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บทคัดย่อ

 บทความวจัิยน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ : (1) ศกึษาพทุธศลิป์ในพระพทุธชนิราช (2) ศกึษาหลกัการตคีวาม

พุทธศิลป์เชิงพุทธปรัชญา (3) ประยุกต์ใช้หลักการตีความพุทธศิลป์เชิงพุทธปรัชญาในพระพุทธชินราชเพื่อ

การพฒันาคณุภาพชวีติ (4) สรา้งองคค์วามรู้ ใหมแ่ละรปูแบบการพฒันาคณุภาพชวีติโดยการใชพ้ทุธปรัชญา

ในงานพทุธศลิป ์เปน็การวจัิยเชงิคณุภาพทีเ่น้นการศกึษาเชงิเอกสาร ภายใตก้ระบวนการศกึษาเชงิวเิคราะห์ 

วิจักษ์และวิธาน เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ทางปรัชญาและศาสนา 

 ผลการวิจัยพบว่า พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราช ถือว่าเป็นแหล่งแห่งศาสตร์และศิลป์ทั้งประเภท

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม รวมถึงศิลป์นามธรรมอื่น ๆ มีเอกลักษณ์ซุ้มเรือนแก้ว สะท้อนถึง

รัตนฆรเจดีย์ที่เสวยวิมุติสุขสัปดาห์ที่ 4 เพื่อพิจารณาอภิธรรมมหาปัฏฐานเปล่งฉัพพรรณรังสีที่สุนทรีย์ 

การศกึษาตคีวามพทุธปรชัญาตามแนวอรรถปรวิรรตศาสตรจ์ากนัยวเิคราะห์เปน็ภาษาบาลวีา่นิรตุตปิฏิสมัภิทา

ในปรัชญา 4 สาขา คอื อภิปรชัญา วา่ดว้ยความจรงิแท ้ของสรรพสิง่ ญาณวทิยา วา่ดว้ยความรู ้แหลง่ความรู ้

ความจริงแท้ ไม่แท้ ความรู้ ในระดับประสาทสัมผัส ระดับทิฐิ ระดับญาณ จากแหล่งความรู้ สุตมยปัญญา 

จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา ความรู้แท้ด้วยปัญญาดังแสงสว่าง จริยศาสตร์ ว่าด้วยการปฏิบัติในศีล 

สมาธิ ปัญญา เกิดสัมมาทิฏฐิ ทำาดี และพูดดี สุนทรีย์ศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธชินราชด้วย

ศาสตร์ศลิปด์ลใจให้ปฏิบตัใินธรรมบนฐานของกรณุาธิคณุ ปญัญาคณุ วสิทุธิคณุของพระพทุธเจ้า การประยกุต์ใช้

พุทธศิลป์จากความศรัทธาในพระพุทธชินราชเป็นทุนพัฒนาชีวิตด้านอาชีพ การงาน การศึกษา มูลค่าที่ได้

จากความศรัทธาในพระพุทธชินราชน้ี สามารถแปรสภาพเป็นปัจจัยสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ โดย

เฉพาะด้านการศึกษาซึ่งได้สร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ศูนย์การศึกษาบาลีประจำาจังหวัด โรงพยาบาล
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Abstract

 The objectives of this research paper were to: (1) study the Buddhist Art in 

Buddhachinaraj;  (2) study the philosophical interpretation of Buddhist Art; (3) apply the 

Buddhist philosophical interpretation of Buddhist Art in Buddhachinaraj for the development 

of life quality; and (4) create a new body of knowledge and model for development of life 

quality through Buddhist philosophy in Buddhist Art. This research was a qualitative one 

based on documentary study through the analytic, appreciative and applicative approaches 

so as to lead to the creativity of new body of  knowledge in philosophy and religion. 

 The results of research were as follows: the Buddhist Art in Buddhachinaraj is 

regarded as the source of science and art in the forms of architecture, sculpture, painting 

including other arts. The identity of Buddhachinaraj is crystal home reflecting the crystal 

stupa where the Buddha takes the happiness of emancipation in 4th week after his 

enlightenment for consideration of Mahapatthan with opening aesthetic six colors 

(Chappannarangsi).  The interpretation of Buddhist philosophy in the ways of Hermeneutics 

is the discrimination of meaning in way of reflection by origin and the way of discrimination 

of language (Nirutti-patisambhida) into the 4 branches of philosophy; namely Metaphysics on 

the reality of all things, Epistemology on knowledge, the source of knowledge, true knowledge 

untrue knowledge in ranks of perception, view, insight from the source of knowledge in 

wisdom resulting from reflection, wisdom resulting from study of mental development. 

The true knowledge is wisdom like lightening. The ethics is based on action in Sila, Samadhi 

and Panya into right view, action and speech. The aesthetics is based on  Buddhachinaraj in 

the science and art inspiring our mind for Dhamma practice and good action, righteousness 

based on compassion, purification and wisdom of the Buddha. The application of Buddhist 

art in Buddhachinaraj bases on transformation from the faith, respect and worship of 

the Buddhachinaraj into the development of life quality in many modes ; working,  occupation, 

education, The donation from the faithful /devotees in Buddhachinaraj helps funding 

the building of Buddhachinaraj college, Dhamma school, pali school, hospital, etc. And

this research creates the new body of knowledge  that is  the 2M(CW) model.

Keywords: Value, Buddhist Philosophy, Interpretation, Buddhachinaraj, Development of Life 

 Quality
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บทน�ำ

	 พระพุทธชินราช	 เป็นพุทธศิลปกรรมประเภทปฏิมากรรม	 ได้รับการกล่าวขานว่า	 ทรงคุณค่า

ทางสุนทรียศาสตร์	ที่ว่า	“หนึ่งเดียวในโลก”	(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร,	2560	:	26)	กล่าว

คือ	มคีวามโดดเด่นในด้านความงาม	ความศักด์ิสทิธิ	์ความศรทัธา	และปาฏิหารย์ิ	ความโดดเด่นประการ

เหล่านี้	 เป็นแม่เหล็กน�าศรัทธา	ความเลื่อมใสของประชาชนทั่วประเทศที่ต่างก็มากราบไหว้มิขาดสาย	

สร้างแรงบนัดาลใจให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดศรทัธาในพระพทุธศาสนาไม่น้อย	เรือ่งน้ีสะท้อน

ความอุตสาหวิริยะ	เดินทางมากราบไหว้	ท�าบุญ	บริจาคปัจจัยไทยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง	สร้างคุณภาพ

ชีวิตแก่สังคมไทยไม่น้อย	 ทุกคนกราบไหว้ด้วยประสาทสัมผัสครบทั้ง	 5	 คือ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	

โดยมาดู	มาฟัง	มาสัมผัส	มาดื่มด�่าความสุนทรีย์ของพุทธปฏิมากรรม	สถาปัตยกรรม	และจิตรกรรม

อันอลงัการควรค่าแก่การทศันานตุรยิะ	ตามที	่สชุาติ	เถาทอง	กล่าวถงึพระพทุธรปูว่า	“เป็นศิลปะ		แขนง

วจิิตรศิลป์	(Fine	Arts)		เพือ่การช่ืนชมหรอืความงาม	และเป็นศิลปะท่ีมวีตัถปุระสงค์ให้เกดิความงาม

ด้วยการเห็นหรือทัศนศิลป์”	(สุชาติ	เถาทอง,	2532	:50)	ความงดงามที่ท�าให้ผู้คนศรัทธาเดินทางมา

กราบไหว้นี้	 เปรียบกลิ่นของสัตบุรุษ	 ดังพุทธพจน์ว่า	 “กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้	 กลิ่นจันทน	์

กลิน่กฤษณาหรอืกลิน่กระล�าพกั	กล็อยไปทวนลมไม่ได้	ส่วนกลิน่ของสตับุรษุ	ลอยไปทวนลมได้	เพราะ

สัตบุรุษขจรไปทั่วทุกทิศ”	(ขุ.ธ.	(ไทย)	25/54/43)

	 การสร้างพระพุทธชินราช	 เกิดจากปฏิปทาต่อพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไท	

ตามที่กล่าวว่า	 “พระองค์ทรงศึกษาพระไตรปิฎก	 มีความแตกฉาน	 ได้รับสมัญญานามว่า	 พระเจ้า

ศรธีรรมไตรปิฎก	ผลจากการศึกษาพระไตรปิฎกน้ี	ท�าให้พระองค์แตกฉานในธรรม	ได้รบัสมญัญานามว่า

สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่	 1	และพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ	 เตภูมิกถา	 (ไตรภูมิพระร่วง)	

ทีถ่อืเป็นหนงัสอืเล่มแรกของอาณาจักรไทย	ถือว่าพระองค์เป็นปราชญ์มหาบณัฑติด้านพระพทุธศาสนา”	

