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บทคัดย@อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อ 1) พัฒนาต@นแบบผลิตภัณฑ7เกี่ยวกับฐานข@อมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส7สำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 2) พัฒนาฐานข@อมูลสำหรับ
การเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 3) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส7สำหรับการเรียนรู@
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา โดยมีรูปแบบการวิจัย คือการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสWวนรWวม ในพื้นที่การวิจัย คือวัด 27 แหWงในอุทยานประวัติศาสตร7
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา และทำการสัมภาษณ7ผู@ให@ข@อมูลในพื้นที่ 23 ทWานด@วย
คำถาม 2 ชุด คือสารสนเทศ 6 ข@อและคำถาม 9 ข@อ เพื่อรวบรวมข@อมูลนำไปวิเคราะห7
ผลการวิจัยพบวWา อุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยามี
องค7ประกอบทางพระพุทธศาสนา 5 ด@าน คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม
ซึ่งสร@างขึ้นด@วยความศรัทธาและสืบทอดพระพุทธศาสนา พร@อมพุทธศิลป`ที่สะท@อนวัฒนธรรมประเพณี คติการ
สร@าง เอกลักษณ7ของชาติ สWวนฐานข@อมูลเพื่อการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา คือ
เจดีย7ประธานสร@างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ@า ทำให@ตระหนักถึงคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือ
หลั ก บุ ญ กิ ร ิ ย าวั ต ถุ 3 ประการและหลั ก โอวาทธรรม 3 ประการ สW ว นพระพุ ท ธรู ป เปb น สั ญ ลั ก ษณ7 แ ทน
พระพุทธเจ@า ทำให@ตระหนักถึงคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือหลักอริยสัจ 4 หลักโพธิปdกขิยธรรม 37 ประการ และ
หลักมหาสติปdฏฐาน การพัฒนาระบบการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาได@ 3
เส@นทาง คือ เส@นทางสายพระบรมสารีริกธาตุจักรวาลวิทยา เส@นทางสายมหาสติปdฏฐาน และเส@นทางสาย
อริยสัจ 4 สWวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7ได@ทำขึ้นเพื่อการเรียนรู@วัดทั้ง 27 แหWง
คำสำคัญ: การเรียนรู@พระพุทธศาสนา; ฐานข@อมูล; มรดกโลกทางวัฒนธรรม; หนังสืออิเล็กทรอนิกส7
*
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Abstract

The research article consisted of the following objectives: (1) to develop a product
prototype about a database and eBooks for learning world cultural heritage in a Buddhist
context; (2) to develop a database for learning world cultural heritage in a Buddhist context;
and (3) to develop eBooks for learning world cultural heritage in a Buddhist context. The study
applied documentary research, qualitative research, and participatory action research in the
research areas which included 27 temples in Sukhothai, Si Satchanalai, and Kamphaeng Phet
Historical Parks. The interview was done with 23 key informants and separated into 2 sections:
6 information and 9 questions. The obtained data were analyzed
From the study, it is discovered that Sukhothai, Si Satchanalai, and Kamphaeng Phet
Historical Parks consist of 5 elements in Buddhism which are religious places, religious objects,
religious persons, Buddha’s teachings, and religious rites. All of which are built on faith and
Buddhist inheritance, as well as Buddhist arts that reflect traditions and cultures, and the
principles of forming a national identity. A database for learning world cultural heritage in a
Buddhist context includes the main pagoda to enshrine the Buddha's relics, which consists of
the following values in Buddhist philosophy: Puññakiriyavatthu (Three Bases of Merit) and
Ovāda-dhamma (Three Admonitions). The Buddha statues, which serve as the Buddha's
symbol, enable one to realize the following values in Buddhist philosophy: Ariyasacca (Four
Noble Truths), Bodhipakkhiya-dhamma (37 Qualities Contributing to Enlightenment), and Mahā
Satipaṭṭhāna (Four Foundations of Mindfulness). The development of a learning system for
world cultural heritage in a Buddhist context is divided into 3 routes: the route of the Buddha's
Relics and the route of cosmology; the route of the Four Foundations of Mindfulness, and the
route of the Four Noble Truths. EBooks are created in order to learn about 27 temples.
