศกาลสงกรานต์
เป็นหลักการ หรือเป็นสิ่งประสานกายและจิตใจของคนในชุมชนนั้นสามัคคีท ากิจกรรมร่วมกันได้   ผล
จากการท ากิจกรรมเช่นดังกล่าวนี้ ท าให้คนในชุมชนนั้นรักใคร่นับถือกัน ท าให้อยู่ร่วมสังคมอย่างมี
ความสุข 

  การเสวนากลุ่มเฉพาะ ได้ข้อสรุปว่า  วัฒนธรรมมีผลมาจากความสามัคคีกันจนเป็น
ยอมรับแล้วปฏิบัติสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน  ปฏิบัติตามกันจนเป็นนิสัย   ทั้งนี้วัฒนธรรมมาคู่กับ
พุทธศาสนา อาจจะเรียกได้ว่าวัด ศาสนา วัง เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งคุณธรรมจริยธรรม  
เช่นเดียวกับประเทศไทย  ถ้าพูดประเทศไทยก็หมายถึงพระพุทธศาสนาด้วย  บางท้องที่ของประเทศ
ไทย  การศึกษาไปไม่ค่อยถึง  การอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยจึงมีปัญหา  แต่ชุมชนเหล่านี้ก็ได้เรียนรู้
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามประเพณีที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา    เทศกาลสงกรานต์นี้ เป็น
เทศกาลหลักและส าคัญของไทย คนไทยให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะมีกระบวนการในการ
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แสดงออกท่ีอิงศาสนา ความเชื่อ แยกบ้านแยกวัดจากกันไม่ได้  จึงเป็นที่มาของวันส าคัญหลายวัน คือ 
วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันกตัญญูกตเวที  วันประมงแห่งชาติ วันแห่งอโหสิกรรม125 ดังแผนภาพนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สอดคล้องกับบทนิพนธ์ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่ว่า  

 ถ้าไม่มีการให้อภัย    
 และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง 
 จะหาสามัคคีได้ยากล าบากจัง  
 ความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวตน126 
 

                                                           
 125  เสวนากลุ่มเฉพาะ พระครสูุมณฑ์ธรรมธาดา  นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม ผศ.ดร.โชติ บดรีัฐ ดร. 
สมเกียรติ ตดิชัย  วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องดอกบัว บรษิัทรัตนาวิวิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 126 อ้ งแล้ว, พ    ชว  ุนี (   ยู  ธ ฺ จ  ฺโ ), แล คณ , อนุทินธรรมะ: ธรรมะส ำหรับ ๓๖๕  วัน, 
หน้  ๒๐๖. 

ภาพ/แผนภาพ ๔.๔ แสดงเครื่องมอืสร้างจิตส านึก 
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ความส าคัญของวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง คือ ทางราชการก าหนดเป็นนโยบายการศึกษา
ในรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งกายภาพและจิตวิญญาณนั่นคือ 
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
มีความสุข และมีความเป็นไทย  นี่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถสักปานใด
ก็ตาม แต่จะขาดไม่ได้คือว่า วัฒนธรรม 
 ลักษณะเดียวกันนี้ ส านักงานรัฐมนตรี ๒๗๔/๒๕๕๘ ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หน้า ๖๕ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ง เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ ว่า “ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ 
รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติ 

 ๔.๑.๔ ความรู้การสร้างจิตในวัฒนธรรมองค์กร 

 องค์กร เป็นหน่วยงานรองรับที่ท างานส่วนบุคคลที่รวมกันอยู่หลาย ๆ คน ซึ่งท าหน้าที่
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผลดีคือ องค์กรนั้นมีจิตส านึกในค่านิยมที่ดีต่อองค์กรก็นับว่าเป็นโชคลาภไป 
แต่ถ้ามีค่านิยมน าพากันไปในทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มักนินทาผู้บริหาร เจ้านาย มักหลบหลีกเวลาท างาน 
มักอ้างว่ารถติดมาสาย ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ ออกจากงานก่อนเวลาเพ่ืออ้างว่าไปรับลูกจากโรงเรียน เป็น
ต้น ถ้าท าเช่นนี้กันหลายคนในองค์กรนั้น รับรองว่าองค์กรล้มเหลวในการบริหารจัดการ การปกครอง
และเสียงานในที่สุด ประเด็นนี้ ผู้วิจัยแนวคิดไว้ ดังนี้ 

 (๑) ศิลปวัฒนธรรมองค์กร  

 องค์กรในอุดมคติ คือ องค์กรที่เป็นธรรม มีความยุติธรรมในการให้ความดีความชอบ ไม่
เลือกที่รักมักท่ีชัง ไม่มีอคติว่าตนเสียเปรียบเพราะได้น้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่วิทยะ ฐานะ สภาพของตนน้อย
กว่าเขาแล้วอยากจะได้เท่ากับคนที่มีพร้อมสรรพ์ องค์กรที่มีบุคลากรไม่ขโมยเวลาท างาน  ไม่เห็นแก่ได้
จนกลายเป็นโลภ องค์กรที่เคารพอาวุโส โดยไม่มองข้ามหัวผู้อาบน้ าร้อนมาก่อน ผู้น้อยไม่ตีตนเสมอ
ผู้ใหญ่ พูดจาบดบังโดยไม่รู้ที่ต่ าที่สูง องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ในการรับ+จ่าย เปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้  องค์กรที่บุคลากรรู้และเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนดี ดังนั้น 
ทั้งฝ่ายผู้จ้างทั้งฝ่ายผู้รับจ้างปฏิบัติต่อกันเช่นนี้แล้ว นั่นคือ จิตส านึกเกิดแล้ว  

 (๒) วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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 การเสวนากลุ่มเฉพาะ คณะวิทยากร โดยนายนิพนธ์ ขาวเอ่ียม ยกตัวอย่างให้นักเรียนท า
กิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระสวดมนต์ ท าความสะอาดอาคาร สนามหญ้า เก็บสิ่งของที่ระเกะระกะใน
ห้องเรียน ที่ส าคัญได้ชี้แนะเสมอว่า ของต่ าของสูง ของต่ าต้องวางที่ต่ า ของสูง เช่น ธงชาติ ต้องวางที่
สูง ถ้าล่วง ตกหล่นต้องเก็บให้ที่เหมาะสม ไม่ใช่เหยียบไปมา ดังนั้น ควรสร้างเป็นข้อก าหนดในองค์กร 
ว่า  
 ข้อ ๑ บริหารจัดการสมาชิกเก่า  โดยก าหนดให้องค์กรนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ตั้งเป็นโมเดล ในองค์กร เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติเวลา ๒ โมงเช้า และ ๖ โมงเย็นในตอนเย็น ถอด
รองเท้าวางบนชั้นหรือล็อกเก็ตท่ีจัดไว้ ไม่อ้างหรือออกตัวก่อนในงานที่รับมอบหมาย  
 ข้อ ๒ วางข้อบังคับ โดยปฐมนิเทศคนใหม่ หรือคนที่เข้ามาท างานใหม่ให้รับรู้และปฏิบัติ
ตาม เช่น อาจารย์สอนใหม่นิยมขึ้นนั่งบนโต๊ะอาจารย์และห้อยขาในชั้นเรียน แต่งตัวไม่เรียบร้อย 
อาจารย์สตรีก็ใส่เสื้อแขนกุด หรือเสื้อยืด หรือกางเกงสามส่วนมาสอนหนังสือ อาจารย์บุรุษก็ใส่ชุดไป
เที่ยวห้างมาสอนหนังสือ  
 ข้อ ๓ สะสางของใช้ส่วนตัว กรณีอาจารย์หรือครูโรงเรียน จะมีโต๊ะท างานประจ าตัว สิ่งที่
ต้องสร้างอย่างหนึ่งแก่สมาชิกในองค์กรทั้งเก่าและใหม่ คือ สะสางสิ่งของบนโต๊ะท างาน จัดการให้เป็น
กิจจะลักษณะรองรับงานในหน้าที่ให้พร้อม  แยกเอกสารเก่า -ใหม่ให้ชัดเจน บางท่านรุงรังไปไหม 
เอกสารทั้งเก่าทั้งใหม่วางทับถมกัน ดังกองขยะ อาจารย์บางคน เอกสาร รายงานนักศึกษาหายประจ า 
เพราะน าไปส่งรายงานวางไว้บนโต๊ะนั้นแล้วไม่นานคนอ่ืนก็น ารายงานมาทับถม  
 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) องค์อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย รูปปัจจุบัน กล่าวในโอกาสเปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า “ถ้าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรก็ท าเมื่อเริ่มต้นนี้ 
เช่นว่า จะน าไหว้พระและให้โอวาทแก่นิสิตก่อนเข้าเรียนก็ท าตอนเริ่มต้นนี้ ถ้าสร้างทัศนคติที่ดีอย่างไร
ก็เริ่มท า ไม่ต้องรอให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ มีโครงการ มีเงินก่อนค่อยท า”  ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นนิมิตที่
ดีมาก โดยเฉพาะไหว้พระก่อนเข้าเรียน เป็นประเพณีของมหาจุฬาฯ มานมนานแล้ว สมัยที่ผู้วิจัยนี้
ศึกษาอยู่ตึกมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เมื่อถึงเวลาได้ยินเสียงน าไหว้พระสวดมนต์เวลาเที่ยง
ครึ่ง ก็จะยืนตรง ห่มจีวรรดไหล่ วางรองเท้าไหว้พระสวดมนต์และรับฟังโอวาทแล้วจึงเคลื่อนตัวไปเข้า
ห้องเรียน นัยว่าได้ผลมากที่ได้ฟังแนวคิดจากครูอาจารย์พระสงฆ์หลายท่าน ได้รับทราบค าประกาศ 
ค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของทางการ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของบ้านเมือง อาจารย์ก็หยิบ
ยกมาเล่าสู่กันฟัง พร้อมให้สติสัมปชัญญะ  ท าให้เราได้รู้จักพระอาจารย์ท่านนั้น และเกิดจิตส านึก
มาถึงทุกวันนี้ เป็นเครือข่ายรับช่วงวัฒนธรรมประเพณีอันนี้สืบมา  
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 สรุปวิธีสร้างจิตส านึก คือ ท า ณ จุดเริ่มต้น ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ดัง
แผนภาพนี้ 
 

 
   
 ๔.๑.๕  ความรู้สร้างจิตส านึกองค์กรแบบรู้ ตื่น : ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 จิตส านึกแบบรู้ตื่น มีผลน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ เพราะจิต าส านึกจะ
ครอบคลุมที่เป็นปัจจัยภายในคือตนเองและปัจจัยภายนอกคือคนอ่ืนหรือสังคม ตามที่สมพงษ์ สิงหะ
พล ได้กล่าวถึงจิตส านึกของคนว่า มีอยู่ ๓ ด้านหลัก ๆ คือ  
 ข้อ ๑ จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง เป็นจิตส านึกเพ่ือพัฒนาตนเอง ท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จ าส านึกนี้การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้าง ไปตามสภาพการณ์ 
เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้างให้ได้ เช่น ความขยัน ความรักผิด
ชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีถูกปลูกฝังและมีมานานตามสภาพสังคมไทย 
 ข้อ ๒ จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อ่ืน เป็นจิตส านึกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของตนในกลุ่ม
ชนหนึ่งสังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่
คนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกันได้ไม่ยากนัก 
 ข้อ ๓ จิตส านึกเกี่ยวกับสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นจิตส านึกที่ตระหนักถึง
ความส าคัญในการอยู่ร่วมกันหรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คน
ไทยยังไม่ค่อยมี และขาดกันอยู่มาก เพราะพ้ืนฐานความเป็นมาของสังคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้น

แผนภาพ ๔.๕ แสดงวิธีสร้างจติส านึกจากจุดเริ่มต้น 
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โดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้าน
สุขภาพ เป็นต้น127   
 ส านึกดี รู้ตื่นต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ที่ก าหนดหน้าที่
ของชนชาวไทยหรือพลเมืองดีใน มาตรา ๗๐ ว่า “บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้”128 
 การรักษาชาติ  เราต้องส านึกว่า มีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖๖ เมื่อคนไทยมีหน้าที่รักษา ก็ต้องดูแล และป้องกันชาติ มิให้ผู้ใดใช้ข้ออ้างใด ๆ 
เพ่ือแบ่งแยกแผ่นดินไทย ด้วยเหตุผลทางการเมือง การปกครอง หรือศาสนา เพราะรัฐธรรมนูญ
ก าหนดว่า "ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ " ดังนั้น ผู้ใดจะมาชักจูง 
โน้มน้าวเราด้วยเหตุผลใดๆ ถือว่าเป็นผู้ท าลายประเทศชาติ คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษาชาติให้มี
เสถียรภาพ มั่นคงถาวรและเป็นเอกภาพตลอดไป 
 ส านึกดี รู้ตื่นต่อศาสนา คือเราต้องบ ารุงรักษาและเสริมสร้างศรัทธาเพ่ือให้ศาสนาคงอยู่คู่
บ้านเมืองและเป็นหลักยึดเหนี่ยวในด้านคุณธรรมสืบไป คนไทยทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทั่ง
ฆราวาสและบรรพชิตให้มีวัตรจริยาอันเหมาะสมต่อศาสนาหรือลัทธิของตนจะอาศัยพระวินัยหรือ
นักบวชแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้   
 ส านึกดี รู้ตื่นต่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เราต้องถือว่า ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน เพราะ
ประเทศไทยด ารงอยู่ได้และคนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ด้วยพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกอยู่เหนือเกล้าฯ ชาวไทยทุกคนเพราะแต่ละพระองค์จะครองราชย์
สมบัติ ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้นานกว่าประมุขที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งมีความรู้สึกผูกพัน ตั้งแต่โบราณ
กาลถึงปัจจุบัน ย่อมจารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งประเทศ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องดูแล
รักษาและเทิดทูนสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต อีกทั้งต้องป้องกันภัยพาล อันเกิดจาก
วาจาหรือความคิดที่ไม่สุจริตทั้งปวง การปกครองของไทยจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีแน่วแน่มั่นคงเพราะพระองค์ คือ สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและสันติสุข 

 ส านึกดี รู้ตื่นต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข  การศึกษา และ

                                                           
 127 สมพงษ์ สิงหะพล, ต้องสอนใหเ้กดิจิตส านึกใหม่, วารวารสีมาจารย,์ ๑๓ (๒๗), ๒๕๔๒,                             

หน้า ๑๕-๑๖. 
 128 รัฐบาลไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๑๕๕๐,หน้า ๒๐. 
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วัฒนธรรม มาตรา ๗๙ ก าหนดว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน  ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”129  
 ส านึกดี รู้ตื่นต่อรัฐ/ชาติ โดยหน่วยงานบริหารประเทศ คือส านักงานรัฐมนตรี ๒๗๔/
๒๕๕๘ ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หน้า ๖๕ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ง เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.  ๒๕๕๘ ว่า “ภาระงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติ ในลักษณะต่าง ๆ 
 ส านึกดี รู้ตื่นต่อคุณสมบัติพื้นฐานของพลเมืองโดยอนุกรรมการด้านการสร้างภาคีเครือข่าย 
130 กล่าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานพลเมืองว่า เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของความเป็น
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
พลเมืองฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ ๔ ประการ กล่าวคือ  

 ๑. พลเมืองต้องมีจิตส านึกของความเป็นพลเมือง โดย การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน และสาธารณะ  
 ๒. พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยต้องรู้จัก เข้าใจ ตระหนัก และหวงแหนในสิทธิของ 
ตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 ๓. ตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้อื่น โดยใน 
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้อ่ืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่พลเมืองต้องให้ความส าคัญกับการ 
เคารพและรับฟังความคิดหรือความเห็นที่แตกต่างหลากหลายอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม 
 ๔. พลเมืองในสังคมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการส าคัญคือ  
หลักนิติรัฐ อันหมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย ดังนั้น พลเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติของการเคารพใน
กฎหมาย โดยต้องยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม 
 สอดคล้องกับปาฐกถาของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เรื่อง “พระพุทธศาสนา
ไทยในกระแสโลก” ที่แสดงให้เห็นว่าความมีจิตส านึกของพลเมืองต่อพระพุทธศาสนามิใช่มีอยู่ใน

                                                           
 129 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓. 

 130 อนุกรรมการด้านการสร้างภาคีเครือข่าย, คุณสมบัติพ้ืนฐานของพลเมือง, ออนไลน์ แหล่งข้อมูล
จาก>  http://www.2becitizennetwork.blogspot.com/ (๒๗ ก.ค.๕๙) 

http://2becitizennetwork.blogspot.com/2013/04/blog-post_12.html
http://www.2becitizennetwork.blogspot.com/
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ระดับชาติเท่านั้น หากแต่ว่าเป็นระดับนานาชาติด้วย ว่า .....เราควรสอนเน้นภาคปฏิบัติให้มาก เรา
สอนในสิ่งที่เขาไม่มี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เราไม่ต้องไปพูดถึงทฤษฎีวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับพุทธ
ปรัชญาให้มากความ คน อเมริกันรับทฤษฎีเต็มอ่ิมแล้ว สิ่งที่เขาต้องการก็คือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ดังที่ท ากันอยู่ในหลาย มหาวิทยาลัยในอเมริกาทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเข้าไปสอน
พระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยที่อเมริกา เราควรเน้นพุทธจิตวิทยา ถ้าเราจะสอนคนอเมริกัน
ทั่วไป เราควรเน้นวิปัสสนากรรมฐาน การสอนพระพุทธศาสนาที่มีจุดเน้น ...สอดคล้องกับกฎบัตรของ
สหประชาชาติมุ่งสร้างสันติภาพโลก เมื่อพระพุทธศาสนาก็มีระบบค าสอนที่เป็นไปเพ่ือสันติภาพ
เช่นเดียวกันว่า “นตฺถิ สนฺติปร  สุข   สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี”131 พระพุทธศาสนาจึง สนับสนุน
บทบาทของสหประชาชาติได้เป็นอย่างดี132 

 ๔.๑.๖ ความรู้การสร้างจิตส านึก : ปรับทัศนคติ / ก าราบปราบนิสัย  

 จากการสัมมนากลุ่มเฉพาะ มีการยกตัวอย่างขึ้นมาว่า  กระบวนการยุติธรรมของโลกแม้
ของประเทศไทยจะมีหน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่ไต่สวนเพ่ือตัดสินคดีที่เกิดขึ้น
ในสังคม ตามกระบวนการนั้น เหตุปัญหาหลัก ๆ คือ “แย่งที่ท ากิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันสวาท” ทั้ง 
๓ ค านี้ปัจจุบันนี้มีเปอร์เซ็นต์เกิดเท่า ๆ กัน  ถ้าจะให้น้ าหนักตามท้องที่เกิดในชุมชนเมือง ได้แก่ปัญหา
การแย่งคู่กันสวาท แต่ถ้าตามชนบทก็จะเป็นปัญหา แย่งที่ท ากิน แย่งถิ่นกันอยู่ ปัญหาอ่ืน ๆ นอกนั้นก็
จะเป็นเรื่องศักดิ์ศรี ความท้าทาย การเอารัดเอาเปรียบ  เมื่อคนใดท าผิดแล้วก็จะถูกเจ้าพนักงานเข้า
จับกุม ท าการสืบสวนสอบสวน ท าส านวนด าเนินคดีเข้าสู่ศาลตัดสิน เมื่อตัดสินแล้วว่าผิดก็ถูกจ าคุก 
บางกรณีก็ได้รับการประกันตัวแทนการจ าคุก แต่เมื่อประกันตัวไม่ได้ต้องถูกจ าคุกสถานเดียว ปัญหาว่า 
ท าไมต้องถูกจ าคุกโดยไม่ให้ประกันตัว ทั้งนี้ก็เพราะลักษณะโทษอุกฉกรรจ์ โหดเหี้ยม ใจร้ายอัมหิต 
ท าลายศีลธรรมอันดีงามของสังคม  
 ถามว่า ท าไมต้องติดคุกโดยไม่ได้รับการประกันตัวหรือประกันตัวไม่ได้  มาถึงตอนนี้เหตุที่
ติดคุกนั้น อยู่เลยการกระท าผิด  ไม่ใช่เพราะความผิดโทษนั้นแล้ว  เบื้องหลังการติดคุก ให้ไร้อิสรภาพ
ในการท ามาหากิน ไร้ความสุขสนุกสนานนั้น  คือศาลหรือนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดบทลงโทษโดย
กฎหมาย เพ่ือให้ส านึกผิด นั่นเอง ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต ารวจและอาสาสมัครทหารพราน 
จ านวน ๑๑ นายร่วมกันฆ่าปลัดอ าเภอ ถูกจับด าเนินคดี ถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งหมด เหตุผล คือ

                                                           
 131 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕. 
 132 พระพรหมบณัฑติ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาไทยในกระแสโลก,  ปาฐกถาในงาน ๔๐ 
ปีวัดไทย ลอสแองเจลสิ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส  รัฐแคลิฟอรเนีย  สหรฐัอเมริกา วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕,

