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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏใน
ศิลาจารึกสุโขทัย ” มี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีวั ฒนธรรมแบบพุทธที่ป รากฏในศิลาจารึกยุ ค
สุ โ ขทั ย ศึ กษาวิ ถี วั ฒ นธรรมแบบพุ ท ธในสั ง คมจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สมั ย ปั จ จุ บั น และน าเสนอรู ป
แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุท ธจากศิลาจารึกยุคสุโ ขทัย สู่สั งคมจัง หวั ดสุโ ขทั ยในปัจ จุบั น
วิธี ดาเนิ นการวิ จัย ใช้ วิ ธีการศึกษาเชิง คุณ ภาพภาคสนาม (Qualitative Research) ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน ๑๔ คน ผลการวิจัยพบว่า
วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกยุคสุโขทัย มี ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพครอบครัว
ด้านความเป็ นอยู่ และสภาพสัง คม ด้า นวิถีวัฒนธรรมและศาสนา และด้ านการปกครอง วิ ถี
วั ฒ นธรรมแบบพุ ท ธในสั ง คมจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สมั ย ปั จ จุ บั น มี ๔ ด้ า นคื อ บทบาทคณะสงฆ์
หลักธรรมในการดาเนินชีวิต วัฒนธรรมแบบพุทธในสถาบันครอบครัว และวัฒนธรรมด้านการ
ปกครองรูปแบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัย สู่สังคมจังหวัดสุโขทัยใน
ปัจจุบัน มี ๔ ด้าน ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกยุคสุโขทัย คือ
แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านสภาพครอบครัว แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้าน
ความเป็ นอยู่และสภาพสั งคม แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้ านวัฒนธรรมและศาสนา
แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านการปกครอง
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Abstract
This research is a part of the dissertation on “the Buddhist Culture as
Appeared in Sukhothai Stone Inscription”, to study the Buddhist culture in
present day Sukhothai society and to present the model of Sukhothai Buddhist
culture from the Sukhothai stone inscriptions to the modern day Sukhothai
society. The research method in use is Qualitative Research and In-depth
Interviews from the experts. The research findings are as follows:There were 4
Buddhist culture aspects occurred in Sukhothai inscription era; Buddhist culture in
family, Buddhist culture in lifestyle and society, Buddhist culture in religion, and
Buddhist culture in the government. There are 4 aspects of Buddhist culture in
Sukhothai society today which are the role of priests, Buddhist principles in
everyday living, Buddhist culture in family unit, and Buddhist culture in the
government. The model of Buddhist culture from the Sukhothai inscription era to
the present day Sukhothai society is classified into 4 aspects which correspond to
the Buddhist culture appeared in the stone inscription; the model of Buddhist
culture in family, the model of Buddhist culture in lifestyle and society, the
model of Buddhist culture in tradition and religion, and the model of Buddhist
culture in the government.