Keywords: Learning Buddhism; Database; World Cultural Heritage; EBooks

บทนำ

องค7กรยูเนสโก (UNESCO) ได@ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในประเทศไทยให@เปbนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
คือ เมืองประวัติศาสตร7สุโขทัยและเมืองบริวาร และนครประวัติศาสตร7พระนครศรีอยุธยาซึ่งประกอบด@วย
อุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา (Foreign Affairs Division,
Ministry of Culture, 2013) อุทยานประวัติศาสตร7ทั้ง 4 นี้มีวัดโบราณเปbนจำนวนมากที่ได@สร@างขึ้นด@วยความ
ศรัทธาของชาวพุทธในอดีต ตั้งแตWพระพุทธศาสนาเผยแผWเข@ามาประเทศไทย แบWงเปbน 4 ยุค คือ ยุคหินยาน
แบบเถรวาท ยุคมหายาน ยุคหินยานอยWางพุกาม และยุคลังกาวงศ7 (Prince Tisavarakumarn, the Prince
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Damrong Rajanubhab, 1974) โดยพระพุทธศาสนาหินยานแบบเถรวาทได@เผยแผWเข@ามาในสมัยทวารวดี
ตWอมาเขมรมีอำนาจเหนือไทย ได@นำพระพุทธศาสนาแบบมหายานเข@ามาเผยแผWในสมัยศรีวิชัย เมื่อพระเจ@าอนุ
รุทธมหาราชทรงมีอำนาจเหนือประเทศล@านนา พลเมืองนับถือพระพุทธศาสนาหินยานอยWางพุกามในสมัยเชียง
แสน ในสมัยพWอขุนรามคำแหงมหาราช ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ7 ได@อาราธนาพระ
เถระผู@ใหญWจากเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งอยูWในเมืองสุโขทัย ทำให@พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ7
เจริญรุWงเรืองจนถึงปdจจุบัน
ความก@ าวหน@ าของเทคโนโลยี สW ง ผลให@ เ กิ ดโลกไร@ พรมแดน มี การเชื ่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และอื่น ๆ ผWานการเผยแพรWรูปแบบที่พึงประสงค7 ทำให@ผู@บริโภคเข@าถึงแหลWงข@อมูลจากสารสนเทศ
ตWาง ๆ ได@งWาย โดยเฉพาะการค@นหาข@อมูลผWานเครือขWายอินเทอร7เน็ต ทำได@สะดวกรวดเร็ว ผู@บริโภคมีแนวโน@ม
ต@องการการตอบสนองที่มีลักษณะเฉพาะตัว การตอบสนองด@านจิตใจ การค@นหาความหมายของสิ่งรอบตัว
รวมถึงความคาดหวังที่จะได@รับประสบการณ7ที่แปลกใหมWจากมุมมองหรือวิธีคิดใหมWมากขึ้น ไมWวWาเปbนการเรียนรู@
หรือการศึกษาข@อมูลออนไลน7กWอนการเดินทางไปยังจุดหมาย ทำให@เกิดการพัฒนาฐานข@อมูลที่กว@างขวางขึ้น
เจาะจงเฉพาะกลุWมมากขึ้น คณะผู@วิจัยได@ตระหนักถึงฐานข@อมูลในด@านนี้ จึงดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข@อมูล
การเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา ใช@พื้นที่ศึกษาคือเมืองประวัติศาสตร7สุโขทัยและ
เมืองบริวาร และนครประวัติศาสตร7พระนครศรีอยุธยา โดยการสืบค@นเรื่องทั่วไป คือประวัติความเปbนมา ที่ตั้ง
การเดินทาง บริการ กิจกรรม สถานที่ควรไปเยือน เปbนข@อมูลเชิงประจักษ7 สWวนข@อมูลในบริบทพระพุทธศาสนา
เปbนเรื่องที่ต@องวิจัยเพิ่มเติม ในอดีตเมืองประวัติศาสตร7ทั้งสองนี้มีวัดจำนวนมาก สร@างขึ้นเปbนศูนย7รวมจิตใจของ
ชาวเมืองที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้นข@อมูลในบริบทพระพุทธศาสนาจึงเปbนข@อมูลสำคัญและคณะผู@วิจัย
วางแผนลงพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ7เชิงลึกผู@ที่
เกี่ยวข@อง เพื่อรวบรวมข@อมูลที่มีคุณคWาทางรูปธรรมและนามธรรม เพื่อพัฒนาเปbนฐานข@อมูลใหมWให@ผู@สนใจได@
เข@ามาเรียนรู@ผWานสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส7ที่จัดทำขึ้นเปbนชุดความรู@ให@ได@ศึกษาและทWองเที่ยวกWอนไปเยือนจริง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวWา พระครูสุนทรสังฆพินิจ (Phrakhru Sunthorn Sangkhapinit,
2017) ได@กลWาวถึงฐานข@อมูลในงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห7นโยบายและยุทธศาสตร7การทWองเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มีความสำคัญตWอการทำข@อมูลสารสนเทศมรดก
วัฒนธรรม ซึ่งเปbนประโยชน7ตWอการพัฒนาธุรกิจการทWองเที่ยวและเปbนสื่อการเรียนรู@ โดยมีจุดเดWนในด@านการ
ค@นหาข@อมูล บริการ และนำเสนอสารสนเทศด@านใหมWผWานจอคอมพิวเตอร7หรือโทรศัพท7มือถือ สWงเสริมและ