(พระครูสิริรัตนานุวัตร	 (ทวี	 ฐานวโร),	 2554:	 127)	 โดยที่พระองค์เป็นปราชญ์ด้านพุทธศิลป์นี้	

ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่งดงาม	 ถือเป็นพุทธศิลป์ต้นแบบสุโขทัยที่สื่อปัญญาธรรมด้วยเปลวเพลิง

บนพระเศียรและลายก้อนหอยบนพระเศียรท่ีสือ่ถงึศีล	สมาธ	ิและปัญญา	พระจักษุทอดลงสือ่ปาฏิโมก

ขสงัวโร	ศิลป์ทีก่อปรด้วยศิลป์และศาสตร์	ซ่ึงแนวคิดการสร้างพทุธรปูนี	้พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราช

มหาบรุษุท่ีมช่ืีอเสยีง	พระองค์มศีรทัธาสร้างข้ึนเพือ่เป็นทีก่ราบไหว้ของประชาชน	คุณค่าของการกราบไหว้	

ได้อนุสติในพระรัตนตรัย	 ซ่ึงเป็นท่ีพึ่งและเครื่องแสดงความเป็นพุทธมามกะด้วยไตรสรณคมน์ว่า	

พุทฺธ�	สรณ�	คจฺฉามิ	ธมฺม�	สรณ�	คจฺฉามิ	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	สอดคล้องกับการสร้างพระพุทธรูปเกิด

ตั้งแต่สมัยพุทธกาลของพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ครองแคว้นโกศล

	 พระพุทธชินราช	 ในฐานะองค์แทนพระพุทธเจ้า	 สร้างมาคู่กับเมืองพิษณุโลก	 ทรงคุณค่าแก่

การศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านอภิปรัชญา	ญาณวิทยา	จริยศาสตร์	สุนทรียศาสตร์	 ใช้พุทธศิลป์สื่อธรรมทาง
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บุคลาธิษฐาน	ซึ่งเด่นชัดในการสื่อไตรภูมิ	 เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่มีผู้คนนับถือพระพุทธศาสนา	

เป็นต�านาน	 เป็นประวัติศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เป็นต�านานสานพุทธศิลป์ที่บ่งช้ีว่า	 มีอารยธรรม

ในอาณาจักรสุโขทัยเรื่อยมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์	 ถือได้ว่า	 เป็นแหล่งก�าเนิดอารยธรรมลุ่มน�้าน่านของ

ไทย	ด้วยความเป็นเลิศทางพุทธศิลป์นี้	จึงมากด้วยศรัทธา	คุณค่าแห่งการเคารพกราบไหว้	บูชา	สร้าง

อนุสติผ่านองค์พระพุทธชินราช	 เป็นที่สถิตของเหล่าเทพและมารร่วมกันอารักขา	 ดังท้าวเวสสุวรรณ	

และอาฬวกยักษ์	 มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทยตามที่กล่าวว่า	 “พระพุทธชินราช	 เป็น

พุทธปฏิมาที่เทพหรือเทวดาและสมมติเทพ	 คือพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาที่มี

ต่อพระพุทธศาสนาต้ังแต่โบราณกาล	 พระมหากษัตริย์แทบจะทุกพระองค์ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย

กรุงศรีธยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ทรงให้ความส�าคัญเคารพนับถือ	 บูชามาโดยตลอด	 ถือเป็น

พระประเพณีว่า	เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว	จะต้องเสด็จพระราชด�าเนินมานมัสการพระพุทธชินราช”	

(องค์การค้าคุรุสภา,	2541:	125)

	 มนุษย์ปุถุชนย่อมแสวงหาพรบนความความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเสมอ	จากผลการวิจัย	จะ

เห็นว่า	 การท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย	 มีเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติของ

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	ประวัติศาสตร์	กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย

วดัทีม่คีวามงดงามทางด้านพทุธศิลปกรรมและความเช่ือเรือ่ง	“พระพทุธรปูศักด์ิสทิธิ”์	จะเป็นเส้นทาง

ท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมสงูมาก	(พระมหาสทุติย์	อาภากโร,	2557	:	คัดย่อ)	ดังนัน้	พระพทุธชินราช

นี้มีค�าถามติดปากว่า	ท�าไมชาวไทยจึงมากราบไหว้สักการะจ�านวนมาก	วันปกติธรรมดานั้น	มีประมาณ	

15,000	คน	ชาวต่างชาติที่เข้ามาชมถ่ายภาพกลับไปดูไปชมที่บ้านเขาวันละ	ประมาณ	5,000	คน	หรือ

อาจเป็นเพราะจริตของตน	ตามภาระหน้าที่งานของคนเหล่านั้น	ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่ม

มากขึ้นเป็นสองเท่า	 แสดงว่า	 คนเหล่านั้นมาขอชมพระบารมี	 ขอพร	 ขอความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ตามที่ปรารถนา

	 จากศรทัธาสูค่�าสอนทีอ่าศัยพระพทุธชินราชเป็นสือ่นี	้จึงเกดิค�าถามว่า	คนไทยรูป้ระวัติการสร้าง	

เจตนารมณ์การสร้างและรูจั้กกติติศัพท์มากน้อยเพยีงไร	พระพทุธชินราชทีม่เีอกลกัษณ์คือ	ซุ้มเรอืนแก้ว

นี้	 มีก�าเนิดมาจากอะไร	 ท�าให้คิดได้ว่า	 นอกจากพระยาลิไท	 ผู้สร้างพระพุทธชินราชแล้ว	 ก็ยังมี

พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงศาสตร์และศิลป์อีกพระองค์หน่ึง	 คือ	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 ซ่ึง

พระองค์ได้สร้างซุ้มเรือนแก้วถวายพระพุทธชินราช	 ปฏิปทาของพระองค์นี้	 ท�าให้ประชาชนซาบซ้ึง

เกิดความเช่ือและศรัทธาสามารถต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงศาสนาและปรัชญา	 น�าพาให้

ปฏิบติัในศีล	5	ประพฤติในกศุลกรรมบถ	10	สามารถสือ่น�าเยาวชนให้หนัมาสนใจในพทุธศิลป์ทีเ่ต็มไป

ด้วยศาสตร์และศิลป์ทีส่ือ่ธรรมทัง้แนวบคุลาธษิฐานว่า	“วดั	กบั	วงั	เป็นแหล่งศิลปวฒันธรรม”	(พระครู

สิริรัตนานุวัตร	(ทวี	ฐานวโร),	2557	:	52)	พระมหาจีรวัฒน์	กนฺตวณฺโณ	กล่าวว่า	“พุทธศิลปะของ
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องค์พระพุทธชินราช	สามารถเป็นสื่อที่สร้างความศรัทธาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้มากราบนมัสการได้	วิธีการ

เผยแผ่ของพระพทุธเจ้านัน้	พระองค์มไิด้เลอืกชนช้ันวรรณะใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ให้ความเสมอภาคกนั	เพือ่ให้

ทุกคนพ้นจากความทุกข์”	(พระมหาจีรวัฒน์	กนฺตวณฺโณ,	2561:190-191)	พุทธศิลป์ด้านอื่น	ๆ 	มีการ

ตกแต่งภูมิทัศน์	โดยจ�าลองจากจักรวาลวิทยาลัยในไตรภูมิ	ภาพวาดพุทธประวัติ	พระเวสสันดรชาดกก็

ส�าคัญไม่น้อย	เป็นสือ่เข้าสูธ่รรมได้อย่างดี	ตามทีโ่กสมุ	สายใจ	กล่าวว่า	“พระพทุธศาสนา	พทุธประวัติ	

พระธรรมค�าสอน	วิถีชีวิตชาวบ้าน	ส่งผล	ให้งานพุทธศิลป์เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย	

สะท้อนลักษณะนิสัย	 บุคลิกภาพของคนไทยที่มีความสุภาพ	 อ่อนน้อม	 รักสงบ	 แจ่มใส	 สนุกสนาน	

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างความรู	้ ความเข้าใจ	 และจินตนาการที่ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของคนใน

สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ในขณะที่	 การจัดการความรู้เป็นการรวบรวม	การสร้าง	 การแลก

เปลี่ยน	และการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิถีชีวิต	โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ	เพื่อให้เกิด

การพฒันาสติปัญญา	จึงจ�าเป็นต้องมกีารจัดการความรูใ้นประเด็นทีเ่กีย่วกับงานพทุธศิลป์เพือ่ให้ได้องค์

ความรู้ที่ถูกต้อง	สะดวกแก่การเข้าถึงเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง	ครอบคลุม	ในทุกภูมิภาค

ของประเทศโดยเฉพาะการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเกิดการตระหนักในความส�าคัญ	เห็นคุณค่าเชิงบวก