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๑. บทนา
วั ฒ นธรรม เป็ น เครื่ อ งวั ด และเครื่ อ งก าหนดความเจริ ญ ของสั ง คม และ
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกาหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ ม าก ถ้ า หากสั ง คมใดมี วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามที่ เ หมาะสมแล้ ว สั ง คมนั้ น ย่ อ มจะ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
“ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึ กษาวัฒนธรรม เป็นต้นว่า การสร้างความสงบ
เรียบร้อยของสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมคือ กรอบหรือแบบแผนการดาเนินชีวิตของสังคมทา
ให้ทุ กคนมี ป ระเพณีที่ จ ะปฏิบั ติ ได้ อย่ างถูกต้ อง ทาให้กระทบหรือขัด แย้ งกัน ลดน้ อยลง
ความยุ่ งเหยิ ง วุ่น วายก็จ ะลดลงวัฒ นธรรมที่ ดีช่ ว ยให้สั ง คมเจริญก้ าวหน้า เช่น ความมี
ระเบียบวินัย การขยัน ประหยัด อดทน และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน”๓
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์พัฒนาขึ้น
โดยลาดับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ก็สามารถช่วยให้สังคมเจริญ
ขึ้นได้มากเป็นเงาตามตัว และความเหมาะสมของวัฒนธรรมก็คือ การก่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
ดารงชีวิตในสังคม
ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่โบราณ วัฒนธรรมที่สังคมปฏิบัติกัน
อยู่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคนรุ่นก่อน ๆ หรือบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง ทาให้มี
ความประพฤติและการปฏิบัติอย่างที่มีอยู่ อีกส่วนหนึ่งมาจากการที่สังคมได้มีการติดต่อกับชาติ
อื่น ๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี หรือเพื่อค้าขาย หรือด้วยเหตุใดก็ตาม วัฒนธรรมชองชาติที่
เกี่ยวข้องด้วยมีผลต่อวัฒนธรรมไทยไม่น้อย และชนชาติที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย คือ มอญ
ขอม อินเดีย จีน และชาติตะวันตก หากมองย้อนสู่อดีต เราได้ติดต่อสมาคมกับชาวพื้นเมือง
คือ มอญและขอม ซึ่งมอญและขอมรับอิทธิพลจากอินเดียเช่นกัน โดยคนไทยเห็นว่า สิ่งใดที่ดี
และมีประโยชน์ก็นามาดัดแปลงกลายเป็นวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียปรากฏในด้านศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ศิลปกรรม
อย่างกว้างขวาง แต่ในระยะหลังอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและจีนเพิ่มมากขึ้น
สังคมไทยรับศาสนาพุทธมาจากอินเดีย ซึ่งศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่าง
มากทั้งในด้านการปกครอง และในด้านกิริยามารยาท และความเป็นอยู่จนกลายเป็นธรรมเนียม
ไทยไปสอนเรื่องคติความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของพราหมณ์ ไทยก็นามาปฏิบัติไม่
น้อย เช่น โกนจุก
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เสถียร โกเศศ กล่าวว่า ศาสนาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย ฉะนั้นศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ “ศาสนานอกจาก
เชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะยังทาให้ความเชื่อถือของเดิมซึ่งดูแห้งแล้งกลับเป็นมีความสุขสดชื่น
มีชีวิตจิตใจขึ้น เพราะด้วยเรื่องศิลปะ สถาปัตยกรรมอันเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหาร และปู
ชนียสถานในศาสนา ประติมากรรมอันเกี่ยวด้วยการสร้างรูปเคารพ จิตกรรมอันเกี่ยวด้วยการ
แสดงภาพของศาสนา ดุริยางค์ดนตรีอันเกี่ยวด้วยการบรรเลงเป็นทานองเพลงในพิธี วรรณคดี
อันเกี่ยวด้วยถ้อยคาสาหรับสวดสดุดีและนาฏกรรมอันเกี่ยวกับการแสดงเรื่องราวบูชาเทพเจ้า ใน
งานอันเป็นเทศกาลเหล่านี้ เป็นอันกล่าวได้ว่า ศิลปะแต่เดิมมามีกาเนิดมาจากศาสนาทั้งสิ้น ”๔
จะเห็นได้ว่าศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตมนุษย์
หลวงวิจิตรวาทการกล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญมาก วัฒนธรรมไม่เป็นแต่