เพิ่มเติมฐานข@อมูลให@ลึกและนWาสนใจยิ่งขึ้น ภูวเดช สินทับศาล (Sinthapsan, 2017) ได@กลWาวถึงองค7ความรู@
ด@ า นพระพุ ท ธศาสนาในงานดุ ษ ฎี น ิ พ นธ7 เ รื่ อ ง “รู ป แบบการจั ด การทW อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร7สุโขทัย” สWงเสริมให@เกิดความเชื่อมโยงเปbนเครือขWายการทWองเที่ยวมรดกโลกในภูมิภาคอาเซียน
เปbนศูนย7เรียนรู@วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยการประสานงานของหนWวยงานภาครัฐ ภาคีเครือขWาย
ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให@บรรลุการบริหารจัดการธุรกิจการทWองเที่ยว Qazi, Raza, and Shah (2018)
ได@ ก ลW า วถึ ง หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส7 ใ นงานเขี ย นเรื ่ อ ง “Acceptance of e-book reading among higher
education students in a developing country: the modified diffusion innovation theory” ทฤษฎี
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นวัตกรรมการแพรWกระจายเพื่อปรับทัศนคติของนักเรียนตWอการรับรู@ สWงผลให@เห็นถึงความเข@ากันได@ ความ
ซับซ@อน ความสามารถในการสังเกต การทดลองทัศนคติ และการรับรู@ ทำให@เกิดผลเชิงบวกอยWางมีนัยสำคัญตWอ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คือนักเรียนพบหนังสืออิเล็กทรอนิกส7ที่ตรงกับความต@องการ ความตั้งใจ และเกิดการ
ใช@งานจริงในที่สุด
จากความสำคัญที่ได@กลWาวไว@แล@ว คณะผู@วิจัยจะนำเสนอต@นแบบผลิตภัณฑ7 (prototype) ที่ได@จากการ
พัฒนาฐานข@อมูลสำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา เปbนองค7ความรู@จากการ
วิ จ ั ย ชุ ด ความรู @ และจั ด ทำเปb น สื ่ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส7 เรื ่ อ ง “มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ท
พระพุทธศาสนา” เพื่อให@นักทWองเที่ยวและผู@สนใจได@เข@าชมผWานเครือขWายทางอินเตอร7เน็ต

วัตถุประสงคNการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาต@นแบบผลิตภัณฑ7 (prototype) เกี่ยวกับฐานข@อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส7สำหรับ
การเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา
2. เพื่อพัฒนาฐานข@อมูลสำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา
3. เพื ่ อ พั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส7 ส ำหรั บ การเรี ย นรู @ ม รดกโลกทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ท
พระพุทธศาสนา

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาด@านเนื้อหาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี เปbนการรวบรวมข@อมูลเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข@อง หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ7ของมรดกโลกในอุทยาน
ประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา และศึกษาแนวคิดการพัฒนาฐานข@อมูล
แนวคิดมรดกโลกทางวัฒนธรรม แนวคิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส7 และแนวคิดการเผยแผWพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม เปbนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข@อมูลจากการสัมภาษณ7เชิงลึกบุคคล
ที่เกี่ยวข@องและพิจารณาเก็บภาพนิ่งเพื่อค@นหาข@อมูลด@านองค7ประกอบทางพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป`ของ
วัดในอุทยานประวัติศาสตร7ที่ตั้งอยูWในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัย 15 วัด จังหวัดกำแพงเพชร 4 วัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 แหWง
ขั ้ น ตอนที ่ 3 การเก็ บ ข@ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ7 บ ุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข@ อ งกั บ อุ ท ยานประวั ต ิ ศ าสตร7 คื อ
ผู@อำนวยการหรือหัวหน@าอุทยานประวัติศาสตร7 เจ@าอาวาสวัด เจ@าหน@าที่การทWองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มัคคุเทศก7มรดกโลกและท@องถิ่น ผู@ประกอบธุรกิจการทWองเที่ยว และผู@นำชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือการวิจัย
1) แบบสัมภาษณ7เชิงลึก เชิญบุคคลที่เกี่ยวข@องกับอุทยานประวัติศาสตร7มรดกโลกทางวัฒนธรรม 23
รูป/คน

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.2 )March-April 2022)

527

2) ประชุมกลุWมยWอย เชิญผู@ทรงคุณวุฒิ 5 ทWานเข@ารWวมสนทนากลุWมเฉพาะ เพื่อปรับปรุงฐานข@อมูลและ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส7ให@สมบูรณ7ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข@อมูล เปbนการรวบรวมฐานข@อมูลที่เปbนประโยชน7ตามวัตถุประสงค7และ
นำมาวิเคราะห7เปbนผลการศึกษาวิจัย โดยมุWงเน@นการพัฒนาฐานข@อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส7สำหรับการ
เรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห7ข@อมูล เปbนการนำฐานข@อมูลที่เกี่ยวข@องมาวิเคราะห7และสังเคราะห7เพื่อหา
องค7ความรู@ในประเด็นของคุณคWาเชิงรูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร7มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนาและนำไปจัดทำเปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการศึกษาวิจัยและการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย จากชุดองค7ความรู@ เส@นทาง
เรียนรู@พระพุทธศาสนา 3 เส@นทางและนำเสนอเปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7เพื่อการเรียนรู@มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา

ผลการวิจัย

วั ต ถุ ป ระสงค2 ท ี ่ 1 ผลการวิ จ ั ย พบวW า ฐานข@ อมู ลทั ่ วไปที ่ เปb นประโยชน7 ต W อการทW องเที ่ ยวอุ ทยาน
ประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา เปbนเรื่องที่ตั้ง การติดตWอ และชWองทาง
ประชาสัมพันธ7 เรื่องประวัติความเปbนมา เรื่องประเภทเส@นทางไปถึงอุทยานประวัติศาสตร7 และเรื่องสถานที่สำคัญใน
อุทยานประวัติศาสตร7 สWวนฐานข@อมูลเฉพาะเปbนเรื่ององค7ประกอบทางพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป`ในอุทยาน
ประวัติศาสตร7 ซึ่งคณะผู@วิจัยได@สืบค@น ลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ7บุคคลที่เกี่ยวข@อง เพื่อพัฒนาต@นแบบผลิตภัณฑ7
เกี่ยวกับฐานข@อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส7สำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา
ผลการวิจัยสรุปวWา
1) องค7ประกอบทางพระพุทธศาสนาในอุทยานประวัติศาสตร7 อธิบายความเชื่อมโยงผWานประวัติศาสตร7
และศิลปะเพื่อพระพุทธศาสนา ได@แกW (1) ศาสนสถาน หมายถึง วัดหรืออาคารสิ่งกWอสร@าง เจดีย7ประธาน เจดีย7
บริวาร อุโบสถ วิหารหลวง มณฑป ที่นิยมสร@างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปbนสัญลักษณ7แทนพระพุทธเจ@า ความ
บริสุทธิ์ของพระธรรม การตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา และความเจริญแหWงธรรมในสังคม (2) ศาสนวัตถุ หมายถึง
พระพุทธรูป ประติมากรรมประดับอาคาร และจิตรกรรมฝาผนัง นิยมสร@างพระพุทธรูปปางลีลา เพื่อแสดงถึงความ
เจริญทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม เศรษฐกิจ และความรุWงเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย (3) ศาสนบุคคล
หมายถึง บุคคลผู@สร@างวัดหรือบำรุงพระพุทธศาสนา เชWน พWอขุนรามคำแหงมหาราช ให@ขุดพระธาตุขึ้นมาให@
ชาวเมืองได@สักการบูชา เปbนต@น ทำให@ชาวเมืองมีวัฒนธรรม มีจิตใจสูง มีน้ำใจเอื้อเฟ©ªอเผื่อแผW ยึดหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเปbนหลักดำเนินชีวิต ทำให@บ@านเมืองสงบรWมเย็น สWวนพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) โปรดให@
สร@างถาวรวัตถุ ทรงผนวช และพระราชนิพนธ7เรื่องไตรภูมิกถา กลWาวถึงภูมิ 3 คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ เพื่อ
เตือนสติชาวเมืองให@ทำความดี ละเว@นความชั่ว เพื่อจะได@มีสวรรค7เปbนเป«าหมาย (4) ศาสนพิธี หมายถึง
การกรานกฐิน การบรรพชาอุปสมบท ถือเปbนวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีที่สืบตWอกันมา มีระเบียบ แบบแผน