ของทศันศิลป์	ผ่านภารกจิของ	สถาบนัการศกึษาทุกระดบัในลักษณะของงานท�านุบ�ารุงศลิปวฒันธรรม

ไทย”	(โกสุม	สายใจ,	2560	:	1)	

	 ความสนุทรย์ีแห่งพระพทุธชินราชนี	้จะเช่ือมโยงการพฒันาคุณภาพชีวิตด้วยศีล	สมาธ	ิปัญญา	

กอปรด้วยจติเมตตา	กรณุา	มหีริ	ิโอตตัปปะ	มกีลัยาณธรรม	มคีวามสขุบนฐานแห่งการมกีนิ	มกีารศึกษา	

มอีาชีพ	ศาสตร์และศิลป์จะเกิดได้ก็เพราะนกัคิด	นักปรชัญาได้รบัสภาพแวดล้อมทีดี่	มภูีมปิระเทศหรอื

ภูมอิากาศทีเ่หมาะสมและทีท่�าหากินเป็นปฏิรปูเทศ	ตัวอย่างพระพทุธเจ้าเลอืกเกดิท่ีช่วงทีเ่ป็นปัญจมหา

วิโลกนะ	ว่า	กาล	ทวีป	ประเทศ	ตระกูล	และพุทธมารดาที่เหมาะสม	ลักษณะเดียวกันนี้	อารยธรรม

กรีกที่เป็นต้นก�าเนิดปรัชญาตะวันตก	นักปรัชญาชาวกรีกที่เด่น	ๆ	เช่น	โสคราติส	เพลโต	อริสโตเติล	

ก็ถือก�าเนิดลุ่มน�้าไนล์	 จนเรียกขานกันว่า	 อารยธรรมลุ่มน�้าไนล์	 จึงไม่แปลกที่ใช้ค�าว่า	 พุทธศิลป์ใน

พระพุทธชินราช	คือ	อารยธรรมลุ่มน�้าน่าน	 เกิดคุณค่าของชีวิต	ดังนั้น	จึงเป็นความสมเหตุสมผลใน

ความจ�าเป็นของการวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมองผ่านพุทธศิลป์

ในพระพุทธชินราช

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1)	เพื่อศึกษาพุทธศิลป์ในพระพุทธชินราช

	 2)	เพื่อศึกษาหลักการตีความพุทธศิลป์เชิงพุทธปรัชญา

	 3)	เพือ่ประยกุต์ใช้หลกัการตีความพทุธศิลป์เชิงพทุธปรชัญาในพระพทุธชินราชเพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิต



188

◆ พระสมุห์อาทิตย์ อติภทฺโท (พงษ์สุกรี) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

	 4)	เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่และรปูแบบการพฒันาคุณภาพชีวติโดยการใช้พทุธปรชัญาในงาน

พุทธศิลป์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 1)	รูปแบบกำรวิจัย 

	 ผู้วิจัย	 ก�าหนดรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ที่เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	

research)	โดยก�าหนดศึกษาข้อมูล	2	ชั้น	คือ	

	 ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ	(Primary	source)	ใช้พระไตรปิฎก	ภาษาไทย	ฉบับมหาจุฬาฯ	พ.ศ.	2539	

พระไตรปิฎกบาลี	ฉบับสยามรัฐ	โดยการอ้างอิงตามรูปแบบฉบับมหาจุฬา	ฯ	เป็นอักษรย่อคัมภีร์	(ไทย)	

หรือ	 (บาลี)	 เล่ม	ข้อ	หน้า	ส่วนข้อมูลอ้างอิงอื่น	 ๆ	 ใช้อ้างอิงแบบนามปี	 (APA)	มีหลักฐานส�าคัญ

คือ	 เจดีย์	 4	 ชนิด	 โดยพุทธรูปอยู่ในกลุ่มอุทเทสิกเจดีย์	 หลักฐานส�าคัญในลักขณสูตร	 ว่าด้วย

มหาปุริสลักษณะ	 32	 ประการ	 ศาสตร์และศิลป์ส่วนอ่ืน	 ๆ	 ของพระพุทธรูป	 เช่น	 เปลวเพลิงบน

พระเศียรก็จะศึกษาและน�ามาถ่ายทอดบอกกล่าวต่อไป	 ข้อมูลช้ันทุติยภูมิ	 (Secondary	 source)	

ใช้ข้อมูลที่เป็นต�านาน	การค้นคว้าวิจัย	เช่น	ประวัติพระพุทธชินราช	หนังสือ	660	ปี	(1900-2560)	

พุทธศิลป์พุทธชินราช	(2561)	รวมสื่อออนไลน์	และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 2)	กำรรวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัย	 ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยตรง	 จากการทบทวนแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือ	 ประวัติศาสตร	์

การค้นคว้าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 น�ามาเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลการวิจัย	 เน้นข้อมูลเช่ือถือได	้

ผู้เขียนที่เชื่อถือได้	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	(Description)	

ผลกำรวิจัย

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 1	 แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศิลป์ในพระพุทธชินราช	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค�าว่า	

พทุธศิลป์	คือ	ศิลปะเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาปรากฏทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม	นามธรรม	ทีเ่ป็นรปูธรรมปรากฏ

ในรูปแบบสถาปัตยกรรม	เช่น	พระวิหาร	อุโบสถ	ศาลา	หอไตร	ว่าตามศิลปกรรมแนวพุทธแล้ว	จะ

เป็นศิลปกรรมแบบไทยทั้งหลัง	 โดยส่วนบนอาคารวิหาร	 เป็นช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 โดยช่อฟ้า	

มีรูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกนกหรือครุฑ	 มีจะงอยปากตรงส่วนกลาง	 ส่วนปลายท�าเป็นรูปเรียวโค้ง

ปลายสะบัดออก	มีเค้าโครงคล้ายรูปนกหรือพญานาค	ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐในวรรณคดี	ใบระกา	คือ

ขนนกหรอืเกลด็พญานาค	ตัวอาคารกจ็ะสือ่ถงึเขาพระสเุมรหุรอืเขาไกรลาส	ภูเขาศักด์ิสทิธิอั์นหมายถึง

ศูนย์กลางจักรวาล	 บางที่จะสื่อถึงเรือส�าเภาที่น�าสรรพสัตว์ข้ามพ้นวัฏสงสาร	 ส่วนพื้นของอาคาร	
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ทางเข้าบนัได	จะเป็นบนัไดพญานาคสองข้างท�าหน้าทีอ่ารกัขาประจ�าทศิตะวนัตก	โดยมท้ีาวเวสสวุรรณ

เป็นหวัหน้า	บางทีม่สีงิห์ทีส่ือ่การแสดงธรรมของพระพทุธเจ้า	เสาหวับวัทีส่ือ่ถงึดอกไม้ประจ�าพระพทุธ

ศาสนา	 ภายในอาคารมีจิตรกรรมสื่อถึงการบ�าเพ็ญธรรม	 เช่น	 พระเวสสันดรชาดก	 พระมาลัย	 ส่วน

ประติมากรรมจะเน้นพระพทุธรปู	ศิลปะสมยัสโุขทยั	อยธุยา	รตันโกสนิทร์	หรอืย้อนไปสมยัคันธารราฐ	

ซ่ึงมศีาสตร์และศิลป์ทีต่่างกันไป	พทุธศิลป์ทีเ่ป็นรปูแบบนามธรรม	มนัียแห่งธรรมทีแ่ฝงทีอ่ยูศิ่ลปกรรม

นั้น	ซึ่งเป็นอภิปรัชญาธรรมที่อยู่เบื้องหลังรูปธรรม	เช่น	เจดีย์ปรางค์ส่วนล�า	คือ	สวรรค์	6	ชั้น	ใบเพกา

ชี้ไปในทิศทั้ง	4	คือ	มรรค	4	ผล	4	ใบเพกาที่ชี้ขึ้นคือ	นิพพาน	ซึ่งศิลป์แนวนี้จะมีได้ในวัดกับวังเท่านั้น	

จึงเกิดแนวคิดเรื่องนี้ว่า	วัด	กับ	วัง	คือ	แหล่งศิลปวัฒนธรรม	

	 พระพทุธชินราชถือว่าเป็นแหล่งพทุธศิลป์ทีส่มบรูณ์แห่งสนุทรยีศาสตร์	มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น	

คือ	 ซุ้มเรือนแก้ว	 มีศาสตร์และศิลป์ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาสร้างถวาย	

ซุ้มเรือนแก้วนี้มีเค้ามูลมาจากการเสวยวิมุติสุขสัปดาห์ที่	 4	 ช่ือรัตนฆรเจดีย์	 ที่ทรงทบทวนข้อตรัสรู้

ธรรมเรื่องอภิธรรมปิฎก	ข้อมหาปัฏฐาน	พระองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี	(สี	6	สี)	ที่สื่อธรรมต่าง	ๆ	

กลายเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง	ว่า	ปางฉัพพรรณรังสี	นิยมสร้างกันในประเทศเมียนมาร์	ซึ่งฉัพพรรณ

รังสีนี้มีนัยอันสื่อธรรม	คือ	สีเขียว	(นีละ)	สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลไปทั่วสากลจักรวาล	

สีเหลือง	 (ปีตะ)	 สื่อถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง	 สีแดง	 (โลหิตะ)	 สื่อถึงการอ�านวยพรให้

ประสบความส�าเร็จ	 สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา	 คุณงามความดี	 ความเป็นผู้มีโชค	 และเกียรติยศ

ทั้งปวง	สีขาว	(โอทาตะ)	สื่อถึงความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม	ซึ่งเป็นของที่ไม่จ�ากัดกาล	(อกาลิโก)	และ

น�าชนไปสู่ความหลุดพ้น	 สีแดงเหมือนหงอนไก่	 (มัญเชฏฐะ)	 สื่อถึงพระปัญญาคุณแห่งพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า	 และสีประภัสสร	 สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก	 สื่อถึงการส่องประกายและสะท้อนถึง

ความจริงทั้งหมดในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

	 เอกลักษณ์ของพระพุทธชินราชอีกอย่างหนึ่งคือ	มีเทพมาร	ท�าหน้าที่อารักขาอยู่ข้าง	ๆ	 โดย

ท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านซ้าย	ถืออาวุธประจ�ากายคือ	ไม้ตะบอง	มารอาฬวกยักษ์นั่งอยู่ด้านขวา	มีอาวุธ

ประจ�ากายคือ	 ผ้ายันต์โพกศีรษะ	 สื่อว่าด้วยอานุภาพแห่งความเมตตาของพระพุทธชินราชนั้นแม้แต่

ยักษ์	มาร	ก็ไม่ท�าร้ายแต่กลับมาคุ้มครองอารักขาอีก	บานประตูเข้าสู่ภายในถึงองค์พระพุทธชินราชนั้น	

บานนอกจะมีตราอกเลา	 ภายในอกเลานั้น	 มีเวชยันต์ปราสาทของพระอินทร์	 ท�าหน้าที่อารักขา

พระพุทธชินราช	เป็นที่มาของผ้ายันต์อกเลาด้วย	

	 ความงดงามภายในพระวิหาร	นอกจากจะมีการแกะสลักขื่อด้วยลายดอกไม้	ประดับด้วยโคม

ไฟฟ้าสวยงามแล้ว	ฝาผนงัด้านหลงัองค์พระพทุธชินราชกย็งัมจีติรกรรมทีเ่ทพธดิาโปรยดอกไม้	จะเหน็

ว่า	มีดอกไม้ลอยขึ้นไป	เป็นสื่อธรรมว่า	กลิ่นของสัตบุรุษหอมทวนลมได้	มิใช่มีเพียงศิลปกรรมเท่านั้น	

หากแต่มดีอกไม้ประจ�าพระพทุธศาสนาอีกด้วย	นัน่คือ	ดอกบวั	สงิห์สือ่ธรรมว่า	การเผยแผ่ธรรม	เป็นช่ือ
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◆ พระสมุห์อาทิตย์ อติภทฺโท (พงษ์สุกรี) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

สูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกช่ือ	 มหาสีหนาทสูตร	 ว่าด้วยการบันลือธรรมอย่างองอาจดังพญาราชสีห์	

พระวหิารพระพทุธชินราชเป็นทรงเรอืส�าเภาสือ่ว่า	พาหนะน�าสรรพสตัว์ข้ามพ้นวฏัสงสาร	รอบวหิารเป็น

วหิารคดประดิษฐานพระพทุธสาวก	300	กว่าองค์	สือ่ว่าพระพทุธองค์มสีาวกบรกิารมากมาย	มปีลดัซ้าย	

ปลัดขวาช่วยงานอย่างดีและไม่โดดเดี่ยวจะเป็นที่ดูแคลนของเดียรถีย์ทั้งหลายและวิหารคดนี้	จ�าลอง

จากภารกิจแสดงโอวาทปาฏิโมกข์สื่อถึงการท�าสังคายนา	โดยครั้งที่	1	ท�าขึ้นที่ถ�้าสัตตบรรณคูหา	ภูเขา

เวภารบรรพต	 มีพระอรหันต์	 3	 องค์ท�าหน้าที่ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัยและพระธรรม	 เพื่อรวบรวม

ค�าสอนจากมุขปาฐะ	ต่อมาก็ยืนยันค�าสอนตามที่มติที่ท�าสังคายนากันนี้	ได้ชื่อว่า	พระพุทธศาสนาสาย

เถรวาท	หรือ	พระพุทธศาสนาสายบาลีที่ใช้เผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า	บริวารของพระพุทธชินราช	

มีเจดีย์ปรางค์ศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์ที่สื่อธรรมตามหลักไตรภูมิในฐานะจักรวาลทางพระพุทธ

ศาสนา	ด้านตะวันออกมีพระพุทธรูปปางพระห้ามญาติชื่อ	พระอัฏฐารส	ประดิษฐานในวิหาร	9	ห้อง	

ขนาดใหญ่	

	 พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราชเป็นการศึกษาตีความตามแนวพุทธปรัชญา	 กล่าวคือ	 ว่าตาม

อภิปรัชญา	 พระพุทธชินราชไม่ใช่เพียงอิฐ	 หิน	 ดิน	 ปูนที่นั่งปางมารวิชัยน่ิงในพระวิหารเท่าน้ัน	 แต่

เบือ้งหลงันัน้	พระองค์มพีระกรณุาธคุิณ	พระบรสิทุธคุิณ	พระปัญญาคุณต่อชาวโลก	โดยพระกรณุาธคุิณ	

พระองค์ยอมเผยแผ่ธรรมตามค�าอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม	เพราะเห็นว่า	สัตว์โลกนั้นยังมืดมน

ในปัญญาและยังทุกข์อยู่มาก	เมื่อเขารู้ธรรมตามสตปิัญญาของตนแล้ว	เขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์

ได้	โดยพระบริสุทธิคุณ	พระองค์เป็นพระอรหันต์	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง	

เหมาะแก่เครื่องสักการะ	เหมาะแก่การต้อนรับ	เหมาะแก่การทักขิณาทาน	เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก	

ท�าบุญแล้วไม่สูญหาย	 ย่อมได้บุญแน่แท้	 โดยพระปัญญาคุณ	 พระองค์มีปัญญาจากการตรัสรู้แจ้งใน

อริยสัจ	4	ที่อุปมาเหมือนรอยแห่งเท้าช้าง	(จูฬหัตถิปโทปมสูตร)	คือ	ธรรมทั้งปวงรวมลงในอริยสัจ	4	

นี้	สาวกผู้ปฏิบัติต้องไปตามล�าดับสติปัญญาดังฝั่งของมหาสมุทรที่ลาดต�่าลงไป	ว่าตามแนวญาณวิทยา	

พระพทุธชินราชเป็นแหล่งความรู	้คือ	รูด้้านศิลปกรรมทีส่ือ่ธรรม	พทุธกจิ	ภารกจิของพระอรหนัตสาวก	

พุทธบริษัท	ตรงกับค�าว่า	พุทธะ	แปลว่า	รู้	คือรู้ระดับสูงสุด	คือ	ปัญญาที่สามารถก�าจัดทุกข์ได้สิ้นเชิง	

ดังค�ายืนยันในบทปฐมเทศนาว่า	 “ภิกษุทั้งหลาย	 เมื่อใดญาณทัสสนะตามความเป็นจริงของเราใน

อริยสัจ	4	ประการนี้	มีวน	3	รอบ	มี	12	อาการอย่างนี้หมดจดดีแล้ว	เมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่า	เป็น

ผู้ตรสัรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก	พร้อมทัง้เทวโลก	มารโลก	พรหมโลก	ในหมูส่ตัว์พร้อม

ทั้งสมณะพราหมณ์	 เทวดาและมนุษย์	ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า	 ‘ความหลุดพ้นของเราไม่ก�าเริบ	

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย	 บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก	 (อภิ.	กถา.(ไทย)37/963/388)	 ว่าตามแนวจริยศาสตร	์

พระพทุธชินราชในฐานะพทุธศิลป์	ผู้คนทีม่ากราบไหว้ตามความเช่ือ	ศรทัธาและตามจรติของตน	ท�าให้

ผู้มากราบไหว้นั้นได้รับความรู้สึกส�านึกในธรรม	มีหิริโอตตัปปะ	มีสัจจะ	เป็นกัลยาณมิตรร่วมกัน	และ
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◆ คุณค่าเชิงพุทธปรัชญาของการตีความในพระพุทธชินราชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆

ผู้สร้างพุทธศิลป์ต้องมีจริยธรรม	 โดยศิลปินสร้างที่สื่อธรรมเพื่อธรรมเท่าน้ัน	 ละเว้นสิ่งที่เป็นปฏิภาค

ขัดแย้งจากธรรม	

	 วตัถุประสงค์ข้อที	่2	หลกัการตีความพทุธศิลป์เชิงพทุธปรชัญา	เป็นลกัษณะบคุลาธษิฐานร่วม

กบัธรรมาธษิฐาน	โดยการตีความจากธรรมาธษิฐานสูบ่คุลาธษิฐานหรอืจากบคุลาธษิฐานสูธ่รรมาธษิฐาน	

จัดพุทธศิลป์เป็นบุคลาธิษฐาน	 เพื่อสื่อถึงธรรมาธิษฐานตามพุทธปรัชญา	 กล่าวคือ	 มีหลักการตีความ

พุทธศิลป์บนฐานของอภิปรัชญาว่า	 การเห็นความจริงที่อยู่เบ้ืองหลังพุทธศิลป์น้ันด้วยพระมหากรุณา

ธคุิณ	พระบรสิทุธคุิณและพระปัญญาคุณของพระพทุธเจ้า	การตีความพทุธศิลป์บนฐานของญาณวทิยา

ว่า	ความรู้	เข้าใจในเรื่องบุคลาธิษฐานในฐานะสถาปัตยกรรม	ประติมากรรม	จิตรกรรมที่สื่อธรรม	สร้าง

ความรู้ที่อยู่ในรูปธรรมาธิษฐาน	แปลความออกเป็นบุคลาธิษฐานในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	พระเศียรของ

พระพทุธชินราช	แทนด้วยศีล	สมาธ	ิปัญญา	โดย	ศีลแทนด้วยรปูกาย	อิรยิาบถ	รปูแบบ	สมาธแิทนด้วย

ลายก้นหอยบนพระเศียร	 ปัญญา	 แทนด้วยเปลวเพลิงบนพระเศียรที่มีคุณสมบัติให้ความสว่าง	

ส่องความมดืท่ีเปรยีบด้วยอวิชชา	เปลวเพลงิมคุีณสมบติัร้อน	หมายถงึ	ตปะ	ทีเ่ผาลนกเิลสให้หมดสิน้

ไป	และส่วนอื่น	ๆ	ก็มีพระกรรณที่ยาว	ยาน	หมายถึง	ให้ตระหนักในการฟังเสียงร้องเรียน	ข้อครหา

นินทา	ไม่ด่วนตัดสินเข้าข้างใดข้างหนึ่ง	พระเนตร	จะทอดลง	สื่อถึงอาการส�ารวมทางตา	(จกฺขุส�วโร)	

ความรู้นี้ได้น�าไปเผยแผ่ด้วยหน้าที่ต่าง	ๆ	เช่น	ครู	อาจารย์	วิทยากร	การตีความพุทธศิลป์บนฐานของ

พุทธจริยศาสตร์ว่า	 การท�าอย่างไรว่าดี	 อย่างไรว่าช่ัว	 เกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัวว่าตามเกณฑ์หลัก

ว่า	ท�าด้วยโลภ	โกรธ	หลงหรือไม่	ว่าตามเกณฑ์รองว่า	การกระท�านั้น	วิญญูชนต�าหนิหรือไม่	คนอื่น	ๆ	

เดือดร้อนหรอืไม่	อย่างไร		การสร้างพทุธศิลป์หรอืการปฏิบติัต่อพทุธศิลป์น้ันกดี็	ต้องมพีทุธจรยิศาสตร์

เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ	 เพราะศิลป์ที่ดีนั้นต้องอยู่บนฐานของจริยศาสตร์ด้วย	ท้ายที่สุด	ผลการกระท�า

นั้น	ต้องค�านึงว่า	จะเกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณชีวิตอย่างไร	การตีความพุทธศิลป์บนฐานของ

สุนทรียศาสตร์ว่า	 ความงามตามแนวพุทธปรัชญาในพุทธศิลป์ทั้งรูปธรรม	 นามธรรม	 หรือภายนอก	

ภายใน	ศิลปะการประสานความรกั	ความสามคัคี	เป็นมติรภาพสร้างความรกัตามหลกักรณียเมตตสตูร

ว่า	 สักโก	 มีความสามารถ	 อุชุ	 ซ่ือตรง	 สุวโจ	 ว่าง่าย	 มุทุ	 อ่อนโยน	 อนติมานี	 ไม่ผยองพองลม	

ถ้าใคร	ๆ	มีธรรมเหล่านี้	ผู้นั้นก็จะเป็นที่รักตลอดไป

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 การประยุกต์ใช้หลักการตีความพุทธศิลป์เชิงพุทธปรัชญาในพระพุทธ

ชินราชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้	ประเด็นที่จะสามารถน�าเป็นแนวคิด	หลักวิชาการเพื่อการด�าเนิน

ชีวิตคือ	 มีศรัทธาที่ต้ังมั่นในพระรัตนตรัย	 ศีล	 ข้อปฏิบัติที่เป็นกัลยาณธรรม	 จะควบคุมพฤติกรรม

ทางกาย	วาจาให้เป็นหลักประกันชีวิต	มีปสาทะในพระสงฆ์	ดังนั้น	คุณภาพชีวิตทางพระพุทธศาสนา	

คือ	ชีวิตที่มีศรัทธา	ศีล	ปสาทะ	ในฐานะอริยธนะต่อพระรัตนตรัย	ในเรื่องนี้	สอดคล้องกับพระพุทธ

ชินราชที่เป็นแหล่งศาสตร์และศิลป์และศักด์ิสิทธิ์	 ชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมาสักการะบูชามิได้ขาด



192

◆ พระสมุห์อาทิตย์ อติภทฺโท (พงษ์สุกรี) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

เมื่อกราบไหว้แล้วก็ท�าบุญด้วยเงิน	 หยอดลงตู้บริจาค	 ติดเงินต้นผ้าป่า	 มอบเงินเข้ากองทุนต่าง	 ๆ	

มากมายบ่งบอกถึงการท�าบุญและการเสียสละ	แล้วเงินทุนตรงนี้ก็น�าไปแปลงเป็นการสร้างคุณค่าเพื่อ

พัฒนาชีวิตของคนในสังคมต่อไป	

	 คุณค่าของพระพุทธชินราชที่ประชาชนศรัทธาเลื่อมใส	 มีอิทธิพลต่อความรู้สึกว่า	 เป็น

ลูกหลานหลวงพ่อ	 คือ	 มีจิตโน้มไปในการรักษาศีล	 มีคุณธรรมจริยธรรมและรู้รักสามัคคี	 ผลจาก

คุณค่านี้กลับมาสร้างมูลค่าทางการเงินที่ได้จากศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระพุทธชินราช	 น�าไปแปลง

และสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 อานุภาพของพระพุทธชินราช	 สร้างคนให้มีศีลด้วย

เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 เมื่อนั้นเขาจะละเว้นความช่ัว	 ท�าดี	 และท�าจิตให้ผ่องใส	 ปฏิบัติใน

จริยธรรม	 3	 ระดับ	 คือ	 ระดับต้นได้แก่	 ศีลที่ควบคุมพฤติกรรมคนได้ทางกาย	 วาจา	 แม้แต่ศีล	 5	

ก็สามารถรับประกันได้ทั้งชีวิต	ทรัพย์สิน	ครอบครัว	ความเชื่อถือ	ความมีสติสัมปชัญญะ	ระดับกลาง	

ได้แก่	กุศลกรรมบถ	10	ควบคุมพฤติกรรมคนได้ทางกาย	วาจา	ใจ	และระดับสูงได้แก่	มรรคมีองค์	8	

ที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อริยบุคคลพ้นทุกข์ได้	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 สุนทรียศาสตร์ในพระพุทธ

ชินราชเป็นศิลปะการประสานความรัก	ความสามัคคี	เป็นมิตรภาพสร้างความรักตามสูตรแห่งความรัก

ในบทกรณียเมตตสูตรดังกล่าว	

	 การประยุกต์ใช้พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราชนี้	สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่าง	ๆ	เป็น

รปูธรรม	ซ่ึงวัดได้จากผู้ทีไ่ด้รบัผล	จากมลูค่าเป็นคุณค่า	ซ่ึงมลูค่าจากพระพทุธชินราช	คือ	เงิน	ทีช่าวไทย

และชาวต่างประเทศได้ศรัทธาเลื่อมใสท�าบุญ	 แปรสภาพเป็นค่าจ้างงาน	 เงินเดือน	 ค่าศึกษาเล่าเรียน	