เครื่องหมายภายนอก ไม่แต่เพียงสิ่งซึ่งจะอวดโลกว่าเราเป็นชาติเจริญเท่านั้น วัฒนธรรมมีผล
ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจของคน วัฒนธรรมเป็นเครื่องผดุงศีลธรรม เป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอก
งาม และความแข็งแรงมั่นคงของชาติบ้านเมือง๕
พระยาอนุมานราชธน กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยนั่นแหละที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญของวัฒนธรรมไทย๖
ดังนั้น ศิลาจารึกจึงมีประโยชน์เป็นของสาคัญมากในทางโบราณคดี คือ ในสมัย
เมื่อยังไม่มีหนังสือพงศาวดารหรือตานาน นอกจากศิลาจารึกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้รู้ว่าพระเจ้า
แผ่น ดิน พระองค์ไหนทรงพระนามว่า กระไรและเสวยราชย์ เมื่ อไร แม้ในสมัยเมื่อมีหนั งสื อ
พงศาวดารหรือดานานก็ดี ศิลาจารึกก็ยังมีประโยชน์ เพราะศักราชในพงศาวดารโดยมากมัก
คลาดเคลื่อนหลาย ๆ ปี และความที่ปรากฏในศิลาจารึก เป็นเครื่องช่วยแก้ไขพงศาวดารหรือ
ตานานได้ดีอย่างที่สุดในทางโบราณคดี
จากการศึกษาทาให้ทราบถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีในอดีต ตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้มี
การทากิจกรรมเกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นบทเรียนความรู้ชิ้นสาคัญของ
สุโขทัย ผู้วิจัยจึงได้ถอดความเพื่อเทียบเคียงวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัย
นาเสนอสังคมในฝันของสุโขทัยว่าเป็นอย่างไร
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๔
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๒.๑ เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกยุคสุโขทัย
๒.๒ เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธในสังคมจังหวัดสุโขทัยสมัยปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อนาเสนอรูปแบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุ คสุโขทัยสู่
สังคมจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ภาคสนาม Qualitative Research มีขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
๓.๑ การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษา รวบรวม ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data
จากศิลาจารึกภาค ๘ จารึกสุโขทัย ฉบับกรมศิลปากร ประกอบด้วย จารึกพ่อขุนรามคาแหง
จารึกนครชุม จารึกวัดป่ามะม่วง จารึกเขาสุมนกูฎ จารึกวัดศรีชุม จารึกวัดสรศักดิ์และ ใช้
ตารางการสังเคราะห์เนื้อหา และในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
๓.๒ การวิ จั ย ภาคสนาม ด าเนิ น การโดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลาจารึก
และปราชญ์ชาวบ้าน จานวน ทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยการสัมภาษณ์
๓.๓ ตรวจสอบรายละเอียดของร่างรูปแบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจาก
ศิลาจารึกยุคสุโขทัยสู่สังคมจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน
๓.๔ การประเมินแบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัยสู่
สังคมจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน (N-A-E-N-G-N-O-I Model) โดยการสนทนากลุ่ม( focus
group)จัดการสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง จานวน ๙ คน ในประเด็นด้าน ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบฯความเหมาะสมของรูปแบบ
๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัย ”
สามารถสรุปแบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัยสู่สังคมจังหวัดสุโขทัยใน
ปัจจุบัน ได้ดังนี้
๔.๑ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สาคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ที่สุด ความรัก ความอบอุ่นให้แก่กัน เด็กก็จะรัก เชื่อฟังปฏิบัติตาม
และศรัทธาในสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอน ส่วนผู้ปกครองก็จะพยายามปลูกฟังจริยธรรมคุณธรรมให้แก่