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แบบอยWางที่ปฏิบัติให@เกิดศรัทธา เกิดรูปธรรมที่เสริมสร@างคุณคWาด@านจิตใจ และเปbนเอกลักษณ7ของชาติ (The
Fine Arts Department, 1972)
2) พุทธศิลป`ในอุทยานประวัติศาสตร7 เปbนศิลปกรรมสร@างเพื่อพระพุทธศาสนา ใช@ทักษะฝ¬มือ ความ
ประณีต ความศรัทธา และสมาธิของครูชWางโบราณ สื่อเรื่องของพระพุทธเจ@า หลักธรรมในการดำเนินชีวิต การ
ผWอนคลายจิตใจ และเจริญศรัทธาผWานรูปแบบของสถาปdตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนัง อธิบาย
ได@ดังนี้
2.1) สถาปdตยกรรม เปbนศิลปกรรมสะท@อนวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ความสร@างสรรค7 ที่สืบทอดเปbน
เอกลักษณ7ไทย แบWงเปbน 3 ด@าน คือ (1) พุทธศิลป`ด@านสถาปdตยกรรม สร@างเพื่อพระพุทธศาสนาด@วยความ
ศรัทธา เปbนศาสนสถานที่ใช@ทำศาสนพิธี ประกอบด@วยเจดีย7ประธาน วิหาร อุโบสถ มณฑป (Phra Maha
Wichan Liao Seng, 2001) (2) แผนผังของวัด เปbนตำแหนWงที่ตั้งสถาปdตยกรรมตามคติจักรวาล ซึ่งวัดแบบ
ประเพณีในสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาตอนกลาง ให@เจดีย7เปbนประธานของวัด มีวิหารหลวงตั้งอยูWด@านหน@า และ
อุโบสถตั้งอยูWด@านหลังเปbนแนวเดียวกัน ยกเว@นสมัยอยุธยาตอนต@นจะมีระเบียงคตล@อมเจดีย7ประธาน ในสมัย
อยุธยาตอนกลาง ให@ความสำคัญกับอุโบสถและวิหารหลวง แตWระเบียงคตได@หายไป ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ให@อุโบสถเปbนประธานของวัด มีเจดีย7ขนาดเล็ก 2 องค7ตั้งคูWหน@าอุโบสถ และวิหารตั้งอยูWด@านหลังอุโบสถ (3) คติ
การสร@างศาสนสถานในสมัยสุโขทัย เมื่อพระพุทธศาสนาลังกาวงศ7เปbนที่ยอมรับ ศาสนสถานได@สร@างแบบผสม
ระหวWางพราหมณ7และพุทธตามคติจักรวาล โดยมีวิหาร ปรางค7 และอุโบสถตั้งในแนวเดียวกัน มีระเบียงคต
ล@อมรอบและเชื่อมอาคารในรูปสี่เหลี่ยมเปbนสัญลักษณ7ของจักรวาล มีปรางค7ประธานเปbนรูปสมมุติของเขา
พระสุเมรุ อุโบสถเปbนปราสาทที่ประทับของพระพุทธเจ@า ระเบียงคตเปbนสัญลักษณ7เขาสัตตบริภัณฑ7 ทั้งหมดนี้
หมายความวWาปรางค7ประธานเปbนศูนย7กลางจักรวาลและเจดีย7บริวารประจำมุมเปbนตัวแทนของจักรวาล
(Charoensupakul, 1978)
2.2) ประติมากรรม เปbนศิลปกรรมที่เกิดจากการปdªน กดพิมพ7 หลWอ แกะสลัก ตอกและดุน ฉลุ บุด@วย
วัสดุโลหะ ไม@ ปูน และหิน เพื่อเปbนรูปจำลองที่ครูชWางต@องการสื่อสาร มี 4 ประเภท คือ ประติมากรรมเซาะหรือ
เว@า ประติมากรรมนูนต่ำ ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัวที่มองเห็นทุกด@าน ซึ่งเปbนงานศิลปะ
เกิดจากการหลWอ การปdªน หรือการแกะสลักเปbนรูปจำลองของพระพุทธเจ@า (Phra Maha Wichan Liao Seng,
2001) หรือพระพุทธรูป ซึ่งมีพุทธลักษณะเฉพาะตามสมัย เชWน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระวรกายโปรWง เส@น
รอบนอกโค@งงาม พระพักตร7รูปไขW พระขนงโกWงรับกับพระนาสิกที่งุ@มเล็กน@อย พระโอษฐ7แย@มดูสำรวม มีเมตตา
พระเกตุมาลารูปเปลวเพลิง พระสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศกก@นหอยไมWมีไรพระศก พระพุทธรูปสมัย
อยุธยามีพระวรกายคล@ายพระพุทธรูปอูWทอง พระพักตร7ยาวแบบสุโขทัย พระเกตุมาลาเปbนหยักแหลมสูงรูป
เปลวเพลิง พระขนงโกWงแบบสุโขทัย สังฆาฏิใหญWปลายตัดตรงหรือสองแฉก ไมWเปbนเขี้ยวตะขาบแบบเชียงแสน
หรื อ สุ โ ขทั ย นิ ย มสร@ า งทรงเครื ่ อ งแบบกษั ต ราธิ ร าช สW ว นคติ ก ารสร@ า งพระพุ ท ธรู ป เปb น สั ญ ลั ก ษณ7 แ ทน
พระพุทธเจ@า ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถหรือวิหารเพื่อการกราบไหว@บูชา เมื่อเพWงดูพระพักตร7 จิตเกิดความ
สงบสุข โดยเฉพาะพระพักตร7ของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย สร@างตามอุดมคติที่ถWายทอดให@รู@ซึ้งถึงแกWนสารแหWง
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พระธรรมที่ครูชWางสร@างตามอุดมคติที่เปbนโลกุตรธรรมให@ปรากฏขึ้นจากวัตถุที่เปbนโลกียะ (Na Pak Nam,
2000)