ตัวอย่าง	มูลค่าจากเงินท�าบุญนั้น	เป็นค่าเล่าเรียนแก่ภิกษุสงฆ์	บุคลากร	ค่าอาหารแก่นิสิต	นักศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทั้งในและต่างประเทศ	ทั้งปริญญาโท	ปริญญาเอกกว่า	 10	คน	ส�าเร็จกลับ

มาเป็นบุคลากรของวัดประจ�าอยู่ในสถานศึกษา	นอกจากนี้	มูลค่า-เงิน	น�าไปสร้างงานประเภทต่าง	ๆ	

ในวัด	ในวิทยาลัยสงฆ์	เช่น	สวนมะพร้าว	สวนกล้วย	ผักกางมุ้ง	สร้างอาคารที่พักของโรงเรียนสาธิต	4	

ชั้น	เป็นเงิน	30	ล้าน	สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	4	ชั้น	เป็นเงิน	150	ล้าน	สร้างศูนย์การ

เรียนบาลีของวัด	4	ชั้น	20	ล้าน	สร้างบ่อน�้า	โรงน�้า	อาคารร้านค้าที่ระลึก	นอกจากนี้ที่ส�าคัญ	คือ	สร้าง

พระพุทธชินราชจ�าลอง	หน้าตักกว้าง	29	นิ้ว	เพื่อมอบให้หน่วยงานราชการ	เอกชน	ในถิ่นทุรกันดาร	

พื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศและต่างประเทศ	ปีละ	20	องค์	

องค์ควำมรู้ใหม่

	 องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยนี้ตั้งเป็นสูตร	ว่า	2M(CW)	Model	อ่านว่า	โมเดล	สองเอ็มใน

ซีดับเบิลยู	 เป็นลักษณะสังเคราะห์พุทธศิลป์ท่ีใช้องค์พระพุทธชินราชเป็นต้นแบบสู่การตีความด้วย

พุทธปรัชญาแล้วได้ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้มา	มีค�าอธิบาย	ดังนี้
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◆ คุณค่าเชิงพุทธปรัชญาของการตีความในพระพุทธชินราชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆

	 M1	 =	Morality	 ศีล	 หมายถึง	 ปฏิบัติในศีลเพื่อหลักประกันชีวิต	 ทรัพย์สิน	 ครอบครัว	

ความเชื่อถือ	และความมีสติ	รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติ

	 M2	=	Mercifulness	เมตตา	หมายถงึ	ธรรมอันปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสขุ	การช่วยเหลอืเก้ือกูล	

หมายถงึ	การปฏิบติัตามพทุธปรชัญาอันมอีงค์พระพทุธชินราชในฐานะพทุธศิลป์เป็นสือ่โน้มน�าจิตด้วย

ความเคารพและศรัทธา	 เช่นเดียวกับการที่ใครห้อยพระเครื่องบนคอ	 ย่อมมีกติกาว่า	 ต้องไม่ผิดศีล

ถ้าผู้ห้อยพระเครื่องนั้นเคารพ	ศรัทธาต่อพระเครื่องนั้นจริงก็จะไม่ท�า	ฉันนั้น	

	 C=	 Concentration	 การท�าให้เกิดสมาธิ	 ท�าใจให้สงบน่ิง	 มีจิตแน่วแน่	 ฝึกฝนพัฒนาจิต	

หมายถงึ	การปฏิบติัสมาธทิกุระดับ	และรปูแบบต่าง	ๆ 		ระดับเบือ้งต้น	การปฏิบติัสมาธกิคื็อ	การบรหิาร

จิตใจให้อยู่ในสภาพที่สมดุล	(Equality)	มีความฉลาดในการปรับปรุงอารมณ์	(E.Q.)	ไม่แสดงอาการ

รุนแรงออกต่อที่ท�างานหรือต่อใคร	ๆ		ระดับกลาง	คือ	การปฏิบัติสมาธิในขึ้นได้ตามองค์ฌาน	มีวิตก	

วิจารณ์	ปีติ	สุข	และท้ายสุด	คือ	เอกัคคตารมณ์	ระดับสูงสุด	คือ	ระดับวิปัสสนาญาณ	เห็นไตรลักษณ์	

ตัดกิเลส	ตัดรากถอนโคนแห่งสังสารวัฏได้	

	 W=	Wisdom	ปัญญา	หมายถึง	การมองเห็น	 เข้าใจ	รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมตามที่เป็น	

ตถตา	ความเป็นเช่นนั้น	(as	it	really	is	/	suchness)	มีความรู้	เข้าใจแนวปฏิบัติตามพุทธจริยศาสตร์

เพื่อสู่ความหลุดพ้น	คือ	นิพพาน	ระดับต้น	ได้แก่	ศีล	5	ระดับกลาง	ได้แก่	กุศลกรรมบถ	10	และ

สูงสุด	ได้แก่	มรรคมีองค์	8	ตามแผนผัง	ดังนี้

แผนผัง	:	แสดงองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
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◆ พระสมุห์อาทิตย์ อติภทฺโท (พงษ์สุกรี) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

	 องค์ความรู้มี	3	ระดับ	คือ	(1)	ความรู้พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราชระดับประสาทสัมผัสด้วย

อายตนะทั้ง	5	มีตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	(information)	(2)	ความรู้ระดับความรู้ที่มีความเข้าใจถึงเหตุผล	

สื่อสัญลักษณ์จากนามธรรมสู่รูปธรรมมีผลต่อสัมมาทิฐิ	 (knowledge)	และ	(3)	ความรู้ระดับปัญญา	

ที่น�าไปสู่การต่อยอดสร้างจิตวิญญาณสร้างเป็นแนวคิด	ทฤษฎีได้	และเปรียบเทียบกับแสง	หรือสว่าง	

และทึบ	เทาตามหลักไตรภูมิ	มีคุณค่าทางพุทธศึกษา	จริยศึกษา	และหัตถศึกษา	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการวิจัย	 วัตถุประสงค์ที่	 1	 พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราช	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พระมหามหาสุทิตย์	อาภากโร	เรื่อง	การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธ

ศาสนาในประเทศ	 ประเด็นที่ว่า	 เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย	 ในมิติของ

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	ประวัติศาสตร์	กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย

วดัทีม่คีวามงดงามทางด้านพทุธศิลปกรรมและความเช่ือเรือ่ง	“พระพทุธรปูศักด์ิสทิธิ”์ จะเป็นเส้นทาง

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงมาก	 ซ่ึงประเด็นน้ี	 ผู้วิจัยกล่าวถึงมาตลอดว่า	 พระพุทธชินราชนี้เป็น

พระพุทธรูปที่งดงามท่ีสุดในประเทศไทย	 นอกจากนี้	 ยังมีความศักด์ิสิทธิ์	 โดยมีต�านานที่ท้าว

อมรนิทราธริาช	(ท้าวสกักเทวราช)	ซ่ึงเป็นเทวดาช้ันดาวดึงส์แปลงกายนุง่ชุดขาวร่วมหล่อองค์พระพทุธ

ชินราชในการหล่อครั้งที่มีความสมบูรณ์ที่สุด		ณ	ปัจจุบัน	มีอายุมา	665	ปีแล้ว	ชาวพุทธไทยเข้ามา

กราบไหว้ทุกวันมิได้ขาดสาย	 ตกวันละประมาณ	 15,000	 คน	 รวมถึง	 ชาวต่างชาติที่เข้ามาชม	 และ

ถ่ายภาพกลับไปชมวันละ	 ประมาณ	 5,000	 คน	 หรืออาจเป็นเพราะจริตของตน	 ตามภาระ

หน้าท่ีงานของคนเหล่านั้น	 ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลด้วยแล้วจ�านวนผู้คนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า

เพื่อมาขอชมพระบารมี	 ขอพร	 ขอความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 อีกจ�านวนหนึ่งมาบนและมาแก้บน	

ด้วยเหตุนี้	 จึงมีผู ้คนมากราบไหว้สักการะมาก	 ผู ้คนต่างช่ืนชมสรรเสริญความสวยงามของ

องค์พระพทุธชินราชว่าเป็นพทุธปฏิมากรรมทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศและศักด์ิสทิธิ	์\ลกัษณะเดียวกนันี้

ประพันธ์	กุลวินิจฉัย	ได้ท�าวิจัย	เรื่อง	พระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ	กล่าวถึงว่า	เมื่อมี

พระพุทธรูปที่ใดก็จะมีพลังศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นที่นั่น	พระพุทธรูปคือสัญลักษณ์แห่งความดีงาม	คนที่ห้อย

พระเครื่องเต็มคอหรือคนที่กราบไหว้พระพุทธรูป	ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	จะเห็นว่า	 เกือบ

ทุกวัด	 ทุกบ้านหรือในรถยนต์	 แม้แต่เหรียญที่ห้อยคอนั้นก็จะเป็นพระพุทธชินราชส่วนใหญ่	 มีพ่อค้า