บุตรหลานตั้งแต่ยังเด็ก โดยจะทาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ซึ่งผู้ปกครองมีอิทธิพลเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก การที่เด็กจะเป็นคนดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปลูกฝัง
ของผู้ปกครองเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งผู้ปกครองควรจะเน้นหนักในเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กโดย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เน้นการทาให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่างซึ่งจะทาให้เด็กเกิดจิตสานึกทางจริยธรรม มากกว่าการสั่ง
สอนโดยตรงซึ่งอาจจะทาให้เด็กเกิดความรู้สึกต่อต้านได้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพราะศาสนาจะช่วยให้ทาให้เด็กมีจริยธรรมที่สูงขึ้น
๔.๒. แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านความเป็นอยู่และสภาพสังคม
สังคมชาวเมืองสุโขทัย เป็นสังคมที่เรียบง่าย เพราะประชาชนมีจานวนไม่มาก จึง
ใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนพี่เหมือนน้องและการดาเนินชีวิตตามแบบพุทธเป็นเครื่องแสดงความ
หมายความเป็ น ตั ว ตนเป็ น ชาติ เผ่ า พั น ธุ์ โดยเฉพาะคนไทยการประพฤติ ป ฏิบั ติ ต นจะแสดง
เอกลักษณ์ ลักษณะของชนชาติที่นับ ถือศาสนาพุท ธสถาบั นทางพระพุท ธศาสนาของเราเป็ น
สถาบันที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยใน
การกล่ อ มเกลาจิ ต ใจ และลั ก ษณะนิ สั ย ของคนไทยเหตุ ผ ลอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น วิ ถี
วั ฒ นธรรมแบบพุ ท ธด้ า นสภาพสั ง คม ที่ เห็น ได้ ชั ด คือ ความส าคัญ ของพระพุ ท ธศาสนากั บ
สังคมไทย ที่สามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจาชาติ และอยู่เคียงคู่กับ
ชาติไทยมาโดยตลอด ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญต่อสังคมไทย
๔.๓ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านวัฒนธรรมและศาสนา
วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือ
ไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นผลรวมของความคิด ของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แล้วรู้จักนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต นอกจากเรียนรู้จากธรรมชาติ
แล้วมนุษย์ยังเรียนรู้วัฒนธรรมจากสังคมตนเอง จากครอบครัว เพื่อนฝูงและสถาบันทางสังคม อื่น
ๆ การเรี ย นรู้ ทั้ ง หลายเหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมขึ้ น วั ฒ นธรรมจึ ง
เปลี่ยนแปลงและคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มนุษย์หรือสังคมต้องการ วัฒนธรรมที่ มนุษย์หรือสังคมไม่
ต้องการเป็นวัฒนธรรมที่พบจุดจบเรียกว่า วัฒนธรรมตาย(Dead Culture) จากลักษณะหรือ
ธรรมชาติของวัฒนธรรมดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ เลื่อนไหล ถ่ายทอดและ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ทั้งภายในกลุ่มชนเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มชน หรือระหว่างท้องถิ่น
เพื่ อ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมของกั น และกั น สถาบั น ทางศาสนา เป็ น แบบแผนแนวทางแห่ ง
ความคิด และแบบแผนพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาของชุมชน จึงเป็นสถาบันที่หนักไป
ทางจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานพฤติกรรม ของบุคคล เพราะศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่งในสมัย
สุโขทัย เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวม จิตใจของคนไทย นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลต่อ วัฒนธรรมอื่น
เช่น การปกครอง ประเพณี เริ่มแรกคนไทยในสุโขทัยนับถือผีสางเทวดา ต่อมาได้มีชนชาติอื่นนา
ศาสนาที่มี หลั กปฏิบั ติ ที่มี แบบแผนเข้ามาเผยแผ่ จึ งได้น าความเชื่อของ ศาสนาเหล่ านั้ นมา