2.3) จิตรกรรมฝาผนังเชิงพุทธ เปbนภาพเขียนสีบนผนังปูนหรือไม@ในศาสนสถาน เลWาเรื่องพระพุทธเจ@า
และเชิดชูพระพุทธศาสนาให@ยั่งยืนสืบไป จิตรกรรมฝาผนังเปbนเครื่องมือเลWาเรื่องศาสนา สWงผลด@านเจริญศรัทธา
แกWชาวพุทธที่รู@และไมWรู@หนังสือ (Leksukhum, 2010) เขียนแนวอุดมคติ ใช@สีเรียบ ตัดเส@นสีดำหรือแดงให@
คมชัด สีที่ใช@เปbนสีฝุ-นผสมกาวหนังสัตว7หรือยางไม@ ใช@สีเอกรงค7 (แดง ขาว เหลือง ดำ) พบในกรุเจดีย7รายของวัด
เจดีย7เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย เปbนภาพอดีตพระพุทธเจ@าประทับเรียงเปbนแถวและคั่นสลับด@วยบุคคลชั้นสูงประทับ
อัญชลี เขียนด@วยสีดินแดงตัดเส@นสีดำสีแดง ภาพดูเลือนลางมาก นอกจากนี้มีภาพลายเส@นแบบ 2 มิติ พบในวัด
ศรีชุม ได@รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาสมัยโปลนนารุวะ เปbนภาพสลักลายเส@นจารบนแผWนหินชนวน 60 แผWน เลWา
ชาดก 550 ชาติ (Leksukhum, 2018) ในชWวงอยุธยาตอนต@น จิตรกรรมฝาผนังใช@สีเอกรงค7 เส@นวาดละเอียด
คมชัด พื้นหลังใช@สีอWอน ภาพแบนราบไมWมมี ติ ิ มีขนาดเล็กได@รบั อิทธิพลจากศิลปะลังกา ลพบุรี สุโขทัย เปbนภาพ
พระพุทธเจ@าประทับนั่ง มีซุ@มพระอัครสาวกทำสักการะ พบในกรุปรางค7วัดราชบูรณะ ในชWวงอยุธยาตอนกลาง
ภาพในสมุดขWอยเขียนไตรภูมิและพุทธประวัติ ระบายหลายสี แสดงถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทัย และในชWวงอยุธยา
ตอนปลาย จิตรกรรมไทยบริสุทธิ์ใช@สีพหุรงค7 (เพิ่มสีเขียว สีน้ำเงิน) ป®ดทองบนรูปและลวดลาย ลายเส@นอWอน
ช@อย ภาพคล@ายมองจากที่สูง โครงสีสวWางใช@สีขาวเปbนพื้น รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย พบในตำหนักพระพุทธโฆษา
จารย7 วั ด พุ ท ไธศวรรย7 (Thaothon, 2002; The Fine Arts Department, 1982; Na Pak Nam, 2000;
Manichot, 1986)
วัตถุประสงค2ที่ 2 ผลการวิจัยพบวWา การถอดบทเรียนการสัมภาษณ7เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข@องได@ข@อมูล
เชื่อมโยงระหวWางประวัติศาสตร7 ศิลปะ และศาสนา นำไปสูWการเผยแผWพระพุทธศาสนาและการสืบทอด
ศิลปกรรมโดยมีวัดเปbนสื่อกลางและฐานข@อมูลใหมWทำให@คุณคWาเชิงรูปธรรมและนามธรรมปรากฏในศาสนสถาน
และศาสนวัตถุภายในอุทยานประวัติศาสตร7 เมื่อนำฐานข@อมูลมาสังเคราะห7จะได@ผลลัพธ7เปbนชุดคุณคWาเชิงพุทธ
ปรัชญาและชุดความรู@ของมรดกโลก 3 เส@นทาง มีรายละเอียดดังนี้
1) ถอดบทเรียนการสัมภาษณ7เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข@อง นำไปสูWการเชื่อมโยงระหวWางประวัติศาสตร7
ศิลปะ และศาสนา ดังนี้
1.1) ด@านประวัติศาสตร7 อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา มีความสัมพันธ7เชื่อมโยงกันในด@านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครอง ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร7เมื่อพWอขุนรามคำแหงมหาราช ทรง
ประกาศยกเมืองสุโขทัยให@เปbนราชธานีและให@ศรีสัชนาลัยเปbนเมืองลูกหลวง สุโขทัยจึงเจริญรุWงเรืองมากจนเมื่อ
สิ้นสุดสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) บ@านเมืองเริ่มอWอนแอและแพ@สงครามแกWอยุธยาในสมัยพระมหาธรรม
ราชาที่ 2 สุโขทัยกลายเปbนเมืองลูกหลวง ศรีสัชนาลัยเปbนหัวเมืองชั้นโท และกำแพงเพชรเปbนหัวเมืองฝ-ายเหนือ
กรุงศรีอยุธยาได@ดำเนินนโยบายสร@างสายสัมพันธ7ทางเครือญาติด@วยการแตWงงานระหวWางราชวงศ7สุโขทัยและ
อยุธยา ทำให@บ@านเมืองสงบสุข จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 ให@แกWพมWา อาณาจักรอยุธยาจึงลWมสลายลง
1.2) ด@านศิลปะ ศิลปกรรมที่เปbนสถาปdตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนังในสมัยสุโขทัย
สร@างขึ้นเพื่อรับใช@พระพุทธศาสนา โดยถWายทอดผWานการสั่งสม ปรุงแตWง และผสมผสานของวัฒนธรรมจากเขมร
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ที่เคยรุWงเรืองในดินแดนนี้ ตWอมาสุโขทัยถูกรวมเข@ากับอาณาจักรอยุธยา ศิลปะอยุธยาได@ผสมผสานเข@ากับศิลปะ
สุโขทัยและศิลปะล@านนาที่แพรWลงมาถึงอยุธยาด@วยเหตุของสงครามหรือมีสัมพันธภาพกัน การสืบเนื่องเกี่ยวโยง