ได้ท�าเป็นวัตถุมงคลหลายรูปแบบ	 เช่น	 ผ้ายันต์ด้านหนึ่งเป็นภาพพระพุทธชินราชอีกด้านเป็นสมเด็จ

พระนเรศวรหรือยักษ์	ครุฑ	ท้าวเวสสุวรรณก็สุดแท้แต่	ก็ถือว่าเป็นรูปจ�าลองของพระพุทธชินราชด้วย	

สอดคล้องกบัโกสมุ	สายใจ	(2560)	ทีก่ล่าวไว้ในงานวจัิยเรือ่ง	พทุธศิลป์กบัการจดัการความรู	้ว่าก�าเนดิ

พระพุทธรูปมาจากเจดีย์ประเภทที่	4	เรียกว่า	อุทเทสิกเจดีย์	
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	 พุทธศิลป์ในพระพุทธชินราช	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	(2562)	เรือ่ง	วดัต้นเกว๋น	(อินทราวาส)	:	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	และการสบืสานประเพณีวถิี

ล้านนาว่า	 ประเภทศิลปกรรมแยกเป็นศิลปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมิใช่ศาสนา	 ที่เกี่ยวกับ

ศาสนา	เห็นได้ชัดคือ	พระอุโบสถที่มีศิลปกรรมช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	นาค	ยักษ์	ลักษณะดังกล่าว

ในรูปแบบงานแกะสลักปูนปั้น	งานถักทอ	งานจิตรกรรม	รวมถึงงานศิลปะที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่

แสดงออกผ่านกายภาพ	มีจุดประสงค์เพื่อการสืบค้นและการตีความพฤติกรรมของมนุษย์และสถาบัน

ต่าง	ๆ	ว่าเป็นไปโดยมีเจตนาซึ่งเป็นการตีความเชิงอุปมา	(Analogous	meaning)	ที่เป็นบุคลาธิษฐาน

และธรรมาธษิฐาน	ตัวอย่าง	วดัอินทราวาส	(ต้นเกว๋น)	กล่าวกนัว่า	มสีถาปัตยกรรมทีเ่ป็นล้านนาโบราณ	

มคีวามส�าคัญทางประวติัศาสตร์	โดยสร้างศาลาจัตุรมขุเป็นทีป่ระดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุทีพ่กัแห่จาก

วดัพระธาตุศรจีอมทองไปยงัวดัพระธาตุดอยสเุทพเพือ่ให้ชาวพทุธได้สกัการบชูาและสรงน�า้	นอกจากน้ี

ยังสื่อถึงธรรมด้วยว่า	 ศาลาจัตุรมุขหรือศาลา	 4	 ทิศแสดงถึงท้าวจตุโลกบาลหรือการคุ้มครองดูแล

ของเทพสวรรค์ช้ันจาตุมหาราช	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเทวัญ	 เอกจันทร์	 และคณะเรื่อง	

การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา	 ว่า	 สถาปัตยกรรม	 คือ	 การสร้างพระเจดีย	์

การประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น	 โลหะ	ส่วนวิหาร	หอไตร	และอุโบสถ	มักใช้ไม้เป็นองค์ประกอบองค์

ความรู้พุทธศิลปกรรมล้านนาในการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพศิลปะ	 ส่วนงานวิจัยที่ไม่

สอดคล้องกันนั้นจะกล่าวถึงพุทธศิลป์แบบกว้าง	ๆ 	เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	เช่น	งานวิจัย

ของพระครูสิริรัตนานวัตร	 (ทวี	 ฐานวโร)	 เรื่อง	 กระบวนการสร้างจิตส�านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิง

พุทธในสังคมไทย	พบว่า	พุทธศิลปกรรมจะเป็นสื่อน�าการเกิดจิตส�านึกในคุณธรรมจริยธรรมได้ดีที่สุด	

และมิใช่แต่พระพุทธรูปเท่านั้น	ยังมีสถาปัตยกรรมประเภทหอไตร	มณฑป	เจดีย์ทรงต่าง	ๆ	อีกด้วย	

ที่มีคุณค่าทางพุทธิศึกษา	

	 วตัถปุระสงค์ที	่2	หลกัการตีความพทุธศิลป์เชิงพทุธปรชัญา	สอดคล้องกบังานวจัิยของพระครู

สริริตันานวุตัร	(ทวี	ฐานวโร)	(2554)	เรือ่ง	การศึกษาเชิงตีความพทุธธรรมทีป่รากฏในพทุธศิลปกรรม	ว่า	

พุทธศิลป์โดยมีองค์พระพุทธชินราชเป็นองค์แทนนี้	 ถือว่า	 เป็นสื่อแทนองค์พระพุทธเจ้า	 พุทธศิลป์

ต่าง	ๆ	เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต	จึงมีการศึกษาตีความเรื่องคุณค่าของพุทธศิลปกรรมที่มีอิทธิพล

ต่อวิถีชีวิต	คือมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและจิตใจ	พุทธศิลป์มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตอย่างนี้	แม้แต่ต้นโพธิ์

ก็ยังถือเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า	 เป็นที่เคารพกราบไหว้	 จึงไม่เป็นการยากที่จะคิดมีพระพุทธรูป

องค์แทนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า	ซึ่งพระพุทธรูปนวัตกรรม	เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน	เป็นปฏิมากรรม

เชิงศิลป์ทีส่ือ่ถึงธรรม	เรยีกว่าเป็นบคุลาธษิฐานจากสญัลกัษณ์เข้าหาธรรม	เช่นพระพทุธปรปูางมารวิชัย	

จะสือ่ถงึการเอาชนะอุปสรรคปัญหาจากมารประเภทต่าง	ๆ 	มอิีทธพิลน้อมน�าจิตใจเข้าสูศี่ล	สมาธ	ิปัญญา	
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 พทุธศิลป์ทกุชนดิ	มพีทุธปรชัญาครอบคลมุอภิปรชัญา	ญาณวทิยา	จรยิศาสตร์และสนุทรยีศาสตร์

ครบถ้วน	จะเกิดผลดีต่อผู้เคารพกราบไหว้	เป็นมนต์เสน่ห์ของคนที่มีจริตในพุทธิจริต	ในราคจริต	และ

เป็นมนต์เสน่ห์ต่อคนท่ีมกันยิมในรปูประมาณ	ในสมยัพทุธกาล	ผู้ติดอยูใ่นรปูประมาณนี	้บรรลมุรรคผล

มาแล้ว	นัน่คือ	มาณพน้อยช่ือว่า	วกักล	ิซ่ึงเธอได้ติดตามชมรปูโฉมงามของพระพทุธเจ้าทกุทีท่ีพ่ระพทุธ

องค์เสด็จไป	พระพทุธองค์หย่ังเหน็จรติของมานพน้อยนี	้จึงแนะน�าให้ศึกษาธรรมจากสรรีะของพระองค์	

จึงตรสัค�าว่า	“ผู้ใดเหน็ธรรม	ผู้นัน้เหน็เรา	(พระพทุธเจ้า)”	ค�าบาลว่ีา	โย	ธมมฺ�	ปสสฺติ,	โส	ม�	ปสสฺติ	น่ันคือ

สอนให้เห็นธรรมผ่านรูปกายภายนอก	โดยสอนว่ากายภายนอกเป็นของเปื่อยเน่าได้	ส่วนธรรมนั้นไม่

เปื่อยเน่า	 ไม่ตายหายไปจากโลกนี้ได้	 เพราะพระธรรมก็ยังเป็นสัจธรรม	 เป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง	

ผู้ใดที่ได้ปฏิบัติตามธรรมแล้ว	 เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก	 เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค	์

นี่เป็นการสื่อภายนอกเข้าสู่ภายใน

	 พุทธศิลป์ทุกชนิดมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนั้น	 จะเห็นได้จากคัมภีร์มหาวิภังค์	

ภาค	2	ได้ระบุศิลปวิทยาไว้	2	กลุ่ม	ได้แก่	“กลุ่มที่	1	ประเภทวิชาช่างจักสาน	วิชาช่างหม้อ	วิชาช่าง

หกู	วชิาช่างหนงั	วชิาช่างกัลบก	กลุม่ที	่2	ประเภทวชิานบั	วชิาค�านวณ	วชิาเขยีน”	พระพทุธองค์ตรสัว่า	

กลุ่มช่างต่าง	ๆ	นี้	 เป็นผู้มีศิลปะ	ในสาลิตตกชาดก	ว่าด้วยศิลปะในการดีดก้อนกรวด	เป็นการกล่าว

ชื่นชมบุคคลผู้มีศิลปะว่า	 “ขึ้นชื่อว่า	 ศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ย่อมยังประโยชน์ให้ส�าเร็จโดยแท้”	