ผสมผสานกับความเชื่อเดิมของตน วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับคนไทยมายาวนาน แม้กระทั่ง การศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาชาวไทยในอดีต มีฐาน
จากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน และกุลบุตร กุลธิดา ทั้ งหลาย ก็ได้ยึดมั่นในการนาวิถีพุทธ
มาเป็นวิถีชีวิต ตามครรลองของพุทธศาสนิกชนที่ดี มีการเข้าวัด ให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟัง
ธรรม เพราะวิถีพุทธ คือ วิถีแห่งปัญญาที่จะนาความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญทางด้านจิตใจ
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มาสู่สังคมไทย เป็นที่น่ายินดีพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง
และมีความสุข อันเป็นเป้าหมายที่สาคัญในพระพุทธศาสนา
๔.๔ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านการปกครอง
วัฒนธรรมของผู้นาด้านการปกครองของสุโขทัย ได้ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน และ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น การปกคร อ ง (Government) ตรงกั บ ค าว่ า “ปริ ห า
ระ” หรือ “บริหาร” หรือจะใช้คาว่า “ปสาสะ” หรือ “อภิปาละ” หมายถึงการปกครอง การ
คุ้มครอง ควบคุมดูแล โดยการใช้กฎระเบียบควบคุม ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระธรรม
วินัย เป็นเครื่องมือในการปกครอง ให้คนเป็นคนดี ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความประพฤติ คือ พร้อม
ทั้งวิชาและจรณะจะเห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์ ในยุคสุโขทัย เป็นทั้งนักรบ เป็นผู้รักษาความ
ยุติธรรม เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา เป็นบิดาของราษฎร เคารพพระราชบิดา พระราช
มารดา ทรงมีความกตัญญูกตเวที ทั้งนี้ก็เพราะอานุภาพของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
๔.๕ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัยสู่สังคมจังหวัด
สุโขทัยในสมัยปัจจุบัน
แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัยสู่สังคมจังหวัดสุโขทัยใน
สมัยปัจจุบันซึ่งได้มาจากศึกษาวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึกยุคสุโขทัยศึกษาสภาพ
วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธในสังคมจังหวัดสุโขทัยในสมัยปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ศิลาจารึก ซึ่ งได้แก่ NAENGNOI MODEL ประกอบด้ว ย
รายละเอียดขององค์ประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ N = (The Nobel truth) อริยสัจ ๔ A =
(Attentiveness) ความมีสติE = (Exertion) วิริยะ N = (Non- Ego) อนัตตา G = (Good
Friendship) กัลยาณมิตร N = (Nature) ความเป็นธรรมชาติ O = (One – Pointedness
Of Mind) สมาธิ I = (Idyllic) ความงดงามและความสงบสุข นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ข้ อค้นพบที่
เป็ น ความองค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ โยงกั น ระหว่ า ง หลั ก ธรรมตามรู ป แบบ และวิ ธี
วั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในศิล าจารึ กทั้ ง ระดั บ หลั กคิ ด วิ ธี ป ฏิ บั ติ และผลกระทบแบบจ าลองวิ ถี
วั ฒ นธรรมแบบพุ ท ธจากศิ ล าจารึ ก ยุ ค สุ โ ขทั ย สู่ สั ง คมจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในสมั ย ปั จ จุ บั น ตาม
NAENGNOI MODEL ดังภาพ
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ภาพ ความสัมพันธ์ของวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธจากศิลาจารึกยุคสุโขทัย
สู่สังคมจังหวัดสุโขทัยในสมัยปัจจุบัน
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัยมีขนาดไม่ใหญ่มาก สังคมไม่ซับซ้อน
เพราะประชากรมีจานวนน้อย ชนชั้นในสังคมแบ่งออกเป็นชนชั้นปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์
ขุนนางและผู้ถูกปกครอง ได้แก่ ราษฎร ทาส และพระสงฆ์ ชาวสุโขทัยมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก ดังจะเห็นได้จากการฟังธรรมในวันพระ มีการสร้างวัด พระพุทธรูป