นี้ ทำให@ศิลปะอยุธยามีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น เห็นได@จากศาสนสถานและศาสนวัตถุในอุทยานประวัติศาสตร7
โดยมีการเคลื่อนย@ายด@านศิลปวัฒนธรรมระหวWางกัน
1.3) ด@านศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ7เจริญรุWงเรืองในยุคสุโขทัยมาสูWยุคอยุธยาและ
ยุครัตนโกสินทร7ตามลำดับ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ไมWเสื่อมถอย ทำให@หลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ@ามีการถือปฏิบัติอยWางเครWงครัด เพื่อให@เกิดผลคือการบรรลุเป«าหมายสุดท@ายของชีวิตเปbนสุคติโลก
สวรรค7
2) คุณคWาเชิงรูปธรรมที่ปรากฏในศาสนสถานและศาสนวัตถุภายในอุทยานประวัติศาสตร7
2.1) เจดีย7ประธาน เปbนศาสนสถานที่เปbนสัญลักษณ7แทนพระพุทธเจ@า การได@กราบไหว@เหมือนได@เข@า
เฝ«าพระพุทธองค7 เปbนพุทธานุสสติจิตวิญญาณของชาวพุทธ และสWงเสริมความสามัคคี เจดีย7ประธาน 3
ประเภทในอุทยานประวัติศาสตร7 ได@แกW (1) เจดีย7ประธานทรงพุWมข@าวบิณฑ7หรือทรงดอกบัวตูม ตั้งเปbน
ศูนย7กลางของวัดมีเอกลักษณ7เฉพาะของศิลปะสุโขทัย แสดงถึงความมีอิสระจากอำนาจเขมร เปbนที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ องค7เจดีย7ประกอบด@วยฐานสWวนลWาง สWวนเรือนธาตุ ยอดเหนือเรือนธาตุที่มีลักษณะคล@ายพุWม
ข@าวบิณฑ7หรือทรงดอกบัวตูม ยอดมีลักษณะคล@ายบัวลูกแก@วซ@อนกันขึ้นไปคล@ายปล@องไฉนในเจดีย7ทรงระฆัง ถัด
ขึ้นไปมีลักษณะคล@ายปลียอด (Boonphon, 2019) (2) เจดีย7ประธานทรงระฆังหรือทรงกลมหรือทรงลังกา
ได@รับอิทธิพลจากลังกาทวีป เปbนแบบชWางสกุลสุโขทัยที่ประดิษฐ7ขึ้นจากการผสมสัดสWวนให@กลมกลืนและรูปทรง
สวยงามจากอิทธิพลของคติมหายานแบบเจดีย7ปาละและโจฬะคือ ฐานเจดีย7สูงซ@อนกันหลายชั้น มีบัวปากระฆัง
รูปทรงระฆังพองออกในตอนบนและคอดในสWวนที่เปbนปากระฆัง (3) เจดีย7ทรงปรางค7 สุโขทัยเคยเปbนเมืองขึ้น
ของเขมรที่ครองลพบุรี ชาวเมืองจึงนับถือมหายาน มีการสร@างปรางค7 3 องค7ตามแบบลพบุรี เมื่อสถาปนาราช
ธานีสุโขทัย ปรางค7ที่เปbนศูนย7กลางของวัฒนธรรมเขมรได@แปลงเปbนวัดพุทธแบบลังกาวงศ7 และนำพระบรม
สารีริกธาตุมาประดิษฐานไว@ภายในถือเปbนองค7แทนพระพุทธเจ@าและเปbนจิตวิญญาณของเมือง สมัยอยุธยาได@
สร@างปรางค7และมีแผนผังวัดตามคติจักรวาลที่วัดไชยวัฒนาราม มีปรางค7ประธานสร@างแบบศิลปะเขมรผสม
ศิลปะอยุธยาเปbนแบบเฉพาะ ปรางค7ประธานเปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ เปbนแกนกลางจักรวาล และบนยอด
เขาพระสุเมรุเปbนสวรรค7ชั้นดาวดึงส7ที่สถิตของพระอินทร7 ตWอขึ้นไปเปbนสวรรค7ชั้นดุสิต ชั้นรูปพรหม ชั้นอรูป
พรหม จนถึงสภาวะแหWงพระนิพพาน (Leksukhum, 2010; Sarikavanich, 1993)
2.2) พระพุทธรูป เปbนสัญลักษณ7แทนพระพุทธเจ@า สร@างขึ้นด@วยแรงศรัทธาของผู@สร@าง พระพุทธรูป
หลายปางที่สร@างขึ้น สร@างตามพุทธอิริยาบถที่ปรากฏในพุทธประวัติ คือ (1) พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีคติการ
สร@างจากพุทธประวัติตอนมารผจญ มหาบุรุษตั้งพระปณิธานแนWวแนWที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ (Thai
Tripitakas: 20/8/61) พญามารจึงยกทัพมารมาขัดขวางไมWให@ตรัสรู@ (Thai Tripitakas: 23/3/4) และพระองค7
ได@ตรัสรู@เปbนพระสัมมาสัมพุทธเจ@าผู@กำจัดกิเลสได@หมดสิ้นแล@ว (2) พระพุทธรูปปางลีลา มีคติการสร@างจากพุทธ
ประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาที่อุบัติเปbนท@าวสันดุสิตเทวบุตรบนสวรรค7ชั้นดุสิต เมื่อครบ 3 เดือน
ทรงเสด็จลงจากสวรรค7ชั้นดาวดึงส7ทางบันไดแก@ว ด@วยกิริยาการก@าวเดินที่งดงามจนชWางโบราณจินตนาการเปbน
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ผลงานการยืนพระบาทขวาก@าวไปแบบกิริยาเดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให@ชาวสุโขทัยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น (Thai Commentary, 2013) (3) พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ มีคติการสร@างจากพุทธประวัติ
ตอนประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห7ที่ 6 ประทับนั่งโดยบัลลังก7เดียวเสวยวิมุตติสุขอยูWใต@ควงต@นมุจลินท7 7 วัน
พญานาคมุจลินท7มาโอบรอบพระกายแผWพังพานใหญWปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อบังความหนาวความร@อนไมWให@
เบี ย ดเบี ย นพระพุ ท ธองค7 (Thai Tripitakas: 4/5/8) (4) พระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน7 มี ค ติ ก ารสร@ า งจาก
พุทธประวัติตอนปรินิพพาน รับสั่งให@พระอานนท7ตั้งเตียงระหวWางต@นสาละทั้งคูWเพื่อนอนพัก ทรงสำเร็จสีห
ไสยาสน7 มีสติสัมปชัญญะ (Thai Tripitakas: 10/198/147) ทรงเตือนพุทธบริษัทให@ตั้งอยูWในความไมWประมาท
(Thai Tripitakas: 10/155/99) (5) พระอัฏฐารส มีคติการสร@างจากพุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห7
ที่ 2 เสด็จไปประทับยืนด@านตะวันออกเฉียงเหนือของต@นมหาโพธิ์เปbนเวลา 7 วัน พระอัฏฐารสนี้มีลักษณะเปbน
พระพุทธรูปยืนขนาดใหญW สูง 18 ศอก เปbนเอกลักษณ7แสดงถึงอิทธิพลสกุลชWางของสุโขทัย ดูงดงามและ
ประดิษฐานอยWางมั่นคงในสุโขทัย (6) พระสี่อิริยาบถ มีคติการสร@างจากการเจริญวิปdสสนากัมมัฏฐานโดยใช@
อิริยาบถเปbนฐาน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เปbนการอบรมจิตอยWางตWอเนื่องเพื่อให@จิตเกิดความสงบ
3) คุณคWาเชิงนามธรรมที่ปรากฏในศาสนสถาน คือเจดีย7ประธานทรงพุWมข@าวบิณฑ7หรือทรงดอกบัวตูม
ทรงระฆังหรือทรงกลมหรือทรงลังกา ทรงปรางค7 ทำให@ตระหนักรู@ถึงคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือหลักบุญกิริยา
วัตถุ 3 ประการ วWาด@วย ทาน ศีล ภาวนา (Thai Tripitakas: 23/294/126) และหลักโอวาทธรรม 3 ประการ
วW า ด@ ว ยการไมW ท ำบาปทั ้ ง ปวง การทำกุ ศ ลให@ ถ ึ ง พร@ อ ม การทำจิ ต ของตนให@ ผ W อ งแผ@ ว (Thai Tripitakas:
25/183/90) สWวนคุณคWาเชิงนามธรรมที่ปรากฏในศาสนวัตถุ คือพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางลีลา นาคปรก
ปางสมาธิ ปางไสยาสน7 พระอัฏฐารส ทำให@ตระหนักรู@ถึงคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือหลักอริยสัจ 4 วWาด@วยทาง
แหWงความดับทุกข7 โดยการปฏิบัติตามหลักโพธิปdกขิยธรรม 37 ประการ ประกอบด@วย สติปdฏฐาน 4 วWาด@วยการ
ฝ¯กสติ (Thai Tripitakas: 10/373/301) สัมมัปปธาน 4 วWาด@วยความเพียร (Thai Tripitakas: 11/310/283284) อิทธิบาท 4 วWาด@วยความสำเร็จ (Thai Tripitakas: 35/431/342) อินทรีย7 5 วWาด@วยธรรมที่เปbนใหญW
(Thai Tripitakas: 20/163/404) พละ 5 วWาด@วยธรรมที่เปbนกำลัง (Thai Tripitakas: 22/13/17) โพชฌงค7 7
วWาด@วยหลักธรรมตรัสรู@ (Thai Tipitakas: 35/466/358) มรรคมีองค7 8 วWาด@วยทางสายกลาง (Thai Tripitakas:
29/50/174) สำหรับพระสี่อิริยาบถ มีหลักธรรมปรากฏในหมวดอิริยาบถ เปbนขั้นการปฏิบัติกายานุปdสสนาสติ
ปdฏฐานในวิปdสสนากัมมัฏฐาน โดยตั้งสติไว@ที่ฐานคืออิริยาบถ 4 ได@แกW ยืน เดิน นั่ง นอน เปbนหลักมหาสติปdฏ
ฐาน 4
4) ชุดองค7ความรู@ เปbนเส@นทางเรียนรู@พระพุทธศาสนา 3 เส@นทาง คือ (1) เส@นทางสายพระบรมสารี
กธาตุจักรวาลวิทยา ชื่อชุดองค7ความรู@คือ “ไหว@พระธาตุ เพื่อ ทาน ศีล ภาวนา” เปbนเส@นทางการเรียนรู@
พระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสูWการปฎิบัติบูชาให@เปbนมงคลชีวิตที่ยิ่งใหญW มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือบุญกิริยาวัตถุ
3 ประการ และโอวาทธรรม 3 ประการ (2) เส@นทางสายมหาสติปdฎฐาน ชื่อชุดองค7ความรู@คือ “พัฒนาปdญญา
เพื่อลดโทสะ” เปbนเส@นทางมุWงเน@นการพัฒนาจิต เกื้อหนุนให@เข@าถึงความดีงาม สร@างเครือขWาย ขยายผลในการ
พัฒนาปdญญาเพื่อลดโทสะ โลภะ โมหะ และพัฒนามนุษย7ให@มีความสมบูรณ7ในชีวิต มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญาคือ
มหาสติปdฏฐาน 4 (3) เส@นทางสายอริยสัจ 4 ทางแหWงความดับทุกข7 ชื่อชุดองค7ความรู@คือ “สัจจธรรมนำชีวิต
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รู@ ตื่น เบิกบาน” เปbนเส@นทางมุWงเน@นความเข@าใจ ความเข@าถึงแกWนของสัจจธรรมเพื่อนำชีวิตให@เปbนผู@รู@ ผู@ตื