หน้า ๑๐. ออนไลน์ แหล่งข้อมลู http://www.mcu.ac.th/site/rectormass.php. (๒๘ ก.ค.๕๙) 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐท างานขัดแย้งกับหน้าที่ แสดงตนอ านาจบาดใหญ่ เพราะต ารวจหรืออาสามัครควรมี
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ผลจากการจ าคุกนั้น ถ้าบุคคลนั้นส านึกผิด โดยการหลาบจ า ถ้าหลาบจ าตั้งแต่อยู่ในคุก 
จะเป็นนักโทษชั้นดี ก็จะได้ลดหย่อนโทษจากเวลาที่มากให้น้อยลง เช่นจาก ๕ ปี เป็น ๓ ปี หลังจ าคุก
ได้ระยะเวลา ๑ ใน ๓ ของเวลานั้นแล้ว หรืออาจจะได้รับการอภัยโทษเลยก็ได้ เมื่อพ้นโทษออกจาก
การจ าคุกแล้ว ก็ส านึกผิด ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีโดยไม่ละเมิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม สังคมนอกคุก
ก็รับเข้าเป็นพลเมืองของชุมชนนั้น ๆ   
 โทษที่ไม่เป็นโทษ คือว่า ความผิดที่คิดว่าจะผิด แต่เปรียบเทียบบทก าหนดโทษข้อใดข้อ
หนึ่งไม่ได้ จึงลงโทษอะไรไม่ได้ ได้แต่คิดว่าไม่น่าเลย แต่มีบางกรณี โดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมือง
ฉุกเฉิน ต้องใช้ก าลังทหารควบคุมสถานการณ์การปกครอง การเมือง กิจการทุกอย่างในบ้านเมือง  ดัง
ปัจจุบันนี้ที่การปกครองของประเทศไทยโดยรัฐบาลคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ต้องคอย
ก าราบปราบนิสัยที่ออกมาต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์การเข้าคุมสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งการกระท านี้
ไม่เข้าข่ายความผิดกฎหมาย เพียงแต่ก่อความร าคาญทางอารมณ์ เป็นเหตุปัจจัยสร้างม๊อบประท้วงชู
ป้ายเต็มถนนหนทาง สร้างผลลบการปกครองแก่สายตานานาประเทศ จึงได้แต่เพียงน าไปกักขังระยะ
สั้นและปรับทัศนคติให้ตรง ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวา ให้คิดให้ท าที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
นั้นๆ   
 กล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรม   คือ ผลผลิตทางภูมิปัญญาที่คิดค้นร่วมกันของคนในชุมชนจน
เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ าต่าง ๆ เช่น ลุ่มน้ าไนน์ ลุ่มน้ าคงคา ลุ่มน้ าเจ้าเจ้าพระยา  ผลจากการมี
ศิลปวัฒนธรรมนี้จะส่งผลให้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องมีมากกว่า
คนอ่ืน ๆ จึงถือได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าอันล้ าเลิศ จะให้สูญหายไปเพราะความไม่สันติภาพ  
ไร้จิตส านึกในการรู้คุณค่าสิ่งเหล่านี้ นับว่าสังคมจะยุ่งเหยิง ไร้จิตส านึก    

 ๔.๑.๗ ความรู้การสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ สู่ ระดับโลก 

 การเสวนากลุ่มเฉพาะ เกิดแนวว่า ปัจจัยแห่งส านึกแยกเป็นปัจจัยภายในคือตนเอง และ
ปัจจัยภายนอกคือสังคมรอบนอกเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน วัดหรือศาสนา รวมถึงสถาบันมหา
กษัตริย์ เหล่านี้เป็นจุดประกายให้เกิดจิตส านึกได้อย่างดี และตามที่คณะเสวนากล่าวอานิสงส์แห่ง
จิตส านึกนั้นให้คุณค่าต่อชีวิตตนและสังคม ดังนี้ 
 - สามัคคีและเชื่อมผสานกับสิ่งต่างๆให้ยึดเกาะรวมกันได้ 
  -ให้ความเย็นเพื่อคลายความร้อน สื่อน้ าภายนอกให้เกิดน้ าใจ ให้เย็นกายเย็นใจหรือร้อน
กายก็ไม่ร้อนใจ 
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  -อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในที่ต่ าโดยธรรมชาติ ไม่แก่งแย่งแข่งขัน ไม่อวดดีอวดเด่น หยิ่ง
ทะนงตนหรือน้อยใจ 
   - เที่ยงธรรมหรือยุติธรรมสม่ าเสมอ ไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเย็นเสมอกันหมด
ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก คุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรสาดให้แก่กันและกันให้ชโลมอยู่ในใจเหมือนน้ าที่
ชโลมร่างกายดังน้ าที่เล่นโดยการสาดใส่กันในเทศกาลวันสงกรานต์133  
 จิตส านึกเพียงเท่านี้ ดูผิวเผินก็ง่าย ๆ เบา ๆ ใคร ๆ ก็รู้ได้ จะสร้างจิตส านึกระดับโลกได้
อย่างไร ข้อนี้ถ้าเทียบดู ธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่บอกว่า ธรรม
โลกบาล ที่สามารถคุ้มครองโลกได้มี ๒ อย่าง คือ หิริ กับ โอตตัปปะ ซึ่งธรรม ๒ ข้อนี้ สามารถ
คุ้มครองโลกได้ทั้งภายในและภายนอกจิตใจ นั่นเอง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

     ๑. ความรู้วิธีพัฒนาสังคมจากจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
 สู่ระดับโลกที่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 การเสวนากลุ่มเฉพาะ วิทยากรกลุ่ม กล่าวว่า เมื่อพูดถึงศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ รวมถึง
กระบวนการสร้างจิตส านึกแล้ว ท าให้ทราบว่า ทุกคน ทุกเพศทุกวัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ แต่การที่เราอยู่กับ
สิ่งเหล่านี้แล้วก็ใช่ว่าน ามาใช้ทุกโอกาสไป จึงเป็นช่องว่างให้เกิดปัญหาสังคม จนรัฐบาลหรือองค์กรอ่ืน 
ๆ ตามแก้ปัญหานั้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดมรรคผลจริง ๆ จนมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  จึงคิดค้นหาวิธี
พัฒนาฯ  โดยสร้างสภาพแวดล้อม ดังนี้  

๑.๑  สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 ๑.๒ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพแยกได้เป็น ๓ ประการ หลัก ๆ คือ   
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางชีวะ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ทั้ง ๓ นี้มี
อิทธิพลต่อชีวิตคนเราสูงมาก โดย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ล้อมรอบ
ตัวเรา มีดิน ฟ้า อากาศ พื้นที่ ภูมิประเทศ ลม ฝน แม่น้ า ล าคลอง สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิต 
จิตใจอย่างมาก โดยเฉพาะสีผิว กล่าวคือ คนที่อยู่พื้นที่อากาศหนาว ผิวจะขาว อากาศร้อนจัด ผิวจะด า 
อากาศอบอุ่น ผิวจะด าแดงหรือผิวสีเหลืองทอง ในประเทศไทย มีความแตกต่างทางอากาศของภูมิ
ประเทศ คือคนที่อยู่ภาคใต้ มีความแตกต่างทางสีผิว ซึ่งจะด าหรือคล้ า ภาวะทางจิตใจก็มักจะเข้มข้น
หรืออารมณ์ร้อนตามอาการอาหารที่มีรสจัด เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา หรือผัดสะตอ  
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และนายนิพนธ์ข่าวเอี่ยม (วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 



204 
 

 

 สิ่งแวดล้อมทางชีวะ คือ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยพืช สัตว์น้ า สัตว์บก รวมถึงสัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ า พืชบางชนิดเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เช่น ดอกบัว เป็นดอกไม้ประจ าพุทธศาสนา 
เนื่องจากมีบทบาทผุดขึ้นมารองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะแรกประสูติที่ก้าวย่างได้ ๗ ก้าว 
หมายถึงจะประกาศพระพุทธศาสนาได้ไกลถึง ๗ แคว้น ต้นโพธิ์ ถือเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยตรัส
รู้ เป็สหชาติกับพระพุทธเจ้า ต้นสาละ ถือเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเสด็จดับขันธปรินิพพาน หญ้า
คา เป็นหญ้าที่พ่ีน้องสองพาณิชได้ถวายแด่พระพุทธเป็นที่ประทับนั่งสมาธิ สัตว์บางชนิด เป็นสัตว์โพธิ 
เช่นช้างปาไลยกะที่น ารวงผึ้งมาถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางปาลิไลยกะ ประจ าวัน
พฤหัสบดี แม้แต่นาค ก็ยังเก่ียวข้อง โดยคนที่เตรียมตัวอุปสมบทเรียกว่านาค 
 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  พระพุทธศาสนาในฐานะวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ เป็น
สิ่งแวดล้อมมองทางจริยศาสตร์  จะสัมพันธ์กับค าว่า การอนุรักษ์ให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
ศีล ซึ่งศีลระดับต้นจะควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจา  จะดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทาง
กายภาพและทางสังคมให้สมดุลกับสรรพสิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น  ศีลของพระสงฆ์ 227 ข้อ จะเน้นดูแลสิ่ง
ทางธรรมชาติและสังคม  นั่นคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชาวพุทธสาวกจะไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่เน่าเสียลง
ในน้ า ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ า ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคม การบัญญัติของ
พระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือความสุข เพ่ือการยอมรับแห่งหมู่สงฆ์ เพ่ือสันติภาพของประชาชนที่จะ
รักษาความสมดุลแห่งหมูชน ค าสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนพระสูตรหรือธรรมะเชิงจริยศาสตร์ใน
รูปแบบบทพระธรรมเทศนาส าหรับพระสงฆ์หรือชาวบ้านก็มุ่งเน้นความรักความเมตตากรุณา มีสังคห
วัตถุ ตามปฐมพจน์แห่งอุดมการณ์การเผยแผ่ศาสนาที่ให้แก่พระอรหันตสาวก ๖๐ องค์ ว่า  “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพ่ือความสุข และสังคมสงเคราะห์แก่ชนหมู่มากทั้งมนุษย์
และเทวดาทั้งหลายเถิด”134  นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตจริยศาสตร์ระดับกลาง จะควบคุม
พฤติกรรมทางใจด้วย จริยศาสตร์ระดับสูง จะบริหารจัดการสู่การพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นและแล้วเข้าสู่
อิสรภาพจากทุกข์ คือพระนิพพาน เป็นลักษณะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งขยายจากคนหนึ่งสู่พหุชน    
 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม ถือเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง ส าคัญไม่แพ้สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ที่ว่าส าคัญเพราะพฤติกรรมของคนเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสังคมที่ตนอยู่ เป็นความซึม
ซับโดยไม่รู้ตัว เช่น ลูกในครอบครัวมีกินมีใช้ จะมีแนวคิดท่ีสร้างปัญญา สรรหาแต่สิ่งที่จะสนองอารมณ์ 
ต่างกับครอบครัวที่ไม่ค่อยมีกินมีใช้ สรรหาแต่สิ่งที่จะได้มากิน แม้แต่แย่งชิงก็ยอม บางคนไม่ติดสุรา 
ยาสูบ แต่เมื่ออยู่ร่วมกันกับคนท่ีติดดื่มสุรา ติดยาสูบก็จะติดไปได้ง่าย ๆ ในลักษณะเดียวกันกับนกสอง
พ่ีน้องที่ตัวหนึ่งบินจากรังบนต้นไม้ไปตกในถิ่นบัณฑิต ก็เป็นบัณฑิต ไม่เป็นโจร แต่อีกตัวบินไปตกใน
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แดนโจร เป็นโจรไปด้วย ตามพุทธพจน์ที่ว่า  “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น  คนท าดีย่อม
ได้ดี  ท าชั่วย่อมได้ชั่ว”135 

 สรุปคือ รักษาดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม 

     ๒. ความรู้ศิลปวัฒนธรรมศาสนา “ธรรมคุ้มครองโลก”   

 เนื่องจากบทนี้เป็นการสังเคราะห์  ดังนั้น ลักษณะการสังเคราะห์ คงไม่ใช่หยิบยกเอา
ค าพูดของสมาชิกสัมมนากลุ่มเฉพาะมาเรียง ๆ  ไว้ ค าว่าสังเคราะห์ คือการสร้างค าใหม่ในเรื่อง
เดียวกันและตอบโจทย์เรื่องนั้น ลักษณะเดียวกับทองแท่ง เป็นก้อน ๆ จะน ามาประดับตกแต่งอะไรให้
สวยงามไม่ได้เลย แต่เมื่อน ามาเจียระไนแล้ว เป็นรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ แหวน ก าไล
มือ ก็สวยงาม ฉันใด การสังเคราะห์ก็ฉันนั้น   
 หัวข้อนี้ เป็นสังเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องมือคุ้มครองโลก 
ไม่ใช้อาวุธปืนคุ้มครองโลก นั่นคือ ตามที่กล่าวมาแต่ต้นว่า คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมนั้น ก าหนดให้
เป็นคุณค่าด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษา ทั้งสามด้านนี้เป็นกระบวนการตามกันไป คือ 
พุทธิศึกษา เป็นคุณค่าที่เรียนรู้ ที่ได้รู้ เป็นอาหารชนิดวิญญาณาหาร เป็นหนึ่งในอาหารสี่ชนิด ก็
ธรรมดาอาหาร คนที่หิวกินเข้าไปแล้ว ย่อมอ่ิม ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นโรค ความรู้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าได้รู้
แล้วก็เป็นวิชชา เป็นปัญญา ดังแสงสว่างส่องทางในที่มืด ดังนั้น พุทธิศึกษา การได้ความรู้ย่อมมีคุณค่า
แก่ชีวิต  
 ล าพังแต่พุทธิศึกษา รู้เท่านั้น รู้เพ่ือรู้ (learn to learn) ก็ยังบรรลุผลสัมฤทธิ์อะไรไม่ได้ 
เช่น เรารู้เส้นทางเดิน แต่ไม่เดิน ก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้น เมื่อมีพุทธิศึกษาแล้วก็ต้องมีจริยศึกษาด้วย 
เพ่ือตัดสินว่าถูกต้อง เหมาะสม ยอมรับว่าดีแห่งหมู่คณะ เพราะการที่จะได้ชื่อว่ารู้ดีนั้น ต้องรู้ว่าอะไรดี 
อะไรไม่มี คือฉลาดที่จะรู้ บางคนไม่ฉลาดรู้ กลายเป็นว่า ความรู้นั้นกลับมาฆ่าตัวเอง คือไปพูดไม่ถูกคน 
ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกเทศะ ตกอยู่ในภาษิตว่า “ปากพาจน”  
 เมื่อรู้ (พุทธิศึกษา) และรู้ว่าอะไรจะถูกอะไรจะผิด (จริยศึกษา) แล้ว ยังมีอีกมิติหนึ่งที่จะ
ขาดเสียไม่ได้ คือทักษะ ความมีฝีมือ ความช านิช านาญ (skill) จนสามารถลงมือท าตามแนวคิด ทฤษฎี
ได้ (หัตถศึกษา) ครบองค์ ๓ เช่นเดียวกับไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ควบคุมจริยาทางกาย -
วาจาให้เกิดสมาธิ มีจิตมั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน แล้วเกิดปัญญา คือความรู้แจ้ง 
 ธรรมคุ้มครองโลก เท่ากับ ศิลปวัฒนธรรมคุ้มครองโลก ธรรมที่เป็นหลักคุ้มครองโลก คือ 
หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป ธรรมนี้คุ้มความผิดได้ในที่ลับและที่แจ้ง คน
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ท าผิดถ้าไม่มีใคร ก็ไม่มีใครปรับโทษ แต่ความผิดนั้นยังมีอยู่ ไม่เหมือนกฎหมาย คนที่ท าผิด ถ้าต ารวจ
ไม่เห็นก็ผ่านไป ความผิดนั้นก็ไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าคนมีหิริและโอตตัปปะ จะไม่ท าผิดในที่ลับซึ่งไม่มีคนเห็น 
ทั้งในที่แจ้งมีคนเห็น ถึงบอกว่า หิริและโอตตัปปะนี้ สามารถคุ้มครองโลกได้ ศิลปวัฒนธรรมก็
เช่นเดียวกัน ถ้าเราสร้างคุณค่าด้วยการศึกษาเรียนรู้ (พุทธิศึกษา) ปฏิบัติตาม  (จริยศึกษา) สร้างทักษะ
ให้ช านาญ (หัตถศึกษา) แล้ว จะเกิดวัฒนธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างอหิงสา น าพาเราให้เกิดสุข 
คุ้มครองโลกได้เช่นเดียวกัน  

  สรุปประเด็นนี้ คือ วัฒนธรรมทางศาสนาถือหลักการรักษาศีล สมาธิ ปัญญาคุ้มครองโลก
ได ้

๔.๒ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 เรื่องกิจกรรมสร้างจิตส านึกนี้ มีทั้งระดับโลกถึงระดับท้องถิ่นแม้ตามวัดหรือสถาบันศาสนา
หรือตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ลงไปถึงระดับส่วนบุคคลก็สามารถมีได้ 
ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในวันคุ้มครองโลก  

 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 22 เมษายนนั้น เป็นวันคุ้มครองโลก ชาวโลก
ทุกประเทศแสดงพลังท ากิจกรรมรณรงค์คุ้มครองโลกด้วยวิธีต่าง ๆ ระดับโลก ดังเช่น  How should I 
celebrate?  Here are six ways to mark Earth Day: - 
 * Grow your own food (or buy locally-grown produce) 
 * Go paperless 
 * Plant a tree 
 * Stop drinking bottled water  
 * Start carpooling (or take up cycling) 
 * Invest in a solar-powered phone charger 
 
 ชาวพุทธผู้ใช้วัฒนธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  ชาวพุทธในฐานะผู้ปฏิบัติตามค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ใช้ธรรมหมวด ๒ ว่า ธรรมเป็นโลกบาล ๒ ข้อ คือ หิริ และ โอตตัปปะ กล่าวคือ 
ความละอายแก่ใจ และ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตที่เกิดขึ้น  ได้สร้างจิตส านึกให้แก่คนระดับโลกขึ้น 
โดยมีร่วมกันมีมติ ให้วันนี้เป็นวันธรรมะคุ้มครองโลกด้วย โดยเรียนเชิญให้ภาคีองค์กรพุทธทั้งหลายทั่ว
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โลกจัดกิจกรรม เพ่ือการประพฤติปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการนั่งสมาธิ น าเอาความสงบในใจให้เป็น
ความสันติสุขของโลกต่อไป  
 ตัวอย่าง  วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นวัดที่แสดงกิจกรรมระดับโลก ด าเนินการเรื่องนี้ ซึ่ง
กิจกรรมในวันนี้ก็จัดขึ้นตามปกติทุกปี  โดยช่วงเช้าจะมีการท าบุญตักบาตร ท าทานให้จิตของเราได้
ผ่องใส ท าทานให้กับภิกษุสามเณรซึ่งก็ไม่ได้นิมนต์พระภิกษุจากภายนอกเข้ามาในวัดพระธรรมกาย 
มาร่วมกิจกรรมโดยมีพระภิกษุภายในวัดพระธรรมกายเท่านั้น ซึ่งในช่วงบ่ายก็จะมีการทอดผ้าป่า
สามัคคีเพ่ือบ ารุงวัดพระธรรมกาย  
 ระดับชาติหรือรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะชาวพุทธได้เชิญชวนให้ชาวไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ต่อโลกนี้  ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าสัปดาห์ในวันศุกร์ ตอน
หนึ่งว่า  
  “ในวันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งเป็นวันส าคัญทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
 เตือนใจให้ชาวโลก ทุกคนมีจิตส านึกช่วยกันปกป้องดูแลโลกของเรา ให้รอดพ้นจากภัย 
 พิบัติและหายนะต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนด้วยน้ ามือของมนุษย์เอง จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ 
 ตั้งใจก็ตาม ตนถือโอกาสนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก 
 อย่างจริงจัง บางคนอาจคิดว่าก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องไกลตัวไม่เห็นจะเก่ียวข้องกับ 
 ท่านเลย หรือเข้าใจผิดว่าท่านไม่ได้เป็นคนปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แล้วกลับเห็นว่าการ 
 ลดก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็นเรื่องของภาครัฐ ที่ต้องหาทางควบคุมโรงงาน  กิจกรรมที่ 
 ปล่อยก๊าซนี้ออกมาในปริมาณมากๆ ให้เหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม” 
  “ผมอยากเรียนท าความเข้าใจกับท่าน ขอความร่วมมือจากทุกคนในอนาคตต่อไป สิ่งที่ 
 เราควรรู้คือเราทุกคนนั้นต่างปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศไม่มากก็น้อย 
 ในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะขับรถ เปิดน้ า เปิดไฟ ต่างเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การปล่อยก๊าซ 
 เรือนกระจกทั้งสิ้น ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม โดยองค์กรสิ่งแวดล้อมในเยอรมนี ได้จัด 
 อันดับให้ประเทศของเรา เป็น 1 ใน 10 ของประเทศท่ีจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลก 
 ร้อนมากที่สุดในโลก และปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับที่ 21 ของโลก ดังนั้นถ้าเราไม่ท า 
 อะไรเลย อนาคตอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า เราก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติท่ี 
 มากขึ้น บ่อยข้ึน และรุนแรงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา”136  

 ๔.๒.๒ กิจกรรมสร้างจิตส านึกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

                                                           
 136 ค าปราศรยัของนายรัฐมนตรี ในรายการทีวี “เดินหน้าประเทศไทย” วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 



208 
 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ได้สถาปนาขึ้น
เมื่อ  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙  มีวัฒนธรรมจัดกิจกรรมร าลึกหลายอย่าง เพ่ือแสดงจิตส านึกต่อผู้มี
อุปการคุณ มีผู้สถาปนา บุรพาจารย์ ผู้อุปถัมภ์บ ารุงมหาวิทยาลัยจนเป็นบึกแผ่น เป็นสถาบันการศึกษา
ของคณะสงฆ์รวมถึงคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียนตามปณิธานของผู้สถาปนาว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิชาการชั้นสูงส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์” ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้จัดกิจกรรมครบมาทุกปี 
สาระในกิจกรรม มี ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุปการคุณ (๒) ส่วนวิชาการมีการ
เสวนาวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ  

 ปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยครบรอบ ๑๓๐ ปี จัดกิจกรรมขนานใหญ่ ใช้เวลา ๖ วัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวิชาการของตนขึ้น โดย หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ก าหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๑๕ กันยายน มีความเข้มข้นในภาควิชาการ มีสัมมนาวิชาการโดยวิทยากร
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ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เรียกรายการวันนี้ว่า “มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา” ดังก าหนดวันที่ ๑๓ กันยายน ดังนี้ 

 ๔.๒.๓ กิจกรรมสร้างจิตส านึกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก 

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ใช้เป็นพ้ืนที่วิจัยหลักในเรื่องนี้ ตามที่กล่าวมาว่า เป็นวัด
ต้นแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณีของพิษณุโลกทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม  และ
เทศกาล/ประเพณี  ในรอบปีนั้น วัดนี้มีกิจกรรมทั้งเชิงศาสนาและวัฒนธรรมมากมาย จึงใคร่น า
รายการกิจกรรมในรอบปีแสดงไว้ ณ ที่นี่ว่า  

ขึ้น ๖-๑๓ ค่ า เดือน ๓ งามสมโภชพระพุทธชินราช 
ขึ้น ๖-๑๓ ค่ า เดือน ๓  บวชเนกขัมมบารมีถวายพระพุทธชิราช 
วันมาฆบูชา มอบพระพุทธชินราช จ าลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ๒๐ องค ์
๖-๒๐ เมษายน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ขึ้น ๑-๙ ค่ า เดือน ๖ อุปสมบทหมู่ถวายพระพุทธชินราชและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๖ บ าเพ็ญกุศลฉลองพระพุทธชินราช ประจ าปีและบ าเพ็ญกุศลอุทิศ

ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ขึ้น ๑๐ – แรง ๑ ค่ า เดือน ๖ บวชเนกขัมมบารมี วันวิสาขบูชา 
วันวิสาขบูชา เททองหล่อพระพุทธชินราช จ าลอง หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ๒๐ องค ์
๗ – ๑๓ สิงหาคม  บวชเนกขัมมบารมี วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม  พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตวถายเป็นพระราชกุศล 
วันจันทร์แรกของเดือน ๑๐  พิธีบ าเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีพระคุณแก่วัด 
๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมี วันพ่อแห่งชาติ 
๕ ธันวาคม พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล 
๓๑ ธันวาคม  พิธีสืบชาตาเสริมดวงบารมีรับวันขึ้นปีใหม่ 
พิเศษ วันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  

สมโภชพระพุทธชินราช ครบรอบ ๖๖๐ ปี  

ตาราง ๔.๑  แสดงรายการกจิกรรมวัดพระศรีฯ  

 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมแสดงความส านึกในอุปการคุณและตอบแทนแผ่นดิน
และพระพุทธศาสนา เป็นการน าพาศิษยานุศิษย์แสดงความร าลึกเป็นกตัญญูกตเวทีของพระเดช
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พระคุณพระธรรมเสนานุวัตร อธิบดีสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่อิง
ธรรมคือ ทานะ จาคะ  เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยแท้  

๔.๓ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 เรื่องระเบียบข้อบังคับในการสร้างจิตส านึกนี้ มีหลายระดับ กล่าวคือ ระดับกฎหมายที่ใช้
บังคับประชาทั่วประเทศ ระดับประกาศจากรัฐบาลที่ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ ระดับองค์กรหน  ่วยงาน ใช้

เฉพาะหน่วยงานนั้น รวมถึงวัดต่าง ๆ ท่ีนิยมมีระเบียบข้อบังของแต่ละวัด ดังมีตัวอย่างแต่ละระดับ ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ เรื่อง การปฏิรูปประเทศ   มาตรา ๒๕๘ ให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ด้านกระบวนการยุติธรรม (๓) เสริมสร้าง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว137 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔  เรื่อง หน้าที่ของปวงชนชาวไทย   มาตรา ๕๐ (๘) 
ร่วมมือและสนบัสนนุการอนุรักษแ์ละคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาต ิความลากหลาย 
ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวฒันธรรม138 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  ก าหนดนโยบายซึ่งก็ครอบคลุมทั้งกายภาพและ
จิตวิญญาณนั่นคือ พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม มีความสุข และมีความเป็นไทย  นี่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถสักปานใดก็ตาม แต่จะขาดไม่ได้คือว่า วัฒนธรรม 
 ส านักงานรัฐมนตรี ๒๗๔/๒๕๕๘ ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หน้า ๖๕ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ง เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ว่า “ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อัน
เป็นการด ารงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติ 

 ค่านิยม 12 ประการ  เป็นนโยบายระดับรัฐหรือชาติ  เป็นการรณรงค์ของรัฐบาลปัจจุบัน 
คือ นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้แก่ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. 

                                                           
 137  ัฐธ   นญูแห่ง  ชอ ณ จั  ไทย  ส เดจ็พ  เจ้ อยู่หัว ห วช   ลง  ณ บด นท เทพยว  ง ู  
  ไว ้ณ วันท่ี ๖ เ ษ ยน พุทธศั   ช ๒๕๖๐  เ ็น ีท่ี ๒ ใน ัช  ล ัจจุบัน  หน้  ๗๙. 
 138 เ ื่องเดียว ัน, หน้  ๑๓ 
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ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7. 
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. 
มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยในหมวด ๓ 
วินัยนิสิต   ข้อ ๑๑ นิสิตต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือ
ค าสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
 ข้อ ๑๒ นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติ
คุณของมหาวิทยาลัย ๑๓ นิสิตต้องประพฤติตนอยู่ในสมณสารูป สุภาพชน ไม่ประพฤตในสิ่งที่อาจ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๔ นิสิตต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือตักเตือนของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม  
 ข้อ ๑๕ นิสิตที่ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระท าโดยประมาท ถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง139 
  ข้อบังคับระดับองค์กร ตัวอย่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สร้างวัฒนธรรมองค์โดยมี
ข้อบังคับส าหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาในวัดนี้ให้ปฏิบัติร่วมกัน ว่า 

๑. พระภิกษุต้องลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์ตลอดพรรษา 
๒. พระภิกษุต้องเรียนบาลีและลงชื่อสอบบาลีสนามหลวง 
๓. พระภิกษุต้องท าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น 
๔. ห้ามพระภิกษุออกบิณฑบาตเกิน ๘.๐๐ น. 
 ๕. ห้ามพระภิกษุเดินสัญจรตามห้างสรรพสินค้า  
๖. ห้ามพระภิกษุเสพและค้ายาเสพติดหรือดื่มสุรายาเมาทุกชนิด 

 
 สถานศึกษาระดับโรงเรียนประถม จ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมระหว่างนักเรียน
และครูหรือผู้บริหาร ว่า เวลา ๘.๓๐ น. ต้องออกมาเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง นักเรียนคนใดมาช้าหรือ
ขาดต้องถูกลงโทษด้วยการตี ๓ ครั้ง นักเรียนต้องท าวาระท าความสะอาดตามที่ครูประจ าชั้น
มอบหมาย ห้ามนักเรียนทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน  ห้ามนักเรียนน าสิ่งของพัสดุของ
                                                           
 139 ข้อบังคับ ห ว ทย ลัย ห จุฬ ลง  ณ  ชว ทย ลัย ว่ ด้วยว นัยน ส   พุทธศั   ช ๒๕๔๙, หน ้ ๒. 
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โรงเรียนออกพ้ืนที่โรงเรียน หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษตามสมควร เป็นต้น เพ่ือเป็นการขีดเส้นให้เดิน 
เช่นเดียวกับการเข้าคิวรับสิ่งของ ถ้าไม่ถือตามคิวแล้ว ปัญหาละเมิดสิทธิ์กันเกิดแน่นอน 
 

๔.๔ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 ตามท่ีเสรี พงษ์พิศ กล่าวว่า “วัฒนธรรมองค์กรที่มีกระบวนทัศน์นี้จะไม่เน้นการใช้อ านาจ
ในการบริหารจัดการ แต่เน้นการจัดความสัมพันธ์ใหม่ การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี สร้างแรง
บันดาลใจให้ทุกคนอยากท างาน และทลายก าแพงกั้นระหว่างกอง ฝ่าย โครงการ ต่างๆ ในองค์กร
นั้น  เกิดเป็นความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และท างานแบบประสานพลัง (synergy)”140  แสดง
ให้เห็นถึงความส าคัญความร่วมมือกันทางวิชาการทั้งแนวอนุรักษ์และพัฒนาการร่วมกันทาง
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  
 ถ้าเครือข่ายเป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือ (participant) ผลที่ได้คือ เอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พระพุทธชินราช เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย โดยมีเอกลักษณ์ เปลวเพลงบนพระเศียร 
อันหมายถึง ปัญญา ลายก้นหอย อันหมายถึงศีล สมาธิ พระกรรณ์ที่ยาวยาน หมายถึง ความไม่
ล าเอียง  หูเบา ใจง่าย  เป็นที่มาของยุคสมัยของพระพุทธรูป ซึ่งต่างจากสมัยคันธาระที่นิยมเป็นดังคน
เป็น ๆ ไม่ได้เน้นศิลป์ศาสตร์แห่งธรรม   
 ในทางการแพทย์ เครือข่ายที่เป็นรูปธรรมดีที่สุดคือ โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จย่า 
โดยพระองค์ตั้งหน่วยแพทย์อาสาออกบริการประชาชนตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ สมัยท่านยังทรง
พระชนม์อยู่นั้น จะออกหน่วยแพทย์ทุกเดือนก็ว่าได้ บัดนี้ แม้ว่าท่านจะเสด็จสวรรคตไปนานแล้ว 
โครงการนี้ก็ยังมีอยู่ ซึ่งการคงอยู่ของโครงการนี้ คือเครือข่าย นี่เอง  
 มหาวิทยาลัยมหาจุมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมทางการศึกษา จนมีเครือข่าย
มากมาย โดยเครือข่ายที่เป็นวิทยาเขต ๑๑ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๖ แห่ง รวมถึงหน่วยวิทยบริการต่าง 
ๆ  ก็มากมาย นี่เป็นเครือข่ายทางสถานศึกษาที่ขึ้นตรง เครือข่ายในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งร่วมกันจัด
กิจกรรมวิสาขโลก โดยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดการงานร่วมกับหน่วยงานองค์การสหประชาติ โดย
มีพระสงฆ์ชั้นประมุขสงฆ์และผู้น าชาวพุทธ หรือองค์กรชาวพุทธจากต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 
๑๐๐ ประเทศ   เรื่องนี้ เป็นไปตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดี ว่า  
 “ตกปลานอกบ้าน   

                                                           
 140เส ี พงษ์พ ศ,    สื่อส  คือ   พฒัน  [ออนไลน]์ แหล่งที่   http://www.phongphit.com.  
(๓  .ย.๖๐)  

http://www.phongphit.com/
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ประสานสิบทิศ 
ผูกมิตรทั่วหล้า  

 บริหารปัญญา  
สาลิกาป้อนเหยื่อ”  
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ในฐานะเป็นพื้นที่หลักของการวิจัยเรื่องนี้ ได้สร้าง 

เครือข่ายในลักษณะต่าง  ๆ มากมาย จะออกมาในรูปการให้ มอบให้ ทั้งที่ให้เป็นทุน เป็นทรัพย์สิน 
เป็นความรู้ ตลอดอายุ ๘๐ ปีของท่าน ได้สร้างบุคลาการมากมาย ประสบความส าเร็จในชีวิตในทุก
อาชีพราชการ เอกชน เช่น ทนายความ ทหาร ต ารวจ แพทย์ พยาบาล อาจารย์ ครู ผู้บริหาร โดยมี
รายการสังเขป ดังนี้  
 ๑. ได้มอบที่ดินให้แก่กองทัพภาคท่ี ๓ เพ่ือจัดสรรแก่ก าลังพลเป็นกรรมสิทธิ์มากกว่า ๑๐๐ 
ไร่ 

๒. สร้างวัด/บูรณะวัดในถิ่นฐานบ้านเกิดของท่าน ๒ แห่ง 
๓. อุปถัมภ์วัดไทยในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๔. สร้างพระพุทธชินราช จ าลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ปีละ ๒๐ องค์ เพ่ือมอบ
ให้แก่ถิ่น 

ทุรกันดารหรือหน่วยงานราชการและชายแดนก่อการร้าย 
 ๕. สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๖ ชั้น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
 ๖. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาแก่บุตรพนักงานวัด พระภิกษุสามเณรที่ศึกษา
ในและต่างประเทศ    

๔.๕ สังเคราะห์การสร้างจิตส านึกตามกระบวนการบริหารจัดการวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

 เรื่องการบริหารจัดการเพ่ือสร้างจิตส านึกตามหลักการวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้ สามารถ
สังเคราะห์ได้ชัด ๆ เรื่องหนึ่ง คือ โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย)  ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา เนื่องจากว่า ผู้วิจัยได้พูดอบรมนิสิตอยู่เสมอว่า  
การปฏิบัติธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
และปฏิบัติพร้อมกันจ านวนมาก เช่น ปี ๒๕๕๙ นี้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชรวมกับหน่วยวิทยบริการ
อีก ห้องเรียนอีก รวมแล้ว ๗๐๐ รูป/คน โดยทุกอย่างจ ากัดหมด ทั้งสถานที่พัก การขบฉัน เครื่องใช้ 
น้ าดื่มต่าง ๆ ย่อมมีข้อจ ากัด ไม่สะดวกสบายดังที่เคยอยู่ในวัดของตน 
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 ความแออัด ที่ไม่สะดวกอย่างหนึ่ง คือ สถานที่เดินจงกรม เพราะสาถนที่จ ากัด / แคบ 
เวลาเดินจงกรมได้ ๒-๓ ก้าว ก็สุดแล้ว ปัญหาก็เกิดขึ้น จะปฏิบัติอย่างไรให้ได้มรรคได้ผล ได้อารมณ์
กัมมัฏฐานเกิดข้ึน มีสภาวธรรมแท้จริง  
 ค าตอบที่ได้รับจากโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ก็คือว่า  
 ๑. ได้แนวการบริหารจัดการต่อคนจ านวนมาก  
 ๒. ได้รูปแบบการบริหารจัดการสถานที่  
 ๓. ได้แนวการบริหารจัดการอาหาร-น้ าดื่ม 
 ๔. ได้แนวคิดจากวิปัสสนาจารย์หลายท่าน 
 ๕. ได้แนวการบริหารอารมณ์ของคนจ านวนมาก 
 ๖. ได้แนวการรักษาดุลยภาพทางจิตใจของนิสิตและอาจารย์ 
 ๗. ได้ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนงาน 
 ๘. ได้ความสัมพันธ์ต่อสหธรรมิกดังญาติ 
 ๙. ได้คุณค่าตามแนวนโยบายเผยแผ่ธรรมของพระพรหมบัณฑิตที่ว่า “ตกปลานอกบ้าน  
ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา  สาลิกาป้อนเหยื่อ”  
 ๑๐. ได้ทักษะในการบริหารจัดการคน จัดการงาน จัดการเงิน จัดการสถานที่ 

  
๔.๖ สรุปท้ายบท 

 กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรม ๕ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านกิจกรรม ด้าน
ข้อบังคับ ด้านเครือข่าย และด้านการบริหารจัดการ โดยท าให้เกิดความรู้ประวัติพัฒนาการการแบ่ง
ช่วงศิลปวัฒนธรรม  น าไปสู่การปฏิบัติเกิดจริยศึกษา เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งในอดีตน ามาพัฒนา
ฝีมือเกิดหัตถศึกษา เป็นความทึ่งในพุทธศิลป์ ปิ่นพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่
สื่อถึงธรรมในศาสนา น ามาสร้างวัฒนธรรมระดับองค์กรน าไปสู่ระดับโลก โดยบริบทการสร้างจิตส านึก
ที่สังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเกิดวันคุ้มครองโลก  สังเคราะห์วิธีพัฒนา
สังคมจากจิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ (นโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)  ศิลปวัฒนธรรมศาสนา 
“ธรรมคุ้มครองโลก”   สังเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมองค์กร เกิดจิตส านึกในหน้าที่ สังเคราะห์ส านึกแบบรู้ 
ตื่น : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังเคราะห์จิตส านึกจากการจองจ าน าสู่การปรับทัศนคติ ก าราบปราบนิสัย
จากการไร้อิสรภาพ (ติดคุก)  สังเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมสร้างเครื่องมือจิตส านึก สังเคราะห์ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยจัดกิจกรรมเป็นภาระงานสอนคนให้มีทักษะ มีข้อบังคับควบคุมให้ไปในทิศทางเดียวกันใน
องค์กรเดียวกัน  สร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีพ้ืนที่เผยแพร่มากขึ้น ที่ส าคัญคือ การบริหารจัดการตามหลัก
อธิปไตย ๓ มีผลต่อการพัฒนาคนและสังคมไทย ดังแผนภาพนี้ 
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แผนภาพ ๔.๖ สรุปการสังเคราะหก์ระบวนการสร้างจติส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
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บทท่ี ๕ 

สรุปผลกการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

  จากการด าเนินการวิจัยมาครบกระบวนการวิจัยแล้ว จึงสรุปองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งจิตส านึก กระบวนการสร้างจิตส านึกในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

รายงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ 
สร้างจิตส านึก  ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดและ
ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก  และสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือ
การพัฒนาสังคมไทย มีปัญหาที่ต้องการทราบ คือต้องการทราบคุณค่าขององค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่
มีการสร้างจิตส านึกเป็นอย่างไร ต้องการวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิง
พุทธของวัดและชุมชนจังหวัดพิษณุโลกว่าอยู่ที่ไหน มีลักษณะเด่นอย่างไร  และต้องการสังเคราะห์
กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือพัฒนาสังคมไทย ว่ามีหมวดหมู่ มีบริบท 
และถือเป็นเครื่องมือสร้างจิตส านึกอย่างไร  มีขอบเขตของการวิจัย คือเป็นการวิจัยคุณภาพใน
ขอบเขตด้านเนื้อหา ๓ ประเด็น คือ  (๑) ประเภทของและการจัดหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เทศกาลหรือประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์
มหาชาติ   (๒) คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ๓ ด้าน ได้แก่ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  (๓) 
ประเภทจิตส านึกที่เกิดขึ้น ได้แก่ จิตส านึกในตนเอง ครอบครัว สถาบันหลัก สังคม  (๔) บริบทการ
พัฒนาสังคมไทย ได้แก่วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมแห่งจิตส านึกคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่ง
ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน สังเคราะห์ลงในไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา  ด้านคัมภีร์ ได้ศึกษาในคัมภีร์ชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก คัมภีร์ทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา รายงานวิจัย วารสาร สื่อข้อมูลทางอีเลคทรอนิคส์ ในพ้ืนที่ศึกษา คือ (๑) พ้ืนที่หลัก (ตัวอย่าง) 
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรม ประเภท
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ  
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(๒) พ้ืนที่รอง ได้แก่ อ าเภอชาติตระการ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมเด่น ๆ  ทั้งสถาปัตยกรรมทั้งเทศกาล /
ประเพณีสงกรานต์ ที่แสดงผีตาโขน แสดงปราสาทผึ้งบูชาพระรัตนตรัย ตามสัญญาระยะเวลา
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เดือน นับแต่วันท าสัญญาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา 
 ประเภทองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัดและชุมชน จังหวัดพิษณุโลกนั้นมีครบถ้วน
ในวัด/ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยประเภทสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่หลัก ๆ คือ วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง เน้นที่องค์พระปรางค์ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก 
เพราะเป็นพระอารามหลวง โดยพระปรางค์จะไม่มีในพระอารามราษฎร์อ่ืน ๆ แม้ก็อยู่ เช่นวัดจุฬามณี 
แต่เป็นองค์ปรางที่เก่าแก่ ผุพังไปหมดแล้วและอารามนั้นก็ไม่มีสถานะเป็นพระอารามหลวง  
สถาปัตยกรรมแห่งอย่างหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพระอารามหลวงนี้ คือพระอุโบสถหลวงพ่อโต ท า
การบูรณะล่าสุดสวยงาม ภายในจารึกจิตกรรมฝาผนังต านานการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เป็นภาพจารึกที่ใหม่และสมบูรณ์ เปิดเป็นที่สักการบูชาแก่นักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้า
ศึกษาสักการะวันละหลายร้อยคน  สถาปัตยกรรมของวัดนี้ที่ส าคัญน่าศึกษาต่อมา พระวิหาร ๙ ห้อง 
ประดิษฐานพระอัฏฐารสปางห้ามญาติสูง ๑๘ ศอก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สร้างมาคู่วัดนี้ พระ
วิหารคด ตั้งอยู่ล้อมรอบพระวิหารพระพุทธชินราชที่ส าคัญคือพระวิหารจ าลองภาพพระอรหันตสาวก
นั่งฟังโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญเดือนมาฆะที่กรุงพระวิหารเวฬุวัน กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ เมื่อหลัง
พุทธปรินิพพานแล้ว ๓ เดือนก็มีการท าสังคายนาของพระพระมหาเถร ๓ องค์ ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนี้ 
ปัจจุบันเป็นการจ าลองเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ของพระสงฆ์  พระอารามนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษาอ่ืน ๆ 
เช่น มณฑปท่ีบรรจุรอยพุทธบาท พระวิหารหลวงพ่อขาว หลวงพ่อคง หอระฆังที่สวยงาม  
 องค์พระพุทธชินราช ต้นแบบแห่งประติมากรรม สร้างในสมัยสุโขทัย โดยช่าง ๕ ช่าง คือ 
บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสีงห์ บาราชกุศล ช่างชาวชะเลียง (สวรรคโลก) เชียงแสน และ
หริภุณชัย (ล าพูน) ร่วมมือกันสร้าง  ที่ส าคัญ คือ การเททองหล่อ ๓ ครั้งก่อนไม่ส าเร็จ เนื่องจากทอง
แล่นไม่เต็มองค์ เป็นช่องเป็นโพรง ครั้งต่อมา พระอมรินทราธิราชเจ้าแปลงกายเป็นช่างร่วมหล่อ ท าให้
ทองแล่นเต็มองค์ดี กะเทาะหุ่นออกมาสวยงาม ซึ่งต่างจากพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดาที่เททองหล่อ
เพียงครั้งเดียวก็สมบูรณ์ ปัจจุบัน พระพุทธชินราชถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรา
ประจ าจังหวัดก็เป็นรูปพระพุทธชินราช ภาพเชิงท่องเที่ยวที่เด่น ๆ คือ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 
๑๘ ศอก ในพระวิหาร ๙ ห้องที่เก่าแก่ไม่มีหลังคา เปิดโล่ง เป็นจุดชมวิว  เป็นที่โพสภาพแก่
นักท่องเที่ยวทุกคน 
 วัดนางพญา ประติมากรรมส าคัญที่อยู่ใกล้กับพระพุทธชินราช คือ หลวงพ่อวัดนางพญา 
สร้างโดยพระวิสุทธิกษัตรีย์ ปัจจุบันได้สร้างพลับพลาหทัยนเรศวร์ ๕ พระองค์ เป็นที่ประทับหุ่นปั้น
ของสมเด็จนเรศวร สมเด็จมหาธรรมราชาลิไท (ที่ ๑) สมเด็จพระเอกทศรฐ พระสุพรรณกัลยา พระวิ
สุทธิกษัตรีย์ เป็นแหล่งศึกษาเชิงพุทธแห่งหนึ่งเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา 
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 วัดราชบูรณะ ประติมากรรมในวัดใกล้เคียงกับพระพุทธชินราชอีกแห่งหนึ่ง ที่ส าคัญ คือ 
พระอุโบสสเสากลมขนาดใหญ่ มีจิตกรรมฝาผนังเก่ียวกับวิถีชีวิต การเลี้ยงชีพ การค้าขาย การออกเรือ
ส าเภาหาปลา ภาพศิลปะการต่อสู้แก้ปัญหาท ากิน ตามสื่อจะเห็นว่า มีภาพสีแฝดอินจันทร์ จริง ๆ แล้ว
ก็คือ แขกนุ่งสะโล่งยืนคู่กันคุยกันเรื่องค้าขาย วัดราชบูรณะแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมส าคัญ คือหอไตรเสา
กลม ๑๖ ต้นโดยตั้งเป็น ๔ ชุด ๆ ละ ๔ ต้น มีโรงเรียนปริยัติธรรมอาคารไม้ ๒ ชั้นน่าอนุรักษ์ มีพระ
วิหารหลวง มีมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวัดนี้มีเรือ
พระที่นั่งรับเสด็จสมัย ร.๕ เมื่อคราวเสด็จมาหัวเมืองฝ่ายเหนือ  และที่เป็นตั้งพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรง
ระฆังคว่ า ตั้งตระหง่านริมฝั่งแม่น้ าน่านเจดีย์หลวง ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ รูปทรงแปด
เหลี่ยมยาวด้านละ ๙ เมตร สูง ๒๔ เมตร โดยเรียงซ้อนเป็นชั้นขึ้นไป ๑๒ ชั้น จนถึงชั้นระเบียงรอบ มี
เจดีย์ทรงกลม หรือเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนลาน ระเบียงรอบหรือลานประทักษิณเป็นเจดีย์ประธาน 
เจดีย์เล็กคล้ายองค์เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านล่างรอบองค์เจดีย์ มีก าแพงแก้วล้อมรอบ  
 วัดจุฬามณี ประติมากรรมวัดในเขตอ าเภอเมือง พิษณุโลก วัดนี้มีสถานะเคยเป็นพระ
อารามหลวงมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เสด็จมาประทับที่เมือง
พิษณุโลก เมื่อครั้งเมืองพิษณุโลก ๒๕ ปี และพระองค์เคยผนวชอยู่วัดนี้  ๖ เดือน ๑๕ วัน  ในการนี้มี
ราชบรพารตามเสด็จผนวชด้วย จ านวน ๒,๓๔๘ คน เป็นประเพณีบวชหมู่มาถึงทุกวันนี้ ส่วนที่เป็น
ประติมากรรมของวัดนี้ คือพระอุโบสถจัตุรมุข หลังขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก จุพระสงฆ์ท าสังฆ
กรรมได้ ๑๐๐ กว่ารูป ปัจจุบันวัดนี้จัดกิจกรรมบวชหมู่เฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวา ทุกปี และสืบ
สานต านานเทศน์มหาชาติในพรรษาในฐานะที่มหาชาติหลายกัณฑ์แต่งขึ้นท่ีวัดนี้ 
 วัดเจดีย์ยอดด้วน ประติมากรรม อายุ ๗๐๐ กว่าปี ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวังทอง ห่างจากอ าเภอเมืองไป ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาสมอแครง 
สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ซึ่ง
เป็นพระสงฆ์ 2 รูปที่ได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 
 วัดโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ ที่ตั้งหอไตรเสาเดียว อาคารไม้ ๓ ชั้น และวัดโพนไทรงาม 
หอไตรเสาต้นไม้ ๑๖ ต้น เป็นหอไตรชั้นเดียว มีพ้ืนที่กว้างยาว ๑๖ เมตร ที่ส าคัญของวัดนี้มีประเพณี
แห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษาทุกปี  
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ บทที่ ๓ เนื้อหาแหล่งการสร้างจิตส านึก พบว่า เกิด
จากตนเองซึ่เป็นอุปนิสัยจากปุพเพกตปุญญตา จากครอบครัวที่เป็นสังคมใกล้ชิดกับสมาชิกใน
ครอบครัวที่สุด จากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะพันธุ์ความดีในลักษณะต่าง ๆ  
จากวัดหรือศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งจริยธรรม เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา จากรัฐหรือชาติ
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ที่จะก าหนดเป็นนโยบาย ตรากฎกระทรวงหรือกฎหมายออกมาบังคับใช้ให้ได้ผลเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ จากสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบและราชวังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม 
 กระบวนการสร้างจิตส านึก เป็นการกระบวนการที่ยั่ งยืน มั่นคง มั่งคั่ ง จากการ
วางรากฐานกระบวนการไว้ ๖ ประการ คือ (๑) สร้างความรู้ (๒) จัดกิจกรรมรวมสามัคคี (๓) ตรา
ข้อบังคับระดับองค์กร หน่วยงาน ถึงระดับชาติ (๔) สร้างเครือข่าย ขยายพ้ืนที่ต้นแบบออกไปเรื่อย ๆ 
ถึงระดับโลก (๕) มีการบริหารจัดการตามหลักอธิปไตย ๓ คือ อัตตาธิปไตย สร้างอัตตลักษณหรือ
เอกลักษณ์เป็นแบรนด์เนมขึ้นมา ดังเช่นสินค้าโอท๊อป โลกาธิปไตย คือสร้างเครือข่าย หว่านล้อม ชนิด 
สร้างสะพานรอบทิศ ปลูกมิตรรอบบ้าน  และธัมมาธิปไตย ให้ความชอบธรรม ด าเนินการงานที่โปรง
ใสไร้อคติต่อมนุษยชาติ 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ บทที่ ๔ เป็นการสังเคราะห์การสร้างจิตส านึกจาก
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งศาสนา วัฒนธรรมองค์กร และขยายอาณาเขตไปในระดับโลก โดยศึกษา
ประวัติและพัฒนาการศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแบบวัฒนธรรมมรดกไทยกับวัฒนธรรมรับช่วง  ประเภท
สถาปัตยกรรม ประติมากกรรม จิตกรรมเป็นมรดกไทย ส่วนเทศกาลประเทศกาล/ประเพณีสงกรานต์ 
ลอยกระทง และเทศน์มหาชาตินั้นเป็นแบบกึ่งมรดกไทยกับรับช่วง เพราะทั้ง ๓ เทศกาลนี้มีต้นก าเนิด
ที่อินเดีย แต่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีก าเนิดมาจากประเพณี ๑๒ เดือนของไทย (ฮีตสิบสอง) มหาชาตินั้น มี
ต านานจากอินเดียโดยแท้ปรากฏในพระไตรปิฎกหมวดขุททกนิกาย พุทธวงค์ จะระบุ ว่าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ศากยมุนี  ผู้ประเสริฐ ประทับนั่งท่ามกลางบัลลังก์นั้นแสดงมหาเวสสันดรชาดก    แก่พระราช
บิดาท่ามกลางบัลลังก์นั้นสัตว์  ๘๔,๐๐๐  ได้บรรลุธรรม ส่วนขุททกนิกาย ชาดกนั้นจะเป็นเรื่องราว
ของพระเวสสันดร เป็นชาดกการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
น ามาจ าลองเหตุการณ์เทศน์มหาชาติในประเทศไทย  
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึกประเภทคุณค่า ๓ ประการ โดย 
คุณค่าทางพุทธิศึกษา คือความรู้ ในศาสตร์  ศิลป์  รู้และเข้าใจที่มาที่ ไปและสามารถอธิบาย
ศิลปวัฒนธรรมได้ คุณค่าทางจริยศึกษา คือรู้ปฏิบัติตามเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาตามวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และคุณค่าทางหัตถศึกษา คือฝึกหัดสร้างสรรค์ เพ่ิมเติมทักษะให้มีให้ดีให้เป็น แสดง
ศักยภาพทางคุณค่าชีวิตให้มีพร้อม 
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึก ๔ ประเภท เริ่มจากจิตส านึก
ต่อตนเองที่จะต้องก่อนอื่นใด จิตส านึกต่อครอบครัว โดยสร้างครอบครัวให้แม่แบบเริ่มต้น จิตส านึกต่อ 
สถาบันหลัก คือชาติ โดยคุ้มครองป้องกันชาติ เสียภาษีอาการ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  คือศาสนา 
โดยการศึกษาเรียนรู้ตามหลักธรรม คือพระมหากษัตริย์ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท  
มีทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในใจเสมอ จิตส านึกต่อสั งคม โดยวางตนให้พอเหมาะ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนบ้าน โดยสรุปตามแผนภาพ ดังนี้ 
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  ภายหลังจากการด าเนินการวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิง
พุทธมาครบถ้วนกระบวนความแล้ว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรุปเป็นค าย่อ เรียกกันง่าย ๆ สะดวกแก่
การน าไปใช้และปฏิบัติตาม ว่า วัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
 
  (๑) วัฒนธรรมส่วนบุคคล  
  (๒) วัฒนธรรมครอบครัว 
  (๓) วัฒนธรรมการศึกษา 
  (๔) วัฒนธรรมศาสนา 
  (๕) วัฒนธรรมรัฐ/ชาติ 

แหล่งเกดิจิตส านึก 
>อุปนิสัยตนเอง 
>ครอบครัว 
>โรงเรียน 
>วัด/ศาสนา 
>รัฐ/ชาต ิ
>พระมหากษัตริย ์

จิตส านึก 

ประเภทศิลปวัฒนธรรม 

>สถาปัตยกรรม 
>ประติมากรรม 
>จิตกรรม 
>เทศกาล/ประเพณ ี

ประเภทคณุค่า 
>คุณค่าทางพุทธิศึกษา 
>คุณค่าทางจริยศึกษา 
>คุณค่าทางหัตถศึกษา 

มีคุณค่า 
>จิตส านึกต่อตนเอง 
>จิตส านึกต่อครอบครัว 
>จิตส านึกต่อสถาบันหลัก 
>จิตส านึกต่อสังคม 

สันตภิาพ 

จิตส านึกจากการะบวนการศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

กระบวนการสร้าง
จิตส านึก 
>ให้ความรู้ 
>สร้างกิจกรรม 
>มีข้อบังคับ 
>สร้างเครือข่าย 
>มีการบริหารจัดการ 
>พระมหากษัตริย ์

ภาพ/แผนภาพ ๕.๑ สรุปประเด็นการวิจัย 



221 
 

 

  (๖) วัฒนธรรมพระมหากษัตริย์ 
 
  (๑) วัฒนธรรมส่วนบุคคล จุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมสังคม  มองมุมวัฒนธรรมส่วนตัวแยก
ได้เป็น ๒ ลักษณะ คือวัฒนธรรมภายนอกกับวัฒนธรรมภายใน วัฒนธรรมภายนอก คือบุคลิกภาพ
ธรรมชาติและบุคลิกภาพโดยตกแต่ง บุคลิกธรรมชาติคือรูปร่างหน้าตา รูปทรงอ้วน ผอม สูง ต่ า ด า 
ขาว บุคลิกธรรมชาตินี้แก้ไขไม่ได้มาก แต่เราสามารถจัดท าให้เข้ากับโอกาส สถานการณ์ได้ สมมติ ถ้า
เป็นคนเตี้ย อาจจะแต่งตัวใส่สีสันของกางเกง เสื้อผ้า ลายม้าลายแนวดิ่ง ก็จะดูสูงขึ้น ถ้ารูปร่าวงสูง
สลูด ก็จะใส่กางเกงตัวใหญ่ ๆ หลวม ๆ เสื้อลายขวาง ถ้ารูปร่างผอม ๆ ก็ใส่เสื้อผ้าตัวหลวม ๆ ถ้าผิวด า 
ก็แต่งตัวลบรอยโดยใส่เสื้อผ้าสีเนียนเทา หรือออกขาว ๆ หรือสีน้ าตาล สรุปแล้ว คือให้ตกแต่งให้
กลับกัน แต่ก็ใช่ว่า แก้มากเกินไปจนหักล า  
  ส่วนบุคลิกภายใน คือ ความคิด ความอ่าน ว่าแนวไหน คือว่า มีแนวตลาด ๆ แนวคิด
วิชาการ แนวคิดท่ีแมน ๆ แนวคิดท่ีกึ่งชายกึ่งหญิง หรือแนวคิดสุภาพสตรี ถ้าเป็นแนวคิดแบบตลาด ๆ 
ก็คิดหรือพูดคุยในเรื่องชาวบาน เรื่องกินเรื่องอยู่รายวัน เรื่องการทะเลาะกันของชาวบ้าน เรื่องบนโต๊ะ
บนเตียงของผัว ๆ เมีย ๆ หรือความคิดแนวโทสจริต ก็จะมีเรื่องที่เป็นลบ ๆ คนนั้นคนนี้นินทากันอย่าง
นั้นอย่างนี้ เรื่องสัปดน ๆ เพ่ือให้เกิดการจงเกลียดจงชัง คอยจับจ้องเอาส่วนที่เสีย ๆ เรื่องเด๋อด๋าของ
ใคร ๆ มาประจาน อีกแนวคิดหนึ่ง คือแนวคิดแบบจ าอวด คือบางคนมักจ าอวด รอให้คนอ่ืนมานิยม
ชมชอบ ใครขัดใจเป็นไม่ได้  ส่วนแนวคิดวิชาการ เป็นแนวคิดอ่านที่เป็นสภาวะ เหตุการณ์ วิเคราะห์
วิจารณ์กรณีพิพาทแล้วจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร เป็นความคิดแบบไร้อคติ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลมากนัก  
คิดอยู่เสมอว่า “จงเตือนตนอยู่เสมอ”  
  สรุปเรื่องนี้ เป็นทัศนะบวก กับ ทัศนะลบ ทัศนะบวก เป็นทัศนะที่พึงปรารถนา ทัศนะที่
สร้างสรรค์ ทัศนะท่ีพัฒนาที่จะน าพาสิ่งที่ดีมาเพ่ิมให้ชีวิตเรื่อย ๆ ส่วนทัศนะที่เป็นลบ เป็นทัศนะที่ใคร 
ๆ ไม่พึงปรารถนา เป็นทัศนะที่ลดทอน ถดถอย บั่นทอน กินต้นทุน ท าให้ต้นทุนหาย ก าไรไม่เพ่ิม ถ้า
ถามว่า แบบไหนดี ต้องตอบตามแนวธรรมาธิปไตย ว่า ทัศนะบวก ดี  
 
   (๒) วัฒนธรรมครอบครัว  จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมสังคม โดยปฏิบัติต่อครอบครัวของตนเอง 
กล่าวคือ หญิงหรือชายที่มีครอบครัวนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไร นั่นคือว่า คนที่มีครอบครัวแล้วต้องมีวุฒิ
ภาวะทางชีวิต จิตใจที่แตกต่างจากท่ีตนเป็นโสด ประการแรก คนที่มีครอบครัวแล้วจะมีจิตใจที่ยอมรับ
ความแตกต่าง ความหยุมหยิมของกันและกัน โดยเฉพาะฝ่ายสามีต้องยอมรับสภาพของสตรีมีภาวะ
ประจ าเดือน เครื่องส าอางที่ตนไม่ชอบ   สภาพที่รุงรังบนร่างกาย เช่นผมที่ยาว เล็บสีที่ยาว เสื้อผ้า
หลายชิ้น ฝ่ายภรรยาต้องยอมรับความเป็นสุภาพบุรุษของสามีที่มีการหิ้วการถือสิ่งของไม่เหมือน
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ภรรยา การพูดการคุยตามบุคลิกของตนเอง การไม่ชอบให้ภรรยามองข้ามหรือน าไปเทียบอะไรกับชาย
อ่ืน  
  ประการต่อมา เป็นการสร้างวัฒนธรรมของสามีภรรยาต่อบุตร  คือ เมื่อมีบุตรแล้ ว ต้อง
ปฏิบัติต่อบุตรของตนด้วยการเลี้ยงดูให้ถูกต้อง เป็นธรรม  เลี้ยงตามธรรมนองคลองธรรมของประเพณี
อันดีงามทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย โดยพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้ดีรู้ชั่ว สอนให้พูดให้คุยที่
ถูกต้อง สอนให้มีสังคม สอนให้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งโดยหน้าที่พ่อแม่นั้นจะควบคุมดูแล
บุตรของตนจนเติบโตอาจจนถึงตาย ต้องเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงวัยที่ต้องท าอะไรก็ต้อง
จัดการให้ได้ตามนั้น เช่น ให้ได้รับการศึกษาตามวัย เมื่ออายุ ๓ ปีให้เข้าเรียนอนุบาล อายุ ๗ ปี ให้เข้า
เรียน ป.๑ อายุ ๑๓ ปีให้เข้าเรียน ม.๑ เมื่อจบ ม.๖ แล้วให้เข้าเรียน มหาวิทยาลัย นี่คือหน้าที่หลักของ
พ่อแม่ท่ีต้องรับผิดชอบการศึกษาของบุตร ถ้าพ่อแม่ท่านใดไม่ปฏิบัติตามให้เข้าเรียนในเกณฑ์บังคับ คือ 
ม. ๓ ถือว่าผิดกับหลักนิตินัย  
  อีกประการต่อมา คือ สามีภรรยาต้องบริหารจัดการครอบครัวให้เป็นระบบ ป้องกันความ
ขัดแย้งขัดใจจนกลายหย่าร้างกัน  หากจะหย่าร้อง ก็จะไม่หย่าล้างโดยเหตุไม่จ าเป็น  ทิ้งลูก ๆ ไว้กับ
ญาติพ่ีน้อง หรือพ่อแม่ที่แก่เฒ่าโดยที่ท่านไม่ยินยอมพร้อมใจกายที่จะเลี้ยง เพราะเหตุทางสุขภาพ 
การเงิน การงาน ก าลังทรัพย์ไม่เพียงพอจะเลี้ยงดูลูก ๆ ให้ปกติได ้
  ปัญหาการหย่าร้างของสามีภรรยา ส่วนใหญ่มาจากศีล ๕ ข้อที่ ๓ โดยละเมิดหรือนอกใจ
ซ่ึงกันและกัน อีกฝ่ายหนึ่งยอมไม่ได้ ท าลายเกียรติศักดิ์ศรีอย่าร้ายแรง จนมาสิ้นสุดที่การหย่าร้าง 
ปัญหาที่ตามมาก็มาตกอยู่ที่ค าว่า ไปด้วยกันไม่ได้   ซึ่งสามารถหย่าร้างได้ทุกระยะหรือทุกวัย แม้อายุ 
๖๐-๗๐ ปีแล้วก็หย่าร้างได้ บางครอบครัวมีบุตรด้วยถึง ๕ คนก็หย่าร้าง เหตุผลคือสามีแอบนอกใจมี
เมียน้อย ครอบครัวดารา หรือบุคคลโฮโซหลายครอบครัวก็มีข่าวให้ได้ยินบ่อย ๆ แม้แต่นักกีฬาจัดพิธี
แต่งงานระดับประเทศ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นแขกมาร่วมพิธีแต่งงานไม่นานก็หย่าร้างกัน เพรา
สาเหตุละเมิดศีล ๕ ข้อที่ ๓   
  สรุปเรื่องนี้ สามีภรรยาต้องสร้างวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติในศีล ๕ ข้อที่ ๓ จึงถือได้ว่า ศีล
ข้อนี้เป็นหลักประกันครอบครัวในฐานะสังคมพ้ืนฐานที่สุด  
  (๓) วัฒนธรรมการศึกษา แหล่งสร้างวัฒนธรรมของนักเรียน โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ
พ่ีน้องที่รับผิดชอบต่อชีวิตนักเรียนคนนั้น ๆ ต้องให้การศึกษาแก่กันทั้งโดยพฤตินัยและโดยนิตินัย การ
ให้การศึกษาโดยพฤตินัย ผู้วิจัยมีกรณีศึกษาคือ พี่สาวกับน้องชายคู่หนึ่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ พ่ีสาวอายุ 
๒๐ ปี น้องชาย ๑๕ ปี โดยพี่สาวเรียนจบ ม.๖ เข้าท างานเป็นลูกจ้าง ส่วนคนน้องยังเรียนอยู่ ม.ต้น ทั้ง
สองอยู่กับลุงและป้า ซึ่งพ่อแม่ของเขาออกท างานรับจ้าง ในกรุงเทพฯ หลายปีตั้งแต่พ่ีสาวอายุได้เพียง 
๑๕ ปี น้องชายเพียงอายุ ๑๐ ปี ที่น่าทึ่งคือ สองพ่ีน้องนี้ปกครองกันดี โดยพ่ีสาวก็ดูแลน้องดี อบรมสั่ง
สอนให้กิน ให้นอน ให้มีความรับผิดชอบดี ผู้น้องก็ว่านอนสอนง่าย ทั้ง ๆ ที่พ่ีน้องนี้อยู่ในวัยรุ่น แทนที่
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จะเห็นว่าอยู่ห่างหูห่างตาพ่อแม่จะท าตัวเกเร น้องชายเป็นเด็กแว๊น ก็เปล่าเลย กลางคืนออกไม่เที่ยว 
ว่างก็ไม่เที่ยวเตร่จนลืมบ้าน แต่หันมาเตรียมตัวท างานในวันรุ่ง ท าอย่างนี้เรื่อยมา  พ่อแม่อยู่ไกลแทนที่
จะกังวลก็กลับอุ่นใจท างานได้สบายใจ ท างานมีเงินเก็บ ส่วนการศึกษาเชิงนิตินัยนั้น ก็คือการได้เรียน
ตามวัยและตามข้ันตอนการศึกษาดังท่ีกล่าวมา 
  วัฒนธรรมองค์กรทางการศึกษา หมายถึงองค์กรนั้น ๆ ถูกก าหนดบทบาทให้จัดการศึกษา 
แล้วจัดการศึกษาได้ตามข้อบังคับ เช่น หน่วยงานทางศาสนาพระสงฆ์จะจัดการศึกษาแก่ผู้เข้าบวชตาม
ระบบ โดย จัดการศึกษาระบบธรรม หรือบาลี คือผู้เข้าบวชใหม่ จะเรียนนวกะหรือนักธรรมชั้นตรี ถ้า
ไม่ลาสิกขาก็เรียนต่อนักธรรมชั้นโทหรือชั้นเอกก็จบระบบธรรม ถ้าผู้บวชนั้นมีจิตศรัทธาศึกษาต่อบาลีก็
ย่อมได้ จัดการให้เรียนถึงระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือจะเรียนแผนกปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
ระดับ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ก็ได้ จัดการให้เรียน ยิ่งกว่านั้น ยังการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญา
เอกโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เมื่อผู้นั้นบวชแล้วมีจิตศรัทธาและได้ศึกษาตามนี้
ถึงระดับใดระดับหนึ่ง เรียก บวชเรียน ซึ่งต่างจากบวชตามประเพณีท่ีบวชเพียง ๗ วัน ๓ เดือน หรือ ๑ 
พรรษา หรือบวชแก้บน หรือบวชให้พ่อให้แม่ให้ญาติพ่ีน้องที่เคารพนับถือตามประเพณีที่ถือกันมา แม้
จะถือว่าบวชเพียงระยะสั้นก็จริง ก็ยังถือว่าได้ศึกษาแต่ไม่มีวุฒิบัตรเท่านั้น เพราะขึ้นว่าบวชเป็น
พระสงฆ์นั้นเป็นระบบที่เข้าหาศาสนาเป็นการน้อมรับพระรัตนตรัยเข้ามาหาตัวเอง และถือว่าเป็นชาว
พุทธที่ศึกษา ตามหลักไตรสิกขาในฐานะองค์รวมแห่งค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  
  ถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร ก็ตอบได้ว่า คือค าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะชาวพุทธที่
นับถือพระพุทธเจ้าต้องน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ไม่ใช่ปฏิบัติตามค าสอนของศาสดาอ่ืน
แล้วบอกว่าเป็นชาวพุทธ อย่างนี้ไม่ถูกต้องแน่นอน ดังนั้น เรานับถือศาสดาองค์ใดต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามค าสอนของศาสดาองค์นั้น  
  ท าไมจึงบอกว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา  ยึดเอาจุดไหนของค าสอนว่า
เป็นศาสนาแห่งการศึกษา  ตอบได้ว่า  หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อแยกเป็นหลักปฏิบัติแล้ว 
จะได้สามส่วน เรียกว่า ไตรสิกขา แปลว่าการศึกษาสามส่วน กล่าวคือ ส่วนศีล  ส่วนสมาธิ และส่วน
ปัญญา แต่ละส่วนท าหน้าที่อย่างมีระบบ ส่วนศีลครอบคลุมพฤติกรรมทางกายกรรมและวจีกรรม  
ส่วนสมาธิครอบคลุมพฤติกรรมทางมโนกรรม ส่วนปัญญาเป็นผลิตผลที่ได้จากการปฏิบัติในศีลและ
สมาธินั้น  
 พระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้แล้วก็ออกเผยแผ่ค าสอนนานถึง ๔๕ พรรษา  ในจ านวนนี้ได้วาง
กฎระเบียบข้อบังคับทั้งแก่ภิกษุสงฆ์เป็นศีลปาฎิโมกข์ จ านวน ๒๒๗ ข้อ บัญญัติเป็นปัญจศีลส าหรับ
ชาวบ้าน ๕ ข้อ นอกจากนี้ ยังแสดงเป็นหลักธรรมปฏิบัติเป็นสูตร เช่นมงคลสูตร ว่าด้วยเรื่องการไม่คบ
คนพาล ให้คบแต่บัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้น  แยกย่อยลงไปเป็นขันธ์เป็นกอง รวมได้ถึง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์   
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 หลักสิกขานี้เอง เมื่อจัดเข้าในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งถือเป็นทางปฏิบัติไปสู่นิพพานแล้วก็จะได้ว่า  
ส่วนศีล จัดเข้าในสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  ส่วนสมาธิ จัดเข้าในสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และส่วนปัญญา  จัดเข้าในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  ดังนั้น ใครก็ตามที่ขึ้นชื่อ
ว่าชาวพุทธ นั่นก็หมายถึงผู้ศึกษาตลอดชีวิตที่เป็นชาวพุทธด้วย   เหตุดั งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่บัญญัติให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น   ก็สามารถเข้าได้กับ
หลักไตรสิกขานี้ 
  สรุปเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ค าสอนของพระพุทธเจ้ารวมลงใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยศีล พัฒนากายให้มีการฝึกฝน ความสามารถ การสร้างทักษะ เป็น
กรรมที่ควรแก่การงาน สมาธิ พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีวุฒิภาวะ มีความหนักแน่น ไม่อ่อนไหว ไม่ถือ
มลคลตื่นข่าว มีเหตุผล ปัญญา พัฒนาความคิดความอ่านให้รู้เหตุผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สังคม 
บุคคล เห็นที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจ รู้แจ้งในกรรม ในขันธ์ ๕ นี่เอง  
  (๔) วัฒนธรรมศาสนา  จุดเริ่มต้นแห่งศรัทธาและความเชื่อ วัฒนธรรมที่ตนจะปฏิบัติต่อ
ศาสนาโดยการเป็นชาวพุทธทีดีที่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัย โดยอุบาสกอุบสิกา ก็เป็นอุบาสกรัตนะ มี
คุณสมบัติ ๕ ประการ คือ   ๑. เป็นผู้มีศรัทธา ๒. เป็นผู้มีศีล ๓. เป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าว  เชื่อกรรม 
ไม่เชื่อมงคล ๔. ไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ ๕. ท าอุปการะในศาสนานี้ก่อน (ขวนขวายใน
การอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา)141  ด ารงตนอยู่ในฆรวาสธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ ๒. ทมะ ๓. ขันติ 
๔. จาคะ142  มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินสมบัติของตนให้เป็นระบบ เป็นโภควิภาค ๔ คือ ๑. 
ส่วนที่ ๑ ส าหรับใช้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว ท าประโยชน์สาธารณะสงเคราะห์ ส่วนที่ ๒และ ๓ ส าหรับ
ใช้ส าหรับลงทุน ๒. ส่วนที่ ๔ ส าหรับใช้คราวจ าเป็น (เงินเก็บ)143  ที่ส าคัญคือ บริหารจัดการทรัพย์สิน
ของตนให้ลงตัว ไม่ให้มีหนี้สินมากมาก (อนณสุข) หรือมีแล้วก็ช าระหนี้สินนั้นตามนัดหมาย และมี
ความสุขโดยไม่มีโทษ (อนวัชชสุข) โดยไม่ได้ทรัพย์สินมาที่ต้องคดี  ไม่มีโทษ ไม่ท ามิจฉาวานิช ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม  เป็นการปฏิบัติศีล ๕ ข้อที่ ๒ ที่ถือเป็นหลักประกันทรัพย์สิน  
  วัฒนธรรมทางศาสนา นอกจากปฏิบัติตามธรรมแล้ว ยังปฏิบัติได้ตามสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม เทศกาล/ประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงธรรมอีกด้วย เห็นได้ชัด คือ เปลวเพลิง
บนพระเศียรพระพุทธรูปที่สื่อถึงศีล สมาธิ ปัญญา โดยเปลวเพลิงนั้น สื่อถึงปัญญา เปรียบด้วยแสง
สว่าง สอดคล้องกับค าว่า Enlightenment   - การตรัสรู้ / การรู้แจ้งด้วยปัญญาญาณ / การก าจัด
ความมืดคืออวิชชา  เราได้ยินค าว่า  ตรัสรู้นี้เสมอที่ใช้กับพระพุทธเจ้า หรือจะกล่าวสรรเสริญ

                                                           
 141 อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๖/๒๙๓. 
 142 ส .ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 
 143 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๖๕/๒๑๒. 
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พระพุทธเจ้าว่า เป็นพุทโธ คือผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  เป็นสัมมาสัมพุทโธ  ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  ค านี้ ถูก
กล่าวถึงวันละมากกว่าแสนครั้งจากการสวดมนต์ของชาวพุทธทั่วประเทศ  แต่ถ้าถามว่า  ค าว่าตรัสรู้
คืออะไร  จะให้นิยามเป็นภาษาพูดภาษาเขียนอย่างไรดี ถ้าเราบอกว่าตรัสรู้ คือรู้ความจริง ซึ่ง
โดยทั่วไปก็รู้ เหมือนกัน ท าไมไม่ใช้ค าว่าตรัสรู้ละ  ก็จะได้ค าตอบที่นี่ว่า  ค า ว่าตรัสรู้นั้นใช้กับ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ใช้กับพระอรหันต์อ่ืน ๆ  ซึ่งพระอรหันต์จะใช้ค าว่าบรรลุธรรม หรือบรรลุพระ
อรหันต์  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า attainment  พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน แต่เป็นพระ
อรหันต์ชนิดสัมมาสัมพุทธะใช้ค าว่าตรัสรู้ (Enlightenment)  เป็นค าที่ควรหยิบยกมาท าความเข้าใจ  
ว่า   Enlightenment  ที่แปลว่าตรัสรู้ค านี้  มาอย่างไร  กล่าวคือ   
 
  En =     เป็นปรีฟิกส์ คือค าน าหน้า   มีความหมายว่าท าให้…. 
  Light =  เป็นธาตุ แปลว่าสว่าง 
  En =     เป็นปัจจัย แปลว่าท าให้ 
  Ment = เป็นปัจจัย แปลว่าการท าให้ 
   
  เมื่อรวมค าแล้ว  แปลว่าการท าให้เกิดแสงสว่าง  ดังนั้น  ค าว่าตรัสรู้จึงแปลได้ว่า  การท า
ให้เกิดปัญญาที่เปรียบด้วยแสงสว่าง  (ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต)  พระพุทธเจ้าเปรียบปัญญาด้วยแสง
สว่าง  ซึ่งค าว่าสว่างค านี้ไม่ใช่ธรรมดาตื้น ๆ   หากแต่หมายถึงสว่างส่องที่มื ดที่เปรียบด้วยความไม่รู้ 
(อวิชชา) หรือก าจัดอวิชชาคือความมืดให้สิ้นไปแล้วจึงจะเห็นความจริงที่แท้จริงตามเป็น (as it really 
is) มาถึงตรงนี้ให้เรานึกย้อนไปถึงปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีสิบสององค์ประกอบเริ่มต้นด้วยค าว่าอวิชชา 
ตามด้วยสังขาร  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ  ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ  ชรามรณะ  
หลักธรรมนี้เป็นความสัมพันธภาพที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ถ้าเป็นชีวิตของเราก็ตอบได้ว่าเริ่มต้นจาก
อวิชชา ถ้าอวิชชามี องค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มีตาม  ถ้าอวิชชาไม่มี  อ่ืน ๆ ก็ไม่มี  ดังนั้น การที่เราจะตัด
กรรมแห่งวงจรก าเนิดนี้ได้  จะตัดที่ไหน ก็ต้องตอบว่า ตัดที่อวิชชา ซึ่งถือเป็นกิเลสที่ต้องเอาชนะ   
ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพาน  แต่การที่จะบรรลุถึงนิพพานได้นั้นต้องปฏิบัติ
ตามมรรคมีองค์แปดให้ครบถ้วน  เมื่อปฏิบัติครบแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะนิพพานไม่กลับมาสู่สังสารวัฏ 
(Rebirth) มีวงจรชีวิตอีก  ตราบใดที่กลับมาถือก าเนิดอีก ตราบก็นั้นต้องมีทุกข์ ดังค าว่า ชาติปิ ทุกขา 
(การเกิดเป็นทุกข์)  ความดังกล่าวมานี้  เราจะได้ยินนักปราชญ์กล่าวเสมอว่า พุทธศาสนาสอนอยู่สอง
เรื่องคือทุกข์กับความดับทุกข์  จะเห็นว่าพระอริยบุคคลชั้นอนาคามี  พระอรหันต์จะไม่กลับมาอีก 
(Non-Returner)  ค าว่าดับทุกข์คือดับวงจรชีวิตอย่างถาวร  เข้าสู่ภาวะสุขที่นิรันดร์ (นิพพาน  ปรม  
สุข )  
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  อนึ่ง  เกี่ยวกับประเด็นการตรัสรู้ ดังกล่าวข้างต้นนั้น  ท าให้เราได้องค์ความรู้ขึ้นอีกอย่าง
คือ  คบเพลิง และรูปก้นหอยบนพระเศียรของพระพุทธรูป   ถามว่ามีไว้ท าไม  เพ่ืออะไร  เรื่องนี้ไม่ใช่
เพียงศิลป์เท่านั้นหากแต่ว่าเป็นศาสตร์ด้วย  เรื่องของศิลป์นั้น แน่นอนคือให้เกิดความสวยงาม ดูสบาย
ตา แต่ที่จะขาดไม่ได้คือศาสตร์ที่ถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์หรือตัวแทนอะไรสักอย่างหนึ่งบนพ้ืนฐานของ
ความจริงที่เป็นหรือที่ได้  คบเพลิงที่ว่านี้หมายเอาแสงสว่าง ซึ่งหมายถึงปัญญา  เหมือนหนึ่งจุดเทียน
ตั้งไว้ที่มืดแล้วอยู่ไกล ๆ มองไป บริเวณนั้นจะเห็นรัศมีแห่งแสงสว่างพวยพุ่งเป็นวงรอบ โดยเน้นถึงแสง
สว่างแห่งปัญญาที่ท าลายความมืดคืออวิชชา นั่นเอง  ส่วนรูปก้นหอยรอบ ๆ พระเศียรนั้นหมายถึงศีล 
สมาธิที่มีมากมาย  ส่วนอ่ืน ๆ จะเห็นว่า  พระพุทธปฏิมาจะมีเนตรทอดลง  หมายถึงการส ารวม
อินทรีย์ (ปาฏิโมกเข จ ส วโร) นิ้วพระหัตถ์และพระบาทเสมอกัน  หมายถึงความเมตตา กรุณาต่อ
สรรพสัตว์ที่เท่าเทียมกัน เป็นอัปปมัญญารัก ไร้ขอบเขตจ ากัด (universal love)   พระหัตถ์ข้างซ้าย
วางราบบนตัก ข้างขวาวางบนเข่า มาจากการที่พระองค์ตกใจสะดุ้งมารแล้วยกพระหัตถ์ขึ้นท านองโบก
หมู่มารบาย ๆ  แล้ววางลงบนเข่าไม่กลับประสานสมาธิดังเดิม  เรียกปางนี้ว่า มารวิชัยหรือปางสะดุ้ง
มาร มีพระพุทธชินราชเป็นตัวอย่างของปางมารวิชัย 
  สรุปเรื่องนี้ หลักค าสอนทางพุทธศาสนานั้นแยกเป็นหลักธรรมที่พึงปฏิบัติ  ส่วนหลักศีล
หรือวินัยที่ต้องปฏิบัติตาม โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างจุดศูนย์รวม  
  (๕) วัฒนธรรมรัฐ/ชาติ นโยบายสร้างส านึก  โดยชาติทุกชาติจะมีวัฒนธรรมของตนเอง  
ชาติไทยถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปวัตถุ  ศาสนสถาน  
ศาสนธรรม ศาสนบุคคลจะสัมพันธุ์อยู่กับศาสนานี้  อีกอย่าง เอกลักษณ์ของชาติที่เป็นแหล่งจาก
ศาสนาโดยตรง  ได้แก่ วันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ประเพณีท าบุญ
เข้าพรรษาด้วยการถวายผ้าอาบน้ าฝน ท าบุญออกพรรษาด้วยการตักบาตรวันเทโวโรหนะ บุญบั้งไฟ 
เป็นต้น ในส่วนศิลปวัตถุนั้นประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ บนหลังคาพระอุโบสถ ศาลาวัด ที่
แสดงถึงความอ่อนช้อย ศาสนสถาน จะมีวิหาร ลานเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ์ พระปรางค์ ศาสนธรรมจะมี
รูปแบบการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์  ศาสนบุคคลจะมีประเพณีอุปสมบท  มีศาสนิกอยู่ในฐานะ
อุบาสกอุบาสิกา ท าบุญ ตักบาตรเป็นนิจ มีพระสงฆ์อยู่ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจิตใจ เป็นผู้กล่อมเกลาจิตวิญญาณให้สัมปยุตด้วยธรรม 
  เอกลักษณ์ร่วมของชาติอย่างหนึ่งคือภาษา  เราใช้ภาษาไทย  อักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ใน
การสื่อสารระหว่างกัน แม้จะมีหลายภาษาแต่จะมีภาษาไทยกลาง ทุกภาคที่พูดภาษานต่างออกไป 
ต้องพูดภาษาไทยกลางได้  ในส่วนวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ต้องมีวัฒนธรรมร่วมภาคอยู่ด้วย ถ้าไม่เลย 
เอกลักษณ์ของชาติก็หายไป เช่น พิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คนผู้น้อยผู้ใหญ่ ด้วยวิธีกราบ  วิธีไหว้ 
ไปมาหาสู่กันด้วยการเลี้ยงน้ า ข้าวปลาอาหาร  หมาก พลู บุรี แสดงถึงสันถวไมตรีได้อย่างดีที่ชาติอ่ืน
ใช้วิธีจับเขย่ามือในการต้อนรับ  
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  วัฒนธรรมส่วนย่อยของรัฐ/ชาติ คือภาคหรือจังหวัด  นั่นคือ ทุกจังหวัดมีตราประจ า
จังหวัด  ซึ่งตรานั้นจะสกัดเอาจุดเด่นที่สุดมาสรุปไว้เป็นสัญลักษณ์  เช่น จังหวัดนครปฐมในฐานะเป็น
จุดศูนย์แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นจุดรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเถระสองรูปคือ
พระโสณะและพระอุตระ ด้วยเหตุที่เป็นที่รองรับพระพุทธศาสนานี้จึงมีสัญลักษณ์เป็นองค์เจดีย์ 
เรียกว่าพระปฐมเจดีย์ ตามค าขวัญประจ าจังหวัดว่า ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลาม
หวานมัน  สนามจันทร์งามล้น  พุทธมณฑลธานี  พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า  จังหวัดปทุมธานี ตามชื่อ
แปลว่าเมืองดอกประทุม มีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์  จังหวัดสมุทรสาคร แปลว่าทะเล  มีเรือส าเภาเป็น
สัญลักษณ์ จังหวัดนราธิวาสมีต้นยางที่มีคนก าลังกรีดยางเป็นสัญลักษณ์  จังหวัดสงขลา มีรูปหอยสังข์
เป็นสัญลักษณ์  จังหวัดกระบี่ มีกระบี่สองด้ามไขว้กันอยู่เป็นสัญลักษณ์  จังหวัดสุโขทัยมีรูปพ่อขุนราม
ประทับนั่งบนแท่น 
   ก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ถ้าคนเขียนอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าใจจังหวัดนั้นดีที่สุด  ความเชื่อถือ
ก็มีน้ าหนักขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนขอบอกว่า จังหวัดที่น่าศึกษามากที่สุดคือ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพระพุทธ
ชินราชเป็นสัญลักษณ์ เมื่อย้อนศึกษาประวัติแล้วเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ที่
เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็คือพญาลิไททรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาตุและสร้างพระพุทธชินราช เป็นเมืองที่
เป็นถิ่นก าเนิดพระนเรศวร มีพระพ่ีนางชื่อสุพรรณกัลยา เป็นแม่ทัพน าทหารออกรบกับอริราชศัตรู  
เป็นดินแดนที่แม่ทัพพม่าขอดูตัวรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรี   และท านายทายทักว่าจะได้เป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน  และก็เป็นจริง ๆ (รบกันเสร็จขอดูตัว  ซึ่งต่างจากบินลาเดนกับจอร์จ ดับบิว บูช)   
 จังหวัดพิษณุโลก จะเรียกว่าเมืองแห่งกองทัพก็คงไม่ผิด เพราะเป็นที่ตั้งกองทัพภาคที่สาม มี
สามค่าย คือค่ายสมเด็จพระนเรศวร ค่ายพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายเอกาทศรถ ค่ายสฤษฎิ์เสนา  
นอกจากนี้เป็นศูนย์กลางคมนาคมซ่ึงเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่าน มีสนามบินพาณิชซึ่งจังหวัดใกล้เคียง
ไม่มี มีแม่น้ าน่านไหลผ่านเมือง ท าให้เป็นเมืองอกแตก และมีสินค้ามากมายลือชื่อคือ กล้วยตากอบ
น้ าผึ้งแห่งอ าเภอบางกระทุ่ม     แหนมหมูสุพัตราแห่งอ าเภอเมือง อ่ืน  ๆ ก็ยังมียาสมุนไพรเป็นบ้าน ๆ   
ข้าวแต๋น มะม่วงแช่อ่ิม พุทราดอง ลูกหยีดอง  หาซื้อได้ดังเนรมิต    ส่วนสถาบันการศึกษา มีมหา
วิทยานเรศวร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ส่วนการเมืองจังหวัดพิษณุโลกมี ส.ส.ได้ ๓ คน 
หนึ่งในนั้นเป็นลูกศิษย์วัด เคยบวชสามเณร สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
คนพ้ืนบ้านอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกนี้เองชื่อนายนคร มาฉิม   
  สรุปเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อรัฐหรือชาติได้โดยสร้างเอกลักษณ์ให้มีจุดเด่น เมื่อ
กิตติศัพท์นี้ติดหูติดตาสังคมโลกแล้ว ต่อมากลายเป็นแหล่งเงินทองเข้าประเทศ เช่น ประเทศอินเดียมี
เอกลักษณ์คือ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล  เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา มีโบราณสถานศาสนาพราหม์ 
คือ นครวัด นครธม 
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  (๖) วัฒนธรรมพระมหากษัตริย์  จุดประกายแห่งการเสียสละด้วยเลือดและชีวิต  
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยโบราณโดยหน้าที่ท าการปกครองประชาชน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ตั้งตน
อยู่ในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภ์ การปกครองประชาชนมิใช่ว่าปกครองให้รักกัน ให้ท ามาหากินไปวัน 
ๆ เท่านั้น หากแต่ให้ตั้งอยู่ในหลักศาสนาด้วย จะเห็นว่า กรุงสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
สร้างวัดป่า วัดบ้าน นิมนต์พระสังฆราชชาวลังกาจากนครศรีธรรมราชมาประจ ากรุงสุโขทัย สร้างพระ
แท่นศิลาอาสน์ ณ ดงตาลให้เป็นเทศนาธรรมแก่ประชาชน สมัยพระยาลิไท ก็ทรงเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาโดยเสด็จผนวช ทรงศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกจนแตกฉาน ได้สมัญญานามว่า 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท และพระองค์ศึกษาภาษาบาลีจากพระไตรปิฎกอักษรสิงหลจนแตกฉาน 
ได้สมัญญานามว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก  
  พระอารามหลวง พระอารามราษฏร์ ปัจจุบันวัดมีสองสถานะ คือ พระหลวงกับพระอาราม

ราษฎร์ โดยพระอารามหลวงจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ถึง รัตนโกสินทร์ ยัง

นิยมสร้างพระอารามประจ ารัชกาลหรือส่วนตัวพระองค์ เช่น วัดเบญจมบพิตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

วัดมหาธาตุ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สร้างสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นต้น  และสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบมา

ประจ าปีคือ ทอดพระกฐินหลวง โดย เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์จะพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด

ตามพระอารามหลวง 

  ที่กล่าวมา เป็นเน้นที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติศาสนาและตามประเพณีไทย ส่วนที่

ส าคัญ พระองค์จะปฏิบัติราชธรรม ๑๐ ด้วย ได้แก่ ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) การบริจาค ๔) ความซื่อตรง ๕)    

ความอ่อนโยน ๖) ความเพียร ๗) ความไม่โกรธ ๘) ความไม่เบียดเบียน ๙) ความอดทน ๑๐) ความไม่

คลาดธรรม144   พระองค์มี ทาน โดยพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่ประชาชน มีสีลัง โดยรักษาศีล มี

ปริจจาคัง โดยเสียสละความส่วนพระองค์เพ่ือความสุขแก่ประชาชน มีอาชชวัง โดยปฏิบติตนให้สื่อตรง 

มีมัททวัง โดยปฏิบัติตนให้อ่อนโอน ไม่กระด้างกระเดื่องต่อธรรมและประชาชน มีตปัง โดยเผาลน

ความชั่วทั้งปวง มีอักโกธัง โดยไม่กริ้วโกรธ มีอวิสหิญสัญจะ โดยไม่เบียดเบียนประชาชน มีขันติญจะ 

โดยอดทนต่อสิ่งยั่วยุดต่าง ๆ มีอวิโรธนัง โดยไม่คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติธรรม  

    โดยสรุป วัฒนธรรมของพระมหากษัตริย์ คือปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและปฏิบัติ

ตามราชธรรม ๑๐ ประการในฐานะธรรมของนักปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองจะปฏิบัติตามรอยบาทอ

ของพระองค์  ดังค าว่า “ข้าขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป”  
 

                                                           
 144 ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒. 
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  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

    เนื่องจากศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ไม่ว่าจะพูด จะท าอะไรก็ไม่พ้น
จากศิลปวัฒนธรรม จริงอยู่ในระดับการบริหารประเทศจะมีกระทรวงวัฒนธรรม มีผลให้มีระบบ
วัฒนธรรมแผ่ไปยังการปกครองระดับย่อย ๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล ขึ้นไป 
แม้องค์กรต่าง ๆ ที่จัดการขึ้นมา จะมีวัฒนธรรมของตนเองและปฏิบัติตามวัฒนธรรมร่วมหรือ
วัฒนธรรมส่วนกลาง  จึงเสนอแนวคิดและวิธีน าไปใช้ว่า  
  ๑) น าพุทธภาษิตเรื่องศิลปวัฒนธรรม เขียนแผ่นป้ายติดตามฝาหนัง ก าแพงวัด ประตูวัด 
ทางเข้าวัด เช่นว่า วัดกับวังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม หรือค าสอนของพระพุทธเจ้าซึมซับอยู่ใน
ศิลปวัฒนธรรม หรือศิลปวัฒนธรรมคือสื่อส าแดงธรรม 
  ๒) แต่งกัณฑ์เทศน์ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม  บรรจุเป็นหนังสืออานิสงส์ ๑๐๘ เพ่ือเทศน์ตาม
โอกาสท าบุญหรืองานอวมงคลต่าง ๆ  
  ๓) ก าหนดค าโอวาท เรื่องศิลปวัฒนธรรม ในงานแต่งงาน เพ่ือยกพุทธภาษิตมาอบรมคู่
บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน 
  ๔) ก าหนดค าโอวาท เรื่องศิลปวัฒนธรรม ในโครงการอบรมนักเรียน ค่ายพุทธธรรม  
  ๕) ก าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กร เช่นงานเผยแผ่พุทธศาสนา ระดับประเทศ เช่น 
ก าหนดให้เทศน์วันอุโบสถศีล เรื่องศิลปวัฒนธรรม  
  ๖) ก าหนดวิธีการรักษาและปฏิบัติศิลปวัฒนธรรม จากกระบวนการรักษาทั้ง ๔ คือ จาก
ตนเอง จากครอบครัว จากโรงเรียน จากวัดหรื อศาสนา จากรัฐหรือชาติ และจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์ องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม  คือการสร้างองค์ความรู้ ให้อาหารแก่ชีวิต เรียกว่า 
วิญญาณาหาร เป็นอาหารชนิดหนึ่งในสี่ชนิด คือถ้าคนเรามีอาหารดี ก็จะเป็นปัจจัยอบรมชีวิตของตน
ให้ปกติ ปลอดภัยไร้โรคได้ เช่น ดื่มน้ าสะอาด จัดเสนาสนะให้ถูกสุขลักษณะ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้
สะดวก   
  ๗) จัดเสวนาการวิจัย เพื่ออธิปรายในรายประเด็น ดังนี้ 
  หมวดหมู่วัฒนธรรม 

 ๑. หมวดหมู่วัฒนธรรมตามก าเนิด : วัฒนธรรมมรดกไทย วัฒนธรรมรับช่วง 
           ๒. หมวดหมู่ตามคุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา : พุทธศิลป์ ปิ่นพุทธศาสตร์ 
  ๓. ศิลปวัฒนธรรม : เครื่องมือสร้างจิตส านึก 
 
   บริบทสร้างจิตส านึก 
        ๑. จิตส านึกวัฒนธรรมสังคม : วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 
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        ๒. จิตส านึกวัฒนธรรมชาติ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
        ๓. จิตส านึกวัฒนธรรมศาสนา : ธรรมคุ้มครองโลก   
        ๔. จิตส านึกวัฒนธรรมองค์กร : จิตส านึกในองค์กร  
  ๕. จิตส านึกวัฒนธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ :  ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป 

๖. จิตส านึกจากการก าราบปราบนิสัย ไร้อิสรภาพ : ปรับทัศนคติ (Adjusted Idea)
 วัฒนธรรมกับจิตส านึก : จิตส านึกในศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเสริมสร้างการพัฒนา
สังคมไทยได้อย่างไร 

  
  ๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการท าวิจัยครั้ งต่อไปนั้น  ผู้ วิจั ย เสนอประเด็นที่น่ าศึกษาไว้  โดยคัด เลือก
ศิลปวัฒนธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาของสังคมไทยที่ต้องการทางออก
ปัจจุบันนี้  ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือ การประยุกต์ให้เข้าหลักจริยธรรมเชิงพุทธต่อศิลปวัฒนธรรม  
ตามหัวข้อ ดังนี้ 
  ๑) ศึกษาการรักษาศิลปวัฒนธรรมตามแนวพระวินัยสงฆ์  
 ๒) ศึกษาการวัฒนธรรมทางศาสนาตามหลักศีล ๕ ในฐานะเครื่องมือปราบโกง 

๓) การสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมตามแนวพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
๔) ศึกษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาตามแนวหมอชีวกโกมารภัฎ                      
๕) ศึกษาอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างชาติไทยตามอุดมคติ  

   ๖) ศึกษาวิธีป้องกันโรคทางกายจากศีล 
   ๗) ศึกษาวิธีป้องกันโรคทางจิตจากสมาธิ 
   ๘) ศึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การพัฒนาสังคมไทย 
   ๙) ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 

ก 

บทความวิจัย  

กระบวนการสร้างจิตด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
A Process for the Building of Conscience by Buddhist Arts and Cultures 

in Thai Society  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
ต่อการสร้างจิตส านึก (๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ
ของวัดและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก (๓) เ พ่ือสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยใช้พ้ืนที่วิจัยหลักคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนที่รองได้แก่อ าเภอที่มีศิลปวัฒนธรรมเด่นในจังหวัด
พิษณุโลก ใช้เอกสารปฐมภูมิโดยพระไตรปิฎกและเอกสารทุติยภูมิโดยหนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย 
ภาพถ่าย บทสัมภาษณ์และการสัมมนากลุ่มเฉพาะ  ใช้เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย (๑) แบบสรุป
เอกสาร (๒) แบบส ารวจ (๓) แบบสัมภาษณ์ (๔) แบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
พรรณนา  (descriptive statics)  
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตกรรม และเทศกาลประเพณีท่ีสื่อถึงธรรม ให้คุณค่าทางพุทธิศึกษา ทางจริยศึกษา ทางหัตถศึกษา มี
กระบวนการสร้างจิตส านึกบน (๑) ความรู้บน (๒) กิจกรรม  (๓) ข้อบังคับ (๔) เครือข่าย และ (๕) 
การบริหารจัดการ ใช้กับแหล่งสร้างจิตส านึก ๖ แหล่ง คือ (๑)  จากตนเอง โดยที่ตนเองได้ศึกษา
เรียนรู้และประสบพบเห็น  (๒) จากครอบครัว โดยที่พ่อแม่จะอบรมสั่งลูกหลานหรืออนุชนจาก
ครอบครัว (๓) จากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา (๔) จากวัด/ศาสนา  (๕) จากรัฐ/ชาติ  และ (๖) 
สถาบันพระมหากษัตริย์ ท าการสังเคราะห์การสร้างจิตส านึกบนฐาน (๑) ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ (๒) 
ค าสอนทางศาสนา (๓) วัฒนธรรมองค์กร (๔) วงกว้างระดับโลกที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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ABSTRACT 

     

 This research consists of objects;- (1) to study   the value of holistic 
knowledge in an art and culture for the production of conscience, (2) to an analytical 
study of the process for production of conscience in the Buddhist art and culture of 
temple and community, Phitsanulok, (3) to synthetic study of the process of 
production of conscience in Buddhist arts and cultures for the development of Thai 
society. Its main area is Wat Phrasriratanamahadhutvoramahavihara, Muang 
Phitsanulok and the others as the second area. It is the mixing in qualitative and 
quantitative research. Its research is used by Tetipițaka as the first primary source and 
a book, research report, photos, interview an focus group as the secondary source. Its 
tools of research are (1) a summary document, (2) survey form, (3) interview form, (4) 
questionnaire opened. The analysis of data  is in the form of descriptive statics. 
 This research is found that the body of knowledge in arts and cultures 
grouped in the kinds of architecture Sculpture painting and festivals interpreting 
Dhamma. They give values in the kinds of Buddhist Study,  moral study and  
handicraft study. We find the processes of building conscience base on (1) knowledge 
(2) activities (3) regulation. We find the resources of building conscience in 6 
resources;- (1) from oneself, (2)  from family, (3) from school/college, (4) from 
temple/religions, (5) state/nation and (6) from monarchy. We take synthesis of 
building base on (1) Buddhist cultures, (2) religious teaching, (3) organization cultures 
and (4) world wide as the world focusing stability, wealthy, sustentation. 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างจิตส านึก  ๒. เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดและชุมชนในจังหวัด
พิษณุโลก ๓. เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนา
สังคมไทย 
ความเป็นมาและความส าคัญปัญหาการวิจัย 
 จิตส านึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการตระหนักรู้ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่า
อะไรดีมีคุณค่าหรือไม่ พร้อมทั้งปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของตัวบุคคล  องค์กร สถาบัน  ตลอดถึงชาติ
โดยรวมที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดสุข สงบ สันติภาพในสังคมทุกระดับ   จิตส านึกเป็นเรื่องที่ชนทุกชาติ
ต้องมีและปฏิบัติตาม  เช่น ชาติไทยมีพุทธประติมากรรมที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ศิลป์ มีความโดดเด่นที่
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
ของพุทธประติมากรรมของตนทุกยุคสมัย  จะเห็นว่า พระพุทธรูปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะทรงเครื่อง 
มีผ้าห่มคลุมองค์พระนั้นตั้งแต่พระศอลงมา สมัยสุโขทัยจะมีพระโขนงโก่ง มีเปลวเพลิงบนพระเศียร มี
พระกรรณยาวยาน  ส่วนสถาปัตยกรรมประเภทอาคาร เช่นพระอุโบสถ พระวิหาร  จะมีช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ บันใดพญานาค  เป็นไปตามคติแห่งการรักษาทิศทั้ง ๔ ของท้าวจตุโลกบาท เทพ
สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช เครื่องประดับต่าง ๆ นี้จะสื่อความงดงามและสื่อถึงธรรมด้วย นอกจากนี้ ยังมี
วัฒนธรรมด้านประเพณีที่อิงศาสนาเกือบทั้งหมดของไทย ที่ส าคัญได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ลอย
กระทง เทศน์มหาชาติ ล้วนแต่สื่อถึงธรรมที่แสดงผ่านวัฒนธรรมในทุกกิจกรรมไป เช่น ผีตาโขน เป็น
กิจกรรมของประเพณีสงกรานต์ มีนัยทางคติธรรม คือ สติ ที่คอยเตือนไม่ให้ใคร ๆ เล่นสนุกสนานจน
ลืมเป็นลืมตาย  อันจะตกอยู่ในความประมาท ความกตัญญูกตเวทีเป็นกิจกรรมส าคัญของประเพณี
ลอยกระทง การให้ทาน ของพระเวสสันดร เป็นกิจกรรมส าคัญแสดงทานบารมีในประเพณีเทศน์
มหาชาติ   
 แหล่งก่อเกิดหรือการสร้างจิตส านึกนั้นเกิดได้หลายทาง เริ่มจากตนเองไปถึงครอบครัว 
โรงเรียน วัด รฐั สถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันจากปัจจัยภายในและภายนอก แรงผลักดันภายใน
โดยการแสดงออกจากอุปนิสัย ภายนอกโดยการบ่มเพาะและผลักดันจากครอบครัว โรงเรียน วัด 
นโยบายของรัฐตลอดถึงแบบอย่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์   ในปัจจุบัน ปัจจัยภายนอกที่จะ
ผลักดันจิตส านึกให้เกิดขึ้นที่มีอิทธิพลส าคัญ คือ ครอบครัว โรงเรียน วัด รัฐ เบื้องต้น  จะเห็นว่า 
รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี จะออกนโยบายก าหนดค่านิยม ๑๒ 
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ประการ145 เพ่ือรณรงค์ในโรงเรียน/สถานศึกษาและองค์กรทุกระดับ  และแหล่งจิตสร้างจิตส านึกนี้จะ
ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อต้องเสริมคานเหล็กด้วย กระบวนการสร้าง คือ ความรู้ กิจกรรม มีข้อบังคับ มี
เครือข่าย และมีการบริหารจัดการที่ดี 
 ศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  โดยชาติทุกชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของค าว่าชาติ ค าว่าชาติ ไม่ใช่เพียงอาณาเขตดินแดน ประชากร ระบอบ
การปกครอง ศาสนาเท่านั้น ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ดังพระราชนิพนธ์ของ
รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า  “........เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม  เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้น
ไม่แคล้วคนหยาม.......”146   แสดงให้เห็นว่า  ศิลปะนี้ เป็นเครื่องตัดสินตัดสินความเสื่อมความเจริญ
ของเมืองได้  และแน่นอนเมื่อมีศิลปะ ก็ต้องมีนักกวี มีศิลปิน ผู้คิดรังสรรค์งานศิลป์ทั้งทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม  วิจิตรศิลป์ออกมา  และผู้คิดรังสรรค์เหล่านี้จะเป็นมนุษย์ที่
แสดงถึงความเจริญทางสติปัญญาของมนุษย์ได้อย่างดี 
 ศิลปวัฒนธรรม ในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ  มีทั้งในรูปแบบอาคารทั้งวัตถุ
สิ่งของ  รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของอาคารนั้น  การมีฝีมือทางศิลปะที่
สวยงาม  จัดที่วางสิ่งต่าง ๆ ได้สัดส่วน  ใช้เจตสิกอันวิจิตรที่สุนทรียภาพ  เป็นผลผลิตทางสติปัญญา
ของมนุษย์  ศิลปะ เป็นเรื่องความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นฝีมือ  แสดงให้เห็นความฉลาดในฝีมือ  มี
ทักษะการใช้ฝีมือ  ปรากฏออกมาอย่างงดงามอันน่าชื่นชม  เมื่อเป็นดังนั้น  พุทธศิลปกรรมก็เป็น
เครื่องแสดงฝีมือ  ออกส าแดงความฉลาดในฝีมือ   ส าแดงทักษะฝีมือในศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องศิลปะนี้  พระพุทธองค์ให้ความส าคัญต่อวิถีชีวิตมากทีเดียว ที่ว่ามากนั้น ก็เพราะจัดว่า  ศิลปะ
เป็นมงคลอันดับสูงสุด  (เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ) ดังที่ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตร  ข้อที่ ๙ ว่า  “การมีศิลปะ
เป็นอุดมมงคล (สิปฺปญฺจะ ...เอตมฺมงฺคลมุตฺตม )  เมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท ามงคลนี้แล้ว  เป็นผู้
ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า  ย่อมถึงความสวัสดี (ความปลอดภัย)  ในที่ทุกสถาน   ในกาลทุก
เมื่อ”147  

                                                           
 145 ค่านิยม ๑๒ ประการ คือ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน    3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม 5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. มี
ระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 12. ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 146 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมฺจิตโฺต), และคณะ, อนุทนิธรรมะ: ธรรมะส าหรับ 365  วัน, (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิพุทธธรรม, 2536), หน้า 122. 
 147 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/5/6. 
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 ศิลปวัฒนธรรมประเภทประเพณีหลัก ๆ ของไทย คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีเทศน์มหาชาติ  ทั้งสามนี้จะรองรับความเป็นพลเมืองที่มีจิตส านึกของประเทศนั้น 
ถือเป็นเครื่องมือสร้างจิตส านึกอย่างดี จะเห็นว่า สถานภาพของบุคคลจะถูกรองรับโดยจารีตประเพณี 
เช่น การแต่งงาน  ซึ่งสถานภาพตามวัฒนธรรมสากลแล้วจะรองรับความเป็นสามีภรรยากันโดยพิธี
แต่งงาน เป็นพิธีประกาศการยอมรับความเป็นสามีภรรยาของชายและหญิงคู่นั้น วัฒนธรรมประเพณี
ไทยก็เช่นเดียวกัน ญาติพ่ีน้องหรือสังคมรอบข้างจะยอมรับความเป็นสามีภรรยากันโดยพิธีแต่งงาน 
ส่วนการจดทะเบียนสมรสนั้น เป็นการแสดงออกทางนิตินัยเพ่ือรองรับแบบสมโนครัวและรับรองสิทธิ
หน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคลนั้น รวมถึงสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิเดินทางกลับประเทศ 
สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศ  
 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี เป็นสิ่งที่มาคู่กับมนุษย์ เพราะมนุษย์จะพัฒนาตนเองถึงเจริญ
สูงสุดจนมีอารยธรรมทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม แม้อารยธรรมทาง
วรรณกรรมท าให้อ่านออกเขียนได้ มีภาษาอักษรใช้  ดังที่พ่อขุนรามค าแหง มหาราช ทรงคิดประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เรียกว่า “ลายสือไทย” และ
ได้มีการพัฒนาการมาเป็นล าดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน  รวมถึงอารยธรรมนามธรรมที่เป็นคติ
ชนวิทยา ความเชื่อต่อบุญ-บาป นรก-สวรรค์ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง  ยิ่งไปกว่านั้น 
มนุษย์สามารถพัฒนาตนไปสู่อริยบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย  
 ค าสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถเรียนรู้ได้โดยตรง ๆ และสามารถศึกษาได้โดยผ่าน
ศิลปวัฒธรรม/ประเพณีไทย ประเทศไทยมีเทศกาลหรือประเพณีหลัก ๆ อยู่ ๓ เทศกาล คือ เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเทศน์มหาชาติ ทั้ง ๓ เทศกาลนี้อิงอยู่กับพระพุทธศาสนาโดย
แท้ โดยเทศกาลสงกรานต์มีก าเนิดมาจากการท าพิธี “เทวตาพลี”148   ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในพลีกรรม ๕ 
เรื่องนี้เศรษฐีสองสามีและภรรยาที่ท าพิธีบนขอบุตรจากรุกขเทพต้นไทรแล้วได้บุตรชื่อธรรมบาลกุมาร 
และในเนื้อหาของเทศกาลนี้มีกิจกรรมเชิงพุทธมากมาย เช่น การทายปัญหาจริยธรรมของเทวดา ๓ 
ราศี การรดน้ าด าหัว แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  การปล่อยนกปล่อยปลา แสดงถึงอภัยทาน การก่อ
เจดีย์ทราย แสดงถึงการกลัวบาป  การท าเครื่องสักการะด้วยต้นปราสาทผึ้ง แสดงถึงเครื่องสักการบูชา
อามิส  ผีตาโขน แสดงถึงปริศนาธรรมคือสติสัมปชัญญะ เทศกาลลอยกระทง มีต้นก าเนิดมาจากการ
บูชารอยพุทธบาทบนฝั่งน้ านัมมะทา ประเทศอินเดีย เทศกาลเทศน์มหาชาติ มีต้นก าเนิดจากการ
บ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์เวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ทั้งปวงนี้บ่งชี้ถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางปัญญา ปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม แม้ศิลปวัตถุที่ฉลุ
ลวดลายบนอิฐหินดินปูนในศาสนสถานหรืออาคารบ้านเรือนทรงต่าง ๆ  ศิลปะบางชนิดสามารถเป็น

                                                           
 148 อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๖๕. 
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ยี่ห้อของอ าเภอหรือจังหวัดได้ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  พระธาตุไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น  การฟังการเทศน์มหาชาติ มีความเชื่อว่าถ้าฟัง
จบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มหาศาล ๕ ประการ คือ ๑) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริย
เมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ๒) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติ
อันโอฬาร  ๓) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต ๔) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข ๕) จะได้
บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่เรารู้คุณค่า ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดค้นสร้างไว้
แล้ว  จะท าให้เรามีจิตส านึกหวงแหนและรักษาแล้วด าเนินชีวิตตาม  นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเรียนรู้
ความเสื่อมความเจริญที่เกิดจากตนเองและคนอ่ืน เรียกว่า รู้ว่าอะไรจะดี อะไรจะชั่ว  อะไรจะเจริญ 
อะไรจะเสื่อม    
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย คือ วิจัยผสมผสานเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ ใช้พ้ืนที่
ศึกษา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่หลักและอ าเภอรอบ
นอกเป็นพ้ืนที่รอง  ใช้เครื่องมือวิจัย ๔ แบบ คือ  (๑) แบบสรุปเอกสาร (๒) แบบส ารวจ (๓) แบบ
สัมภาษณ์ (๔) แบบสอบถามปลายเปิด ก าหนดผู้ให้ข้อมูล (key formant) โดยกลุ่มเฉพาะในการ
สัมมนาและผู้เชี่ยวชาญให้การสัมภาษณ์ ๖) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา  
(descriptive statics) ตามลักษณะของวัตถุประสงค์  
 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีองค์ความรู้ตามหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม เทศกาลหรือประเพณี  ได้แก่สงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาติ ประเภทคุณค่า 
ได้แก่ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา ประเภทจิตส านึก ได้แก่ ในตนเอง ในครอบครัว โรวงเรียน 
วัด สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยย่อ คือ ส านึกตนเอง ครอบครัว สถาบันหลัก และสังคม มีแหล่งสร้าง
จิตส านึก คือ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน วัด รัฐบาล และสถาบันพระมหากษัตริย์  มีกระบวนการ
สร้างจิต ได้แก่ ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ เครือข่าย และ บริหารจัดการ  ท าการสังเคราะห์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ตามบริบทการพัฒนาสังคมไทยจากวัฒนธรรมแห่งจิตส านึกคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่ง
ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน บริบทแห่งหลักธรรมคือ ธรรมโลกบาล (หิริ 
โอตตัปปะ) และไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา   

ผลการวิจัย 
  แหล่งสร้างจิตส านึก คือ ตนเองหรืออุปนิสัยที่เป็นปุพเพกตปุญญตา ครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนที่บ่มเพาะความดี วัดที่ขัดเกลาจริยธรรม รัฐบาลที่มีกฎข้อบังคับ และ
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สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบ  มีกระบวนการสร้างจิต ได้แก่ ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ 
เครือข่าย และ บริหารจัดการ  มีประเภทองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์และมีทุกยุคสมัย โดยประเภทสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่หลัก ๆ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง เน้นที่องค์พระปรางค์ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นพระ
อารามหลวง โดยพระปรางค์จะไม่มีในพระอารามราษฎร์ แม้วัดอ่ืน ๆ ก็มีอยู่ เช่นวัดจุฬามณี แต่เป็น
องค์ปรางที่เก่าแก่ ไม่สถานะเป็นพระอารามหลวงแล้ว สถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์
ในพระอารามหลวงนี้ คือพระอุโบสถหลวงพ่อโต ท าการบูรณะล่าสุดสวยงาม ภายในจารึกจิตกรรมฝา
ผนังต านานการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นภาพจารึกที่ใหม่และสมบูรณ์ เปิดเป็นที่
สักการบูชาแก่นักท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเข้าศึกษาสักการะวันละหลายร้อยคน  สถาปัตยกรรม
ของวัดนี้ที่ส าคัญน่าศึกษาต่อมา พระวิหาร ๙ ห้อง ประดิษฐานพระอัฏฐารส (สูง ๑๘ ศอก) เป็น
โบราณสถานที่เก่าแก่สร้างมาคู่วัดนี้ พระวิหารคด ตั้งอยู่ล้อมรอบพระวิหารพระพุทธชินราชที่ส าคัญคือ
พระวิหารจ าลองภาพพระอรหันตสาวกนั่งฟังโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญเดือนมาฆะที่กรุงพระวิหาร
เวฬุวัน กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้ว ๓ เดือนก็มีการท าสังคายนาของพระ
พระมหาเถร ๓ องค์ ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนี้ ปัจจุบันเป็นการจ าลองเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ของพระสงฆ์  
พระอารามนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษาอ่ืน ๆ เช่น มณฑปที่บรรจุรอยพุทธบาท พระวิหารหลวงพ่อ
ขาว หลวงพ่อคง หอระฆังท่ีสวยงาม  
 องค์พระพุทธชินราช องค์แห่งพระประติมาเทวดาร่วมสร้าง ต้นแบบแห่งประติมากรรม 
สร้างในสมัยสุโขทัย โดยช่าง ๕ ช่าง คือ บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสิงห์ บาราชกุศล เป็น
ช่างชาวชะเลียง (สวรรคโลก) เชียงแสน และหริภุณชัย(ล าพูน) ที่ส าคัญ คือ การเททองหล่อ ๓ ครั้ง
ก่อนไม่ส าเร็จ ครั้งสุดท้ายพระอมรินทราธิราชเจ้าแปลงกายเป็นช่างร่วมหล่อ ท าให้ทองแล่นเต็มองค์ดี 
กะเทาะหุ่นออกมาสวยงาม มีเอกลักษณ์คือซุ้มเรือนแก้ว  (รัตนฆรเจดีย์) ปัจจุบัน พระพุทธชินราชถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตราประจ าจังหวัดก็เป็นรูปพระพุทธชินราช ในเชิงท่องเที่ยว
ที่เด่น คือ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง ๑๘ ศอก ในพระวิหาร ๙ ห้องที่เก่าแก่ไม่มีหลังคา เปิดโล่ง 
เป็นจุดชมวิว  เป็นที่โพสภาพแก่นักท่องเที่ยวทุกคน 
 วัดนางพญา ประติมากรรมส าคัญที่อยู่ใกล้กับพระพุทธชินราช คือ วัดนางพญา สร้างโดย
พระวิสุทธิกษัตรีย์ ปัจจุบันได้สร้างพลับพลาหทัยนเรศวร ๕ พระองค์ เป็นที่ประทับหุ่นปั้นของสมเด็จ
นเรศวร สมเด็จมหาธรรมราชาลิไท (ที่ ๑) สมเด็จพระเอกทศรฐ พระสุพรรณกัลยา พระวิสุทธิกษัตรีย์ 
เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา 
 วัดราชบูรณะ วัดอยู่ใกล้เคียงกับพระพุทธชินราช ที่ส าคัญ คือ พระอุโบสถเสากลมหลัง
ใหญ่ มีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิต การเลี้ยงชีพ การค้าขาย การออกเรือส าเภา เรือจับปลา ศิลปะ
การต่อสู้แก้ปัญหาท ากิน ตามสื่อจะเห็นว่า มีภาพสีแฝดอินจันทร์ จริง ๆ แล้วก็คือ แขกนุ่งสะโล่งยืนคู่
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กันคุยกันเรื่องค้าขาย วัดราชบูรณะแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมส าคัญ คือหอไตรเสากลม ๑๖ ต้นโดยตั้งเป็น 
๔ ชุด ๆ ละ ๔ ต้น มีโรงเรียนปริยัติธรรมอาคารไม้ ๒ ชั้นที่ควรอนุรักษ์ มีพระวิหารหลวง มีมณฑป
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวัดนี้มีพิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่งรับ
เสด็จ สมัย ร.๕ เมื่อคราวเสด็จมาหัวเมืองฝ่ายเหนือและที่เป็นตั้งพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ า ตั้ง
ตระหง่านริมฝั่งแม่น้ าน่าน ชื่อว่าเจดีย์หลวง ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ รูปทรงแปดเหลี่ยม
ยาวด้านละ ๙ เมตร สูง ๒๔ เมตร โดยเรียงซ้อนเป็นชั้นขึ้นไป ๑๒ ชั้น จนถึงชั้นระเบียงรอบ มีเจดีย์
ทรงกลม หรือเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนลาน ระเบียงรอบหรือลานประทักษิณ เป็นเจดีย์ประธาน เจดีย์
เล็กคล้ายองค์เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านล่างรอบองค์เจดีย์ มีก าแพงแก้วล้อมรอบ  
 วัดจุฬามณี ประติมากรรมวัดในเขตอ าเภอเมือง พิษณุโลก วัดนี้มีสถานะเคยเป็นพระ
อารามหลวงมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เสด็จมาประทับที่เมือง
พิษณุโลก เมื่อครั้งเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหลวง ๒๕ ปี และพระองค์เคยผนวชอยู่วัดนี้  ๖ เดือน ๑๕ 
วัน  ในการนี้มีราชบริพารตามเสด็จผนวชด้วย จ านวน ๒,๓๔๘ คน เป็นประเพณีบวชหมู่มาถึงทุกวันนี้ 
ส่วนที่เป็นประติมากรรมของวัดนี้ คือพระอุโบสถจัตุรมุข หลังขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก จุพระสงฆ์
ท าสังฆกรรมได้ ๑๐๐ กว่ารูป ปัจจุบันวัดนี้จัดกิจกรรมบวชหมู่เฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวา ทุกปี 
และสืบสานต านานเทศน์มหาชาติในพรรษาในฐานะท่ีมหาชาติมีครบทุกกัณฑ์ที่วัดนี้ 
 วัดและชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ได้แก่   วัด เจดีย์ยอดด้วน 
ประติมากรรม อายุ ๗๐๐ กว่าปี ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวังทอง 
ห่างจากอ าเภอเมืองไป ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาสมอแครง สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระธาตุของพระ
อรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธ
ชินราช วัดโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ ที่ตั้งหอไตรเสาเดียว อาคารไม้ ๓ ชั้น และวัดโพนไทรงาม หอ
ไตรเสาต้นไม้ ๑๖ ต้น เป็นหอไตรชั้นเดียว มีพ้ืนที่กว้างยาว ๑๖ เมตร ที่ส าคัญของวัดนี้มีประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษาทุกปี วัดโพนไทรงาม อ.ชาติตระการ ที่ตั้งหอไตรเสาต้นไม้ยืนต้น 
๑๕ ต้น > เป็นต้นไม้ท่อนซุง มีลายสวยงาม หลังคาสังกะสี มีพ้ืนที่ใช้สอย ๘x๘ เมตร จุคนได้ ๑๐๐ 
คน  วัดหน้าพระธาตุ (วัดเหนือ) ที่ตั้งศาลาต้นเสา ๑๐๐ ต้น > เป็นศาลาไม้ ทรง ๔ เหลี่ยม ๒ ชั้น 
ลักษณะไทยประยุกต์  เจดีย์ยอดด้วน เขาสมอแครง อ.วังทอง เจดีย์ทรงระฆังคว่ าขนาดใหญ่ สร้างขึ้น
เพ่ือบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ประธานฝ่าย
สงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ “ดอยสุเทพแห่งที่ ๒”   
 เทศกาล/ประเพณี ประกอบด้วยเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเทศ
มหาชาติ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นต้นแบบแห่งเทศกาลทั้ง ๓ นี้ ประเพณีบวชถวายเป็นพระราช
กุศล  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จนเรศวรมหาราช 
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ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ทุกปี จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต่อมาจัดอุปสมบทในเนื่องวโรกาสบ าเพ็ญกุศลในพระบรม
ศพ ๕๐ วันบ้าง ๑๐๐ วันบ้าง และวันอื่น ๆ เช่น พระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
บวชเนกขัมมบารมีในวันส าคัญทางศาสนาด้วย เทศกาลเทศน์มหาชาติแห่งที่หนึ่งคือวัดจุฬามณีต้นต า
หรับเทศน์มหาชาติ ในระหว่างพรรษาติดต่อกันมา ๒๐ ปีตามปณิธานของพระครูพิทักษ์จุฬามณี อดีต
เจ้าอาวาสและสืบสานจัดอุปสมบทหมู่ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 การจัดหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบวัฒนธรรมมรดกไทยกับวัฒนธรรมรับช่วง  
ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากกรรม จิตกรรมเป็นมรดกไทย ส่วนเทศกาลประเทศกาล/ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาตินั้นเป็นแบบกึ่งมรดกไทยกับรับช่วง เพราะทั้ง ๓ เทศกาลนี้มี
ต้นก าเนิดที่อินเดีย แต่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีก าเนิดมาจากประเพณี ๑๒ เดือนของไทย (ฮีตสิบสอง) 
มหาชาตินั้น มีต านานจากอินเดียโดยแท้ปรากฏในพระไตรปิฎกหมวดขุททกนิกาย พุทธวงค์ จะระบุว่า
พระผู้มีพระภาคผู้ศากยมุนี  ผู้ประเสริฐ ประทับนั่งท่ามกลางบัลลังก์นั้นแสดงมหาเวสสันดรชาดก    
แก่พระราชบิดาท่ามกลางบัลลังก์นั้นสัตว์  ๘๔,๐๐๐  ได้บรรลุธรรม ส่วนขุททกนิกาย ชาดกนั้นจะเป็น
เรื่องราวของพระเวสสันดร เป็นชาดกการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคต น ามาจ าลองเหตุการณ์เทศน์มหาชาติในประเทศไทย  
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึกประเภทคุณค่า ๓ ประการ โดย 
คุณค่าทางพุทธิศึกษา คือความรู้ ในศาสตร์  ศิลป์  รู้และเข้าใจที่มาที่ ไปและสามารถอธิบาย
ศิลปวัฒนธรรมได้ คุณค่าทางจริยศึกษา คือรู้ปฏิบัติตามเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาตามวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และคุณค่าทางหัตถศึกษา คือฝึกหัดสร้างสรรค์ เพ่ิมเติมทักษะให้มีให้ดีให้เป็น แสดง
ศักยภาพทางคุณค่าชีวิตให้มีพร้อม 
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึกเริ่มจากจิตส านึกต่อตนเองที่
จะต้องก่อนอ่ืนใด จิตส านึกต่อครอบครัว โดยสร้างครอบครัวให้แม่แบบเริ่มต้น จิตส านึกต่อสถาบัน
หลัก คือชาติ โดยคุ้มครองป้องกันชาติ เสียภาษีอาการ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  ศาสนา โดยการศึกษา
เรียนรู้ตามหลักธรรม พระมหากษัตริย์ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท  มีทฤษฎีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในใจเสมอ จิตส านึกต่อสังคม โดยวางตนให้พอเหมาะ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ด ารง
ตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร  
 

บรรณานุกรม 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), และคณะ. อนุทินธรรมะ: ธรรมะส าหรับ  365  วัน.  
 กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2536. 
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ภาคผนวก 
 

ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. การใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย เช่น การน าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหาร/ก าหนดนโยบายของหน่วยงาน/อปต. /คณะสงฆ์  
 -แนวคิดและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงประจักษ์ 
 - มีการปรับปรุง มคอ.๓ ต่อเนื่องตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ผ่านการรับรองประกันคุณภาพการศึกษา 
 - อาจารย์มีคุณสมบัติครบด้านการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็น
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสอนระดับปริญญาโท 
 ๒. การใช้ประโยชน์มิติเศรษฐกิจ/พาณิชย์ เช่น การเจรจากับกลุ่มธุรกิจ จดลิขสิทธิ์ เป็น
ต้น  
 - พัฒนาจากคู่มือเป็นต ารารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา  ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับอ่ืน ๆ  
 ๓. การใช้ประโยชน์มิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
กระบวนการ ความรู้ให้กับชุมชน  
 -เป็นคู่มือเขียนโครงการ โครงเสนองบประมาณ โครงเสนอวิทยานิพนธ์และโครงเสนอการ
วิจัย 
 ๔. การใช้ประโยชน์มิติวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ
ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ การน าไปสอนในรายวิชาต่างๆ  
 -น าเสนอรายงานการวิจัย ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
 ๕. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร/การน าเสนอในที่
ประชุม/เว็บไซต์ 
 -เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ มหาวิทยาลัย ในรูปแบบของความ นิทรรศการ เสนอบทความสด
และวารสาร มหาจุฬาวิชาการ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  พุทธชินราชปริทรรศน์ 
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ภาคผนวก 
ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและ
ผลที่ได้รับของโครงการ 

 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ 
วัตถุประสงค ์

โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลปฐม 
ภูมิจากพระไตรปิฎก/ทุติย
ภูมิจากเอกสาร รายงาน
การวิจัย 

ทบทวนเอกสาร 
เก็บข้อมูล 

รวบรวมข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล/ตีความ 

ข้อ ๑ ข้อ ๒  มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ตามแบบการวิจัย 

๒.ศึกษาคณุค่าขององค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่มีต่อการสร้างจิตส านึก 

ได้รับข้อมลูเกีย่วกับคุณคา่
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
สร้างจิตส านึก 

ข้อที ่ ๑ ข้อ ๒ ได้แนวคิดคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมต่อการ
สร้างจิตส านึก 

๓.ศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการสร้างจติส านึก
ด้านศิลปวัฒนธรรมเชิง
พุทธของวัดและชุมชน 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

ทราบกระบวนการสร้าง
จิตส านึกต่อวัฒนธรรมของ
วัด/ชุมชน 

ข้อที่ ๒ ได้รับองค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการสร้างจติส านึก
วัด/ชุมชน จ.พิษณุโลก 

๔. สังเคราะห์กระบวนการ
สร้างจิตส านึกจาก
ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย 

สังเคราะห์การสร้าง
จิตส านึกจาก
ศิลปวฒันธรรม จาก
ศาสนา สร้างวัฒนธรรม
องค์กร และสันติภาพโลก 

ข้อ ๓ ได้รับองค์ความรู้เกีย่วกับ
การจัดหมู่วัฒนธรรม 
บริษัทจิตส านึก ผลลัพธ์
จิตส านึก 
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ภาคผนวก ง เครื่องมอืวิจัย 
 

แบบสัมภาษณ์/สอบถาม 
เพ่ือการวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างจิตด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 

 

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านสถาปัตยกรรม มีส่วนสร้างจิตส านึกอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านประติมากรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านจิตกรรมฝาผนัง  ให้คุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา และหัตถศึกษาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธด้านเทศกาล/ประเพณี ให้ผลลัพธ์อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธจะเอ้ืออ านวยต่อการสร้างจิตส านึกแบบใดได้บ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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แบบส ารวจ เพ่ือการวิจัย เร่ือง กระบวนการสร้างจิตด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธใน
สังคมไทย 

ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม 

รูปแบบ/คุณลักษณะเด่น วัด/ชุมชนในอ าเภอ 

 
 

สถาปัตยกรรม 

  
  
  
  
  
  

 
 

ประตมิากรรม 

  
  
  
  
  
  

 
 

จิตกรรม 

  
  
  
  
  
  

 
 

เทศกาล/ประเพณี 

  
  

  
  
  

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 



247 
 

 

แบบสรุปเอกสาร 
เร่ือง กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย 

 
สรุปวัฒนธรรมเชิงพุทธที่สร้างจิตส านึก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สรุปวัฒนธรรมเชิงพุทธเป็นปัจจัยสร้างจิตส านึก 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สถาบันครอบครัวมีส่วนช่วยสร้างจิตส านึก 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สถาบันการศึกษา/โรงเรียน ส่งเสริมสร้างจิตส านึก 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สถาบันวัด/ศาสนา  เป็นกลไกหลักในการสร้างจิตแก่สังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สถาบันชาติ/รัฐ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับส านักงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับจิตส านึก 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นแบบให้คนในชาติมีจิตส านึกได้อย่างดี 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ประเภทจิตส านึก 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ประเภทศิลปวัฒนธรรม 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 



248 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก  
จ  

ภาพกิจกรรมเสวนาเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

(เพ่ือขออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขที่: ว.๓๑๘/๒๕๖๐   
๒. ชื่อโครงการ:  กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 

A Process for the Building of Conscience by Buddhist Arts  
and Cultures in Thai Society 

๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  
 - พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร. หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงานที่สังกัด;    -วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 -โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๘๐๕๐๗   
-อีเมล ์E-mail/ gurutawee@gmail.com  

 
๔. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   

 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี เป็นสิ่งที่มาคู่กับมนุษย์ เพราะมนุษย์จะพัฒนาตนเองถึงเจริญ 
สูงสุดจนมีอารยธรรมทางวัตถุ ประเภทประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม แม้อารยธรรมทาง
วรรณกรรม ท าให้อ่านออกเขียนได้ มีภาษาอักษรใช้  ดังที่พ่อขุนรามค าแหง มหาราช ทรงคิดประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เรียกว่า “ลายสือไทย” และ
ได้มีการพัฒนาการมาเป็นล าดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน  รวมถึงอารยธรรมนามธรรมที่เป็นคติ
ชนวิทยา ความเชื่อต่อบุญ-บาป นรก-สวรรค์ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง  ยิ่งไปกว่านั้น 
มนุษย์สามารถพัฒนาตนไปสู่อริยบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่เรารู้
คุณค่า ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดค้นสร้างไว้แล้ว  จะท าให้เรารู้สึกมีจิตส านึกหวง
แหนและรักษาแล้วด าเนินชีวิตตาม  นอกจากนี้ยังต้องศึกษาเรียนรู้ความเสื่อมความเจริญที่เกิดจาก
ตนเองและคนอื่น เรียกว่า รู้ว่าอะไรจะดี อะไรจะชั่ว  อะไรจะเจริญ อะไรจะเสื่อม     
 พระพุทธศาสนา ค าสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถเรียนรู้ได้โดยตรง ๆ และสามารถ
ศึกษาได้โดยผ่านศิลปวัฒธรรม/ประเพณีไทย ประเทศไทยมีเทศกาลหรือประเพณีหลัก ๆ อยู่ 3 
เทศกาล คือ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเทศน์มหาชาติ ทั้ง 3 เทศกาลนี้อิงอยู่กับ
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พระพุทธศาสนาโดยแท้ โดยเทศกาลสงกรานต์มีก าเนิดมาจากท า “เทวตาพลี”149  ซึ่งเป็นข้อหนึ่งใน
พลีกรรม ๕ เรื่องนี้เศรษฐีสองสามีและภรรยาที่ท าพิธีบนขอบุตรจากรุกขเทพต้นไทรแล้วได้บุตรชื่อ
ธรรมบาลกุมาร และในเนื้อหาของเทศกาลนี้มีกิจกรรมเชิงพุทธมากมาย เช่น การทายปัญหาจริยธรรม
ของเทวดา 3 ราศี การรดน้ าด าหัว แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  การปล่อยนกปล่อยปลา แสดงถึง
อภัยทาน การก่อเจดีย์ทราย แสดงถึงการกลัวบาป  การท าเครื่องสักการะด้วยต้นปราสาทผึ้ง แสดงถึง
เครื่องสักการบูชาอามิส  ผีตาโขน แสดงถึงปริศนาธรรมคือสติสัมปชัญญะ เทศกาลลอยกระทง มีต้น
ก าเนิดมาจากการบูชารอยพุทธบาทบนฝั่งน้ านัมมะทา ประเทศอินเดีย เทศกาลเทศน์มหาชาติ มีต้น
ก าเนิดจากการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์เวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ทั้งปวงนี้
บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา ปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม เช่น 
ศิลปวัตถทุีฉ่ลุลวดลายบนอิฐหินดินปูนในศาสนสถาน หรืออาคารบ้านเรือนทรงต่าง ๆ  ศิลปะบางชนิด
สามารถเป็นยี่ห้อของอ าเภอหรือจังหวัดได้ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  พระธาตุไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น การท าร่มบ่อสร้างของชุมชนบ้านบ่อ
สร้าง ต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ผ้าไหมมัดหมี่ตีนจก จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น  
ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้น เช่นความเชื่อที่ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ  เช่น
ประเพณีสงกรานต์ มีความเชื่อว่าการท าบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยการถวายผ้าจีวร จะท าให้ผู้ที่เราท าอุทิศ
ไปให้นั้นมีผ้านุ่งห่ม  การท าบุญพร้อมด้วยการถวายน้ า จะท าให้ตนและคนที่ตนอุทิศไปให้นี้ไม่อดน้ า  
ประเพณีลอยกระทง มีความเชื่อว่า บูชาแม่น้ าและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา  การฟังการ
เทศน์มหาชาติ มีความเชื่อถ้าฟังจบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มหาศาล 5 ประการ คือ  
                1. จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติในอนาคต 
                2. จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร 
                3. จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 
                4. จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข 
                5. จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  เกิดแนวคิดว่า  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากการคิดและ
ปฏิบัติร่วมกัน เป็นประชามติ แสดงถึงความสามัคคีร่วมกันคิดร่วมกันท า ผลของความร่วมกันนั้นจะ
น าพาเราพบความสุข  เป็นคุณค่าชีวิตหาประมาณมิได้ ในลักษณะเดียวกันนี้  เป็นการสื่อสารน าไป
ประยุกต์ใช้กันทั่วไปว่า สามัคคีคือพลัง สามัคคีคือพลังสร้างชาติ  สามัคคีสร้างความสงบรบไม่ขลาด  
เมื่อหวนมาวิเคราะห์ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี = ความสามัคคีของหมู่คณะ 

                                                           
 149 อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/41/65. 
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น าสุขมาให้”150  ค านี้ เมื่อว่าไปแล้วเราตอบแทนคนทุกคนหรือทุกชาติได้เลยว่า  ทุกคนมีเป้าหมายไป
หาความสุขกันทั้งนั้น ไม่มีใครปฏิเสธอย่างแน่นอน ตัวอย่างถ้าเราถามว่าเรารับจ้างท างานไปท าไม    
จะตอบเหมือนกันทุกคนว่าเพ่ือเงิน  แล้วจะน าเงินไปท าอะไร  ตอบว่า จะน าเงินไปใช้ เช่นซื้ออาหาร
กิน  ถามว่า ท าไมต้องกิน ตอบว่าก็เพราะมันหิว เมื่อหิวแล้วจะเป็นอย่างไร  ตอบว่าเป็นทุกข์ ถามว่า 
เมื่อกินอ่ิมแล้วเป็นสุขใช่ไหม ตอบว่า ใช่ ในที่สุดก็มาลงที่ความสุขทั้งนั้น  เรื่องความหิวนี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้อย่างหนึ่งคือว่า “ชิฆัจฉา ปรมา โรคา=  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง”151  ท าไมจึงเปรียบความหิว
ด้วยโรค และไม่ใช่โรคธรรมดาด้วย เป็นโรคชนิดบรมคืออย่างร้ายแรงที่สุดด้วย  ก็เพราะว่าโรคทางกาย
นั้นรักษาได้ด้วยยา และจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่โรคคือความหิวนี้ซิเกิดได้ทุกเวลา จึงต้อง
แสวงหาสิ่งสนองความหิวให้ทันเวลา เพราะอาการความหิวเรียกร้องให้เรากินอาหารทุกวันและวันละ
หลายมื้อหรือหลายอย่างด้วย ถือได้ว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม
ในไทยนี้ 
๕. วัตถุประสงค์โครงการ  

 ๕.๑ เพ่ือศึกษาคุณค่าขององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการสร้างจิตส านึก  
 ๕.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัด
และชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก  
 ๕.๓ เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการสร้างจิตส านึกจากศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนา
สังคมไทย 
 
๖. ผลการวิจัย 
 
 แหล่งสร้างจิตส านึก คือ ตนเองหรืออุปนิสัยที่เป็นปุพเพกตปุญญตา ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียนที่บ่มเพาะความดี วัดที่ขัดเกลาจริยธรรม รั ฐบาลที่มีกฎข้อบังคับ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบ  มีกระบวนการสร้างจิต ได้แก่ ความรู้ กิจกรรม ข้อบังคับ 
เครือข่าย และ บริหารจัดการ  มีประเภทองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์และมีทุกยุคสมัย โดยประเภทสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่หลัก ๆ คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง เน้นที่องค์พระปรางค์ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นพระ
อารามหลวง โดยพระปรางค์จะไม่มีในพระอารามราษฎร์ แม้วัดอ่ืน ๆ ก็มีอยู่ เช่นวัดจุฬามณี แต่เป็น
องค์ปรางที่เก่าแก่ ไม่สถานะเป็นพระอารามหลวงแล้ว สถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์

                                                           
 150 ข.ุธ. (ไทย) 25/194/93.  
 151 ข.ุข. (ไทย) 25/25/35. 
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ในพระอารามหลวงนี้ คือพระอุโบสถหลวงพ่อโต ท าการบูรณะล่าสุดสวยงาม ภายในจารึกจิตกรรมฝา
ผนังต านานการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นภาพจารึกที่ใหม่และสมบูรณ์ เปิดเป็นที่
สักการบูชาแก่นักท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเข้าศึกษาสักการะวันละหลายร้อยคน  สถาปัตยกรรม
ของวัดนี้ที่ส าคัญน่าศึกษาต่อมา พระวิหาร ๙ ห้อง ประดิษฐานพระอัฏฐารส (สูง ๑๘ ศอก) เป็น
โบราณสถานที่เก่าแก่สร้างมาคู่วัดนี้ พระวิหารคด ตั้งอยู่ล้อมรอบพระวิหารพระพุทธชินราชที่ส าคัญคือ
พระวิหารจ าลองภาพพระอรหันตสาวกนั่งฟังโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญเดือนมาฆะที่กรุงพระวิหาร
เวฬุวัน กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้ว ๓ เดือนก็มีการท าสังคายนาของพระ
พระมหาเถร ๓ องค์ ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนี้ ปัจจุบันเป็นการจ าลองเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ของพระสงฆ์  
พระอารามนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษาอ่ืน ๆ เช่น มณฑปที่บรรจุรอยพุทธบาท พระวิหารหลวงพ่อ
ขาว หลวงพ่อคง หอระฆังท่ีสวยงาม  
 องค์พระพุทธชินราช องค์แห่งพระประติมาเทวดาร่วมสร้าง ต้นแบบแห่งประติมากรรม 
สร้างในสมัยสุโขทัย โดยช่าง ๕ ช่าง คือ บาอินทร์ บาพราหมณ์ บาพิษณุ บาราชสิงห์ บาราชกุศล เป็น
ช่างชาวชะเลียง (สวรรคโลก) เชียงแสน และหริภุณชัย(ล าพูน) ที่ส าคัญ คือ การเททองหล่อ ๓ ครั้ง
ก่อนไม่ส าเร็จ ครั้งสุดท้ายพระอมรินทราธิราชเจ้าแปลงกายเป็นช่างร่วมหล่อ ท าให้ทองแล่นเต็มองค์ดี 
กะเทาะหุ่นออกมาสวยงาม มีเอกลักษณ์คือซุ้มเรือนแก้ว  (รัตนฆรเจดีย์) ปัจจุบัน พระพุทธชินราชถือ
ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตราประจ าจังหวัดก็เป็นรูปพระพุทธชินราช ในเชิงท่องเที่ยว
ที่เด่น คือ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง ๑๘ ศอก ในพระวิหาร ๙ ห้องที่เก่าแก่ไม่มีหลังคา เปิดโล่ง 
เป็นจุดชมวิว  เป็นที่โพสภาพแก่นักท่องเที่ยวทุกคน 
 วัดนางพญา ประติมากรรมส าคัญที่อยู่ใกล้กับพระพุทธชินราช คือ วัดนางพญา สร้างโดย
พระวิสุทธิกษัตรีย์ ปัจจุบันได้สร้างพลับพลาหทัยนเรศวร ๕ พระองค์ เป็นที่ประทับหุ่นปั้นของสมเด็จ
นเรศวร สมเด็จมหาธรรมราชาลิไท (ที่ ๑) สมเด็จพระเอกทศรฐ พระสุพรรณกัลยา พระวิสุทธิกษัตรีย์ 
เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องพระพุทธศาสนา 
 วัดราชบูรณะ วัดอยู่ใกล้เคียงกับพระพุทธชินราช ที่ส าคัญ คือ พระอุโบสถเสากลมหลัง
ใหญ่ มีจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิต การเลี้ยงชีพ การค้าขาย การออกเรือส าเภา เรือจับปลา ศิลปะ
การต่อสู้แก้ปัญหาท ากิน ตามสื่อจะเห็นว่า มีภาพสีแฝดอินจันทร์ จริง ๆ แล้วก็คือ แขกนุ่งสะโล่งยืนคู่
กันคุยกันเรื่องค้าขาย วัดราชบูรณะแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมส าคัญ คือหอไตรเสากลม ๑๖ ต้นโดยตั้งเป็น 
๔ ชุด ๆ ละ ๔ ต้น มีโรงเรียนปริยัติธรรมอาคารไม้ ๒ ชั้นที่ควรอนุรักษ์ มีพระวิหารหลวง มีมณฑป
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวัดนี้มีพิพิธภัณฑ์เรือพระที่นั่งรับ
เสด็จ สมัย ร.๕ เมื่อคราวเสด็จมาหัวเมืองฝ่ายเหนือและที่เป็นตั้งพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ า ตั้ง
ตระหง่านริมฝั่งแม่น้ าน่าน ชื่อว่าเจดีย์หลวง ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ รูปทรงแปดเหลี่ยม
ยาวด้านละ ๙ เมตร สูง ๒๔ เมตร โดยเรียงซ้อนเป็นชั้นขึ้นไป ๑๒ ชั้น จนถึงชั้นระเบียงรอบ มีเจดีย์
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ทรงกลม หรือเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนลาน ระเบียงรอบหรือลานประทักษิณ เป็นเจดีย์ประธาน เจดีย์
เล็กคล้ายองค์เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านล่างรอบองค์เจดีย์ มีก าแพงแก้วล้อมรอบ  
 วัดจุฬามณี ประติมากรรมวัดในเขตอ าเภอเมือง พิษณุโลก วัดนี้มีสถานะเคยเป็นพระ
อารามหลวงมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เสด็จมาประทับที่เมือง
พิษณุโลก เมื่อครั้งเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหลวง ๒๕ ปี และพระองค์เคยผนวชอยู่วัดนี้  ๖ เดือน ๑๕ 
วัน  ในการนี้มีราชบริพารตามเสด็จผนวชด้วย จ านวน ๒,๓๔๘ คน เป็นประเพณีบวชหมู่มาถึงทุกวันนี้ 
ส่วนที่เป็นประติมากรรมของวัดนี้ คือพระอุโบสถจัตุรมุข หลังขนาดใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก จุพระสงฆ์
ท าสังฆกรรมได้ ๑๐๐ กว่ารูป ปัจจุบันวัดนี้จัดกิจกรรมบวชหมู่เฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวา ทุกปี 
และสืบสานต านานเทศน์มหาชาติในพรรษาในฐานะท่ีมหาชาติมีครบทุกกัณฑ์ที่วัดนี้ 
 วัดและชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ได้แก่   วัด เจดีย์ยอดด้วน 
ประติมากรรม อายุ ๗๐๐ กว่าปี ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวังทอง 
ห่างจากอ าเภอเมืองไป ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาสมอแครง สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระธาตุของพระ
อรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธ
ชินราช วัดโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ ที่ตั้งหอไตรเสาเดียว อาคารไม้ ๓ ชั้น และวัดโพนไทรงาม หอ
ไตรเสาต้นไม้ ๑๖ ต้น เป็นหอไตรชั้นเดียว มีพ้ืนที่กว้างยาว ๑๖ เมตร ที่ส าคัญของวัดนี้มีประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษาทุกปี วัดโพนไทรงาม อ.ชาติตระการ ที่ตั้งหอไตรเสาต้นไม้ยืนต้น 
๑๕ ต้น > เป็นต้นไม้ท่อนซุง มีลายสวยงาม หลังคาสังกะสี มีพ้ืนที่ใช้สอย ๘x๘ เมตร จุคนได้ ๑๐๐ 
คน  วัดหน้าพระธาตุ (วัดเหนือ) ที่ตั้งศาลาต้นเสา ๑๐๐ ต้น > เป็นศาลาไม้ ทรง ๔ เหลี่ยม ๒ ชั้น 
ลักษณะไทยประยุกต์  เจดีย์ยอดด้วน เขาสมอแครง อ.วังทอง เจดีย์ทรงระฆังคว่ าขนาดใหญ่ สร้างขึ้น
เพ่ือบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระและพระศิริมานนท์เถระ ประธานฝ่าย
สงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธ “ดอยสุเทพแห่งที่ ๒”   
 เทศกาล/ประเพณี ประกอบด้วยเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเทศ
มหาชาติ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นต้นแบบแห่งเทศกาลทั้ง ๓ นี้ ประเพณีบวชถวายเป็นพระราช
กุศล  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จนเรศวรมหาราช 
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ทุกปี จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต่อมาจัดอุปสมบทในเนื่องวโรกาสบ าเพ็ญกุศลในพระบรม
ศพ ๕๐ วันบ้าง ๑๐๐ วันบ้าง และวันอื่น ๆ เช่น พระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
บวชเนกขัมมบารมีในวันส าคัญทางศาสนาด้วย เทศกาลเทศน์มหาชาติแห่งที่หนึ่งคือวัดจุฬามณีต้นต า
หรับเทศน์มหาชาติ ในระหว่างพรรษาติดต่อกันมา ๒๐ ปีตามปณิธานของพระครูพิทักษ์จุฬามณี อดีต
เจ้าอาวาสและสืบสานจัดอุปสมบทหมู่ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
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 การจัดหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบวัฒนธรรมมรดกไทยกับวัฒนธรรมรับช่วง  
ประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากกรรม จิตกรรมเป็นมรดกไทย ส่วนเทศกาลประเทศกาล/ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง และเทศน์มหาชาตินั้นเป็นแบบกึ่งมรดกไทยกับรับช่วง เพราะทั้ง ๓ เทศกาลนี้มี
ต้นก าเนิดที่อินเดีย แต่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีก าเนิดมาจากประเพณี ๑๒ เดือนของไทย (ฮีตสิบสอง) 
มหาชาตินั้น มีต านานจากอินเดียโดยแท้ปรากฏในพระไตรปิฎกหมวดขุททกนิกาย พุทธวงค์ จะระบุว่า
พระผู้มีพระภาคผู้ศากยมุนี  ผู้ประเสริฐ ประทับนั่งท่ามกลางบัลลังก์นั้นแสดงมหาเวสสันดรชาดก    
แก่พระราชบิดาท่ามกลางบัลลังก์นั้นสัตว์  ๘๔,๐๐๐  ได้บรรลุธรรม ส่วนขุททกนิกาย ชาดกนั้นจะเป็น
เรื่องราวของพระเวสสันดร เป็นชาดกการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้าใน
อนาคต น ามาจ าลองเหตุการณ์เทศน์มหาชาติในประเทศไทย  
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึกประเภทคุณค่า ๓ ประการ โดย 
คุณค่าทางพุทธิศึกษา คือความรู้ ในศาสตร์  ศิลป์  รู้และเข้าใจที่มาที่ ไปและสามารถอธิบาย
ศิลปวัฒนธรรมได้ คุณค่าทางจริยศึกษา คือรู้ปฏิบัติตามเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาตามวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และคุณค่าทางหัตถศึกษา คือฝึกหัดสร้างสรรค์ เพ่ิมเติมทักษะให้มีให้ดีให้เป็น แสดง
ศักยภาพทางคุณค่าชีวิตให้มีพร้อม 
 การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธนี้จะสร้างจิตส านึกเริ่มจากจิตส านึกต่อตนเองที่
จะต้องก่อนอ่ืนใด จิตส านึกต่อครอบครัว โดยสร้างครอบครัวให้แม่แบบเริ่มต้น จิตส านึกต่อสถาบัน
หลัก คือชาติ โดยคุ้มครองป้องกันชาติ เสียภาษีอาการ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  ศาสนา โดยการศึกษา
เรียนรู้ตามหลักธรรม พระมหากษัตริย์ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท  มีทฤษฎีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในใจเสมอ จิตส านึกต่อสังคม โดยวางตนให้พอเหมาะ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ด ารง
ตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร  
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๗. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๗.๑ น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย  มีดังนี ้
 -นโยบายส่งเสริมแนวคิดการเสริมสร้างจิตส านึกโดยอาศัยศิลปวัฒนธรรม 
 - นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา น าไปเสริมแผนการสอน (มคอ.๓) 
 - นโยบายพัฒนาความก้าวหน้าอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 - นโยบายประกอบการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท 
 ๗.๒ การใช้ประโยชน์มิติเศรษฐกิจ/พาณิชย์    
 - พัฒนาจากคู่มือเป็นต ารารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา  ระดับปริญญาโท หรือ
ระดับอ่ืน ๆ  
 ๗.๓ การใช้ประโยชน์มิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น มีดังนี ้ 
 -เป็นคู่มือเขียนโครงการวิจัย โครงเสนองบประมาณ โครงเสนอวิทยานิพนธ์และโครงเสนอ
การวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๗.๔ การใช้ประโยชน์มิติวิชาการ  

-น าไปอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ การน าไปสอนใน
รายวิชาต่างๆ  
 -น าเสนอรายงานการวิจัย ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ  
๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์  มีดังนี ้
 -เผยแพร่งานวิจัยผ่านเวปไซต์ มหาวิทยาลัย ในรูปแบบนิทรรศการ น าเสนอบทความสด 
น าเสนอบทวารสาร มหาจุฬาวิชาการ  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วารสารพุทธชินราชปริทรรศน์  
 -เผยแพร่งานวิจัยสื่อออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค ยูทูป  
 - เขียนบทความวิจัยเพ่ือประกอบการศึกษา การประกันคุณภาพ และต าแหน่งทางวิชาการ 
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๙. ภาพประกอบเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพ : ภาพฟังบรรยายศิลปวัฒนธรรมในวันแม่
แห่งชาติ 



257 
 

 

ภาคผนวก 
ฌ 

(๑) หนังสือรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัย 
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(๒) วุฒิบัตรการเผยแพร่รายงานวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

๑. หัวหน้าโครงการวิจัย 
 ๑. ชื่อ (ภาษาไทย)       - พระครูสิริรัตนานุวัตร     

   (ภาษาอังกฤษ)        Phrakru  Siriratananuwat (Tawee Thanavaro) 
 ๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน – ๓ ๖๕๐๓ ๐๐๐๕๓ ๕๓ ๒ 
 ๓. ต าแหน่งปัจจุบัน      - รองศาสตราจารย์ ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 ๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ
ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ (e-mail) 
  -วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  
 เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
 - โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๘ ๐๕๐๗ 
 -  e-mail/ gurutawee@gmail.com  
๕. ประวัติการศึกษา :      - เปรียญธรรม  ๕ ประโยค 
 - พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ  มจร. ส่วนกลาง 
 - พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาปรัชญา  มจร. ส่วนกลาง 

 - ปริญญาเอก (Ph.D.)  สาขาศาสนาและปรัชญา BHU, India 
๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
 - ธรรมนิเทศ –วรรณกรรม -การวิจัย 
๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ ผู้อ านายการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย  - 
 ๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
  ๑) บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก  
  ๒) การศึกษาเนื้อหาและวิธีการสอนวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น   
  ๓) มุมมองการเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม : ไทย +ประเทศเวียตนาม      
  ๔) บทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
      ๕) ผลการด าเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
   ๖) การศึกษาคุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลสงกรานต์  
   ๗) บนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย 
   ๘) เทพสถิตในธรรมชาติทางพระพุทธศาสนา 
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   ๙) คุณค่าทางจริยธรรมของเทพที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตในสังคมไทย 
 ๑๐) การศึกษาเชิงตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม 
 ๑๑) รูปแบบการเรียนการสอนวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔   
       ๑๒) ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา 

 ๗.๓  ผลงานวจิัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
 ๑) ชื่อเรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตในจังหวัดพิษณุโลก    

   ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๔๙ 
   เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
   วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๒) ชื่อเรื่อง การศึกษาเนื้อหาและวิธีการสอนวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 ในฐานะวิชาพ้ืนฐานทั่วไปส าหรับนิสิต   
 ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ปี ๒๕๕๐ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
            วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๓) ชื่อเรื่อง มุมมองการเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีสมาชิก อส.ม.  
  ต าบลหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารกับประเทศเวียตนาม  (ต่างประเทศ)   
  ทุนสนับสนุน;  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ปี ๒๕๕๑ 

เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
  
    

           วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔) เรื่อง บทบาทการบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์วิทยาลยัสงฆ์พุทธชินราช 

  ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ปี ๒๕๕๑ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
   วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๕) เรื่อง ผลการด าเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๒ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
            วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๖) เรื่อง การศึกษาคุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลสงกรานต์    
  ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
            วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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 ๗) เรื่อง บนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย 
  ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๕ 
 เผยแพร่;  วารสาร กระแสวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยสยาม (๑ ม.ค. ๕๘ ) ปีที่  
 ๑๖ ฉบับที่ ๒๙ ม.ค. – มิ.ย.๕๘ 
  ๘) เรื่อง เทพสถิตในธรรมชาติทางพระพุทธศาสนา 
  ทุนสนับสนุน; วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปี ๒๕๕๕ 
  เผยแพร่ ;  เวปไซต์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๙) เรื่อง คุณค่าทางจริยธรรมของเทพที่มีผลต่อการพัฒนาชีวิตในสังคมไทย 
  ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ 
  เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
            วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๑๐) เรื่อง การศึกษาเชิงตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลปกรรม 
     ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๗ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
              วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๑. เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนวิธีวิจัยตามหลักอริยสัจ ๔  (ชั้นเรียน) 
   ทุนสนับสนุน; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ 
 เผยแพร่; การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน   จังหวัดน่าน  

 ๗.๔ งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อหัวข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการวิจัยว่า
ได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด  

 

   ก าลังเสนอโครงการชุด; เรือ่ง พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม ปี ๒๕๕๙ ลุล่วงแล้วร้อยละ ๒๐ 

 แหล่งทุน ; สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สถานภาพ;  ผู้อ านวยการแผนงาน 
 ก าลังเสนอโครงการวิจัยย่อย; เรื่อง  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
องค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา ลุล่วงแล้วร้อยละ ๑๐๐  
 สถานภาพ;  หัวหน้าโครงการย่อยที่ ๑  