จานวนมาก และสิ่งสนับสนุนที่เพิ่มความชัดเจนให้กับงานวิจัยเรื่องจะเห็นได้ว่าด้านการเมืองการ
ปกครอง ในระยะแรกผู้ปกครองสุโขทัยมีความใกล้ชิดกับประชาชน เปรียบเสมือนกับพ่อ
ปกครองลูก ต่อมาผู้ปกครองได้นาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปกครอง ทาให้
ผู้ปกครองทรงเป็นธรรมราชา ปกครองโดยทศพิธราชธรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
แบบพุทธและวัฒนธรรมแบบพุทธที่ปรากฏในศิลาจารึก จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงสามารถยืนยัน
ได้ว่า พระ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านาน
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสาคัญของวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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๕. อภิปรายผล
๕.๑ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สาคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่สุดความรัก ความอบอุ่นให้แก่กัน เด็กก็จะรัก เชื่อฟังปฏิบัติตาม และ
ศรัทธาในสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอน มี ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงแสดงให้เห็น
ถึงความผูกพันในครอบครัวที่เป็นพื้นฐานของการปกครอง บุตรมีความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดามารดา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันสถาบันครอบครัวนั้นมี
ความสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย และสอดคล้องหลักธรรมที่ ใช้สาหรับการครองเรือนคือ หลัก
ฆราวาสธรรม (หลักธรรมสาหรับผู้ครองเรือน) ประกอบไปด้วย๑). สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์
ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน สามีรักภรรยา ภรรยาก็รักสามี ต่างฝ่ายต่างจริงใจและ
ซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน ๒). ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ หักห้ามใจในเวลามี
เรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น ๓). ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อคา
กล่าวติชินนินทาของอีกฝ่าย หรือคนอื่นๆ ๔. จาคะ หมายถึง การเสียสละ การรู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีกฝ่าย หรือการรู้จักเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่าย ก็จะทาให้ชีวิต
ครอบครัวมีความสุขได้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพราะ
ศาสนาจะช่ ว ยให้ ท าให้ เ ด็ ก มี จ ริ ย ธรรมที่ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ห ลั ก ธรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งวิ ถี
วั ฒ นธรรมแบบพุ ท ธที่ ป รากฏในศิ ล าจารึก คื อ หลั ก ทิ ศ ๖ ซึ่ ง หมายถึ ง บุ ค คล ๖ ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้องกับตัวเราในสังคม และการดาเนินชีวิต ได้แก่ ๑) ปุรัตถิมทิส หมายถึง ทิศเบื้องหน้า คือ
บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และผู้มีอุปการะอื่นๆที่เลี้ยงดูเรามาในเบื้องหน้า ๒) ทักขิณทิส หมายถึง
ทิศเบื้องขวา คือ ครูบาอาจารย์ที่พร่าสอนวิชาในเบื้องขวา๓) ปัจฉิมทิส หมายถึง ทิศเบื้องหลัง คือ
บุตร ผู้ เป็ นทาญาติ ภรรยา และสามี ผู้เป็น คู่ชี วิต ที่ คอยให้กาลั งใจในเบื้องขวา ๔) อุตตรทิ ส
หมายถึง ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหายที่คอยช่วยเหลือครั้นเมื่อตกทุกข์ได้ยากในเบื้องซ้าย๕) อุป
ริมทิส หมายถึง ทิศเบื้อล่าง คือ บริว ารหรือผู้รับใช้ที่คอยปรนนิบัติในเบื้องล่าง๖) เหฏฐิมทิส
หมายถึง ทิศเบื้องบน คือ สามเณร ภิกษุ ภิกษุณีผู้มีศีลอันสูงกว่าที่คอยพร่าสอนธรรมในเบื้องบน
๕.๒ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านความเป็นอยู่และสภาพสังคม
สังคมชาวเมืองสุโขทัย เป็นสังคมที่เรียบง่าย เพราะประชาชนมีจานวนไม่มาก จึง
ใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนพี่เหมือนน้องและการดาเนินชีวิตตามแบบพุทธเป็นเครื่องแสดงความ