พระองค์ทรงทอดพระเนตรบุรุษเปลี้ยได้บ้านส่วยทั้ง	 4	 ทิศ	 ก็เพราะศิลปะในการดีดมูลแพะ	 ในส่วน

งานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับข้อวัตถุประสงค์ข้อนี้	 งานวิจัยของสรรค์	 เวสสุนทรเทพ	 และชัยสิทธิ์	

ด่านกิตติกุล	เรื่อง	แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย	ประเด็น	แนวคิดและทฤษฎี

เกีย่วกบัภูมทิศัน์วัฒนธรรม	กล่าวว่า	ภูมทิศัน์วัฒนธรรมนัน้เกดิจากการกระท�าของมนษุย์ทีป่รากฏร่องรอย

ลงบนภูมิทัศน์ที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ	 ซ่ึงเป็นผลจากทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 รวมถึงด้านกายภาพและ

ได้รบัการพฒันาผ่านกาลเวลาจนปรากฏเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพืน้ที	่กลายเป็นคุณค่า	เป็นสิง่ทีต้่อง

ค�านงึถงึในการบรหิารจัดการ	และเป็นแบบอย่างในการพฒันาอย่างยัง่ยนืน่ันเอง	สอดคล้องกบังานวิจยั

ของพระครูสิริรัตนานุวัตร	(ทวี	ฐานวโร)	เรื่อง	กระบวนการสร้างจิตส�านึกด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ

ในสังคมไทย	ว่า	คุณค่าชีวิต	คือความสุขกาย	สุขใจ	มีสังคมที่ดี	มีกัลยาณมิตร	นี่คือเป้าหมายสูงสุด	

แต่ต้องมเีบือ้งต้นจากการมชีีวติทีดี่มสีขุ	จะมุง่เน้นการมกิีนมใีช้	หรอืความอ่ิมปากอ่ิมท้องเป็นความสขุ

ในชีวิตของแต่ละคน	จะมผีลไปถงึทกุชีวิตในสงัคมด้วย	แล้วจะก่อเกิดสนัติสขุ	เป็นความสขุทีเ่กิดจาก

ความสงบเรียบร้อยในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน	 ถ้าบ้านเมืองสงบสุขแล้ว	 จะมีผลต่อการผลิตความคิด	

เกิดสติปัญญาที่ละเอียดอ่อน	 เพราะนักคิดนักปรัชญาจะเลือกเกิดในที่สงบเย็น	 มีภูมิประเทศหรือ

ภูมิอากาศที่เหมาะสมและที่ท�าหากิน	ที่ท�าเกษตรกรรมก็ต้อง	“สัปปายะ”	ด้วย	
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	 วัตถุประสงค์ข้อ	 3	 การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในงานพุทธศิลป์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

สอดคล้องกบังานวิจยัของพระครสูริริตันานวัุตร	(ทว	ีฐานวโร)	(2554)	เรือ่ง	กระบวนการสร้างจติส�านกึด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย	โดยได้ประยุกต์ศีล	สมาธิ	ปัญญา	สร้างจิตส�านึก	ว่า	ศีล	วางตน

ให้มีระเบียบวินัย	ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มคณะ	กรณีที่เป็นนักเรียน	ก็ต้องคิดว่า	ตนมีหน้าที่เรียน	

ต้องส�านึกอบรม	บ่มเพาะ	พัฒนากายภาพ	จนเกิดทักษะ	มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น	นักเรียนมีหน้าที่

เรียนโดยตรง	อีกส่วนหนึ่ง	คือการกีฬา	การประดิษฐ์กิจกรรม	เช่น	ประกวดสวดหมู่สรภัญญะ	แข่งขัน

ตอบปัญหาธรรม	หรือสอบโอเน็ต	บีเน็ต	การเดินพาเหรด	การประยุกต์สมาธิเพื่อสร้างจิตส�านึก มีวุฒิ

ภาวะทางจิตใจ	การควบคุมจิตใจให้มั่นคง	มีความเชื่อมั่นในตัวเอง	มีใจหนักแน่นในหน้าที่การงาน	ใน

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 ไม่แสดงอาการใจเสาะ	 ใจไม่โลเล	 ประเภทวิตกจริต	

ไม่อ้างโน่นนี่	ออกตัวชิ่งไปวัน	ๆ	เข้าข่ายการท�างานแบบเช้าชาม	เย็นชาม	ถ้าเราส�านึกเสียว่า	งานคือ

งาน	 ท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 งานคือหน้าที่ไม่ใช่ท�าเพื่อเอาใจใครเกินไป	 งานคือเงินเกิดการคุ้มค่า

ที่นายจ้างจ่ายให้	 งานคืออนาคตของชีวิต	 มีชีวิตอยู่สบาย	 งานคือความสุขยอดปรารถนาของทุกชีวิต	

ถ้าไม่พึงพอใจในหน้าที่นั้นเมื่อไร	 ให้ย้อนไปแต่ต้นเข้าท�างานว่า	 เรายินยอมพร้อมใจที่จะท�างานตรงน้ี	

หน้าที่อันนี้	 จะอ้างว่าใครคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูก	 จะขัดแย้งกับเจตนารมณ์เดิมของตน	

การประยุกต์ปัญญาเพื่อสร้างจิตส�านึก	รู้จริง	เชี่ยวชาญ	ช�านาญการ	ใช้งานได้ทันที	มีทักษะ	ไม่ใช่รู้งู	ๆ	

ปลา	ๆ	เชิงสังคม	คือรู้ว่าอะไรจะดี	อะไรจะชั่ว	อย่าคิดว่ารู้แล้วจะดี	รู้แล้วพาลให้ชั่วก็มี	ยิ่งไปกว่านั้น	

ต้องรู้โง่	 รู้ฉลาดด้วย	คือ	 ต้องโง่เป็น	 ฉลาดเป็น	 เรียกว่าใช้ความรู้ให้เป็น	 ดังค�าประพันธ์ของสมเด็จ

พระมหาวีรวงศ์	(ติสฺสมหาเถร)	ว่า	“โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด	 ทางชีวิตจะรุ ่งโรจน์โสตถิผล	

ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน	 โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเด๋ียวเดียว”	 (อ้างในพระราชวรมุนี	 (ประยูร	

ธมฺมจิตฺโต),	2539:	109)

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การประยุกต์ใช้พทุธศิลป์ในพระพทุธชินราชในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสงัคมสงเคราะห์	

ด้านสุขภาพ	 ด้านการศึกษาโอกาสแห่งเรียนรู้ของคนยากจน	 ด้านนวัตกรรม	 ด้านการสร้าง/ก่อสร้าง	

ด้านการปฏิสงัขรณ์เพือ่อนรุกัขนาปธาน	ด้านการจัดต้ังสถานศึกษาแหล่งเรยีนรูต้ลอดชีวติ	ด้านผลติผล

นวตักรรมการจัดต้ังสถานศึกษาพระสงฆ์	ด้านช่ือเสยีงของวดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะ

แหล่งศรทัธา	ด้านกจิกรรมการเผยแผ่ศาสนาทีส่�าคัญของวัด	ด้านต�านานพทุธชินราชและการประยกุต์ใช้

เผยแผ่ธรรมตามหลกัสารสนเทศในการประชาสมัพนัธ์	อย่างไรก็ตาม	ผู้วจัิยมข้ีอเสนอแนะเพือ่การวจัิย

ครัง้ต่อไปในประเด็นต่าง	ๆ 	กล่าวคือ	1)	ควรมกีารท�าวิจยัเกีย่วกบัอรรถปรวิรรตศาสตร์	นริติุปฏิสมัภิทา	

มีการตีความว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยศาสตร์	 สาธารณสุขศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 โบราณคดี	

2)	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับพุทธศิลป์ในพระพุทธชินราชตามแนวพุทธปรัชญาที่สามารถน�าไปบูรณาการ
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◆ พระสมุห์อาทิตย์ อติภทฺโท (พงษ์สุกรี) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ ◆

กับเศรษฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์	การท่องเที่ยว	3)	ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในพุทธศิลปะของวัด	ศาสนาอื่น	ๆ 	ควรจัดภูมิทัศน์	วางแผนผังสถาปัตยกรรม	ตั้งประติมากรรมของวัด

อย่างไรให้ดูสนุทรยีภาพ	เป็นทีร่่มรืน่	เจรญิตาเจรญิใจแก่ผู้เข้ามาท�าบุญในวัด	4)	ควรมกีารท�าวจัิยเกีย่ว

กับรูปแบบการพัฒนาพุทธศิลป์ของไทย	การก�าหนดขนาดของสถาปัตยกรรม	ปฏิมากรรมศาสนสถาน	

ศาสนวัตถุ	ศาสนธรรมที่เหมาะสม
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◆ คุณค่าเชิงพุทธปรัชญาของการตีความในพระพุทธชินราชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ◆
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