หมายความเป็ น ตั ว ตนเป็ น ชาติ เผ่ า พั น ธุ์ โดยเฉพาะคนไทยการประพฤติ ป ฏิบั ติ ต นจะแสดง
เอกลักษณ์ ลักษณะของชนชาติที่นับ ถือศาสนาพุท ธสถาบั นทางพระพุท ธศาสนาของเราเป็ น
สถาบันที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยใน
การกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้ได้เรียนรู้ถึง
สภาพสังคมในสุโขทัยที่ยังมีการสืบทอดต่อกันมาคืออาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และการทาถ้วย
ชามสังคโลก รวมไปถึงเส้นทางคมนาคมและการค้าให้กาเนิดแคว้นสุโขทัย มีเส้นทางสาคัญสอง
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เส้นทางคือเส้นทางข้ามหุบเขา ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ และทิศทาง
ตะวันออก - ตะวันตก เป็นเส้นทางเก่าแก่ใช้เดินทางกันมาแต่ครั้งโบราณ
๕.๓ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านวัฒนธรรมและศาสนา
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมีการกล่าวถึงการปฏิบัติตนตามหลักศาสนธรรมมีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งเจ้าเมืองและไพร่ฟ้าประชาชนและมีการประกอบศาสนพิธีตา่ งๆ เช่น
การถือศีล การให้ทาน การทาบุญ การกรานกฐินการนบพระซึ่งในปัจจุบันการประกอบศาสนพิธี
ต่างๆ เหล่านี้ยังมีคงปฏิบัติสืบต่อกันมาเสมือนว่าเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏใน
จารึกทั้ง ๖ หลักที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วยิ่งตอกย้าให้เห็นถึง
ความเกี่ยวพันกันระหว่างวัฒนธรรม และพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย แสดงให้เห็ นถึงความศรัทธา
ต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าสอดคล้องกับศิลาจารึกวัดศรีชุมมีการกล่าวถึงการสเด็จไปนมัสการ
พระบรมสาริกธาตุของสมเด็จพระมหาเถรผู้ชื่อศรีศรัทธาราชจุฬามุนีและระหว่างทางได้ทานุบารุง
พุทธศาสนาโดยการบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆในหลายๆที่ แสดงให้เห็นว่า
การบารุงรักษาศาสนสถานนั้นทุกคนควรช่วยกันดูแล และ เอาใจใส่ เช่นช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาด ไม่ทาลายทรัพย์สมบัติของศาสนสถาน ไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติของศาสนสถาน ขณะอยู่
บริเวณศาสนสถานควรสารวมกายวาจา ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกัน และ
ควรแต่งกายสุภาพ ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานทีชารุดทรุดโทรมให้มันคงแข็งแรง โดยช่วย
ช่ ว ยกั น บริ จ าคทรั พ ย์ ซ่ อ มแซมหรื อ ชั ก ชวนผู้ อื่ น บ ารุ ง รั ก ษา เป็ น หน้ า ที่ ข องชาวพุ ท ธและ
พุทธศาสนิกชนทุกคนซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธเพราะ
วิถีพุทธ คือ วิถีแห่งปัญญาที่จะนาความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญทางด้านจิตใจมาสู่สังคมไทย
เป็นที่น่ายินดีพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง และมีความสุข
อันเป็นเป้าหมายที่สาคัญในพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงมีการ
กล่าวถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระมหาธรรมราชาลิไทโดยกล่าวโดยตรงว่าพระองค์
นั้น ทรงทศพิธราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองทั้งราษฎรทั่วไป
๕.๔ แบบจาลองวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านการปกครอง
วัฒนธรรมของผู้นาด้านการปกครองของสุโขทัย ได้ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน และ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระธรรมวินัย เป็นเครื่องมือในการ
ปกครอง ให้คนเป็นคนดี ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความประพฤติ คือ พร้อมทั้งวิชาและจรณะจะเห็น
ได้ว่า พระมหากษัตริย์ ในยุคสุโขทัย เป็นทั้งนักรบ เป็นผู้รักษาความยุติธรรม เป็นองค์อุปถัมภก
พระพุทธศาสนา เป็นบิดาของราษฎร เคารพพระราชบิดา พระราชมารดา ทรงมีความกตัญญู
กตเวที ทั้งนี้ก็เพราะอานุภาพของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาติ่ง
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มหิส.สโร๗ พบว่า หลักจริยศาสตร์ด้านการปกครองที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นหลักการ
ปกครองเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง ข้อสาคัญของการ
ปกครองจึงอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นหลักการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนาที่อาศัย
หลักธรรมในการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข หลักธรรมการปกครองที่ปรากฏในพุทธ
ปรัช ญาเถรวาท ได้แก่หลั กทศพิ ธ ราชธรรม จั กรวรรดิ วัต รราชสั ง คหวัต ถุ ๔ พรหมวิหาร ๔
อธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ หลักจริยศาสตร์ด้านการปกครองของพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีทั้งหมดสี่ด้าน ซึ่งได้แสดงเรื่องราวที่อุดมด้วย
คุณค่าทางด้านการปกครอง ทั้งในด้านนิติ ศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ศาสนาและจารีตประเพณีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวารี
สามารถ๘ ที่ว่าความคิดด้านปกครองใช้หลักปกครองโดยธรรม ชักจูงประชาชนให้เป็นพลเมืองดี
เพื่อความเป็นสังคมในอุดมคติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านการปกครองตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน พระมหากษัตริย์ เป็นทั้ง
นักรบ เป็นผู้รักษาความยุติธรรม เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา เป็นบิดาของราษฎร เคารพ
พระราชบิ ด า พระราชมารดา ทรงมี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะอานุ ภ าพของ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
ศิล าจารึกพ่ อขุ น รามค าแหงกล่ า วถึง ช่ ว งเวลาที่ สุ โ ขทั ย ช่ ว งนั้ น ปกครองแบบพ่ อ
ปกครองลูก โดยเรียกษัตริย์ว่าพ่อขุน ลักษณะของการปกครองบ้านเมืองที่สอดคล้องกับหลัก
ศาสนานั้นเราก็ได้กล่าวไปส่วนหนึ่งในหัวข้อ วิถีวัฒนธรรมแบบพุทธด้านศาสนธรรม ไปแล้วซึ่งก็
ได้ปรากฏว่าการปกครองในสมัยนั้นใช้หลักทศพิธราชธรรมมาปกครองบ้านเมือง ดังนั้นจึงควรที่
จะให้ห น่ ว ยงานที่ กากั บ ดู แลในด้ า นวั ฒ นธรรมน าข้อมู ล จากการวิ จั ย นี้ ไ ปใช้ เ พื่ อต่ อยอดการ
ดาเนินงาน และให้หน่วยงานผลักดันกลยุทธ์ด้านต่างๆมาเพื่อให้บุคคลในองค์การยึดหลักทศพิศ
ราชธรรมในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพื่อสืบถอดวิถีวัฒนธรรม
แบบพุทธต่อไป
๖.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๗

พระมหาติ่ง มหิสสโร (ทองหล่อ), “การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ด้านการ
ปกครองของพ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราชตามแนวพุ ทธปรั ชญาเถรวาท”, วิท ยานิ พนธ์ พุท ธศาสตร
มหาบัณฑิต (ปรัชญา), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),
บทคัดย่อ.
๘
วารี สามารถ, “ความคิดทางสังคมในวรรณกรรมสุโขทัย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑), บทคัดย่อ.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑) ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ของคนสุ โ ขทั ย ภายใต้ วิ ถี
วัฒนธรรมแบบพุทธด้านศาสนธรรม เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองทาง
ศาสนา และมีการใช้หลักธรรมในการดาเนินชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
๒) ควรมีการศึกษาต่อยอดผลจากการทดลองใช้รูปแบบจาลองวิถีวัฒนธรรม
แบบพุทธของสุโขทัยปัจจุบัน ว่ามีผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบันอย่าง มีผลกระทบอะไร
เกิดขึ้นบ้าง
๓) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมคาสอนที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัยด้านการปกครองของศิลาจารึกแต่ละแห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่
ต่อไป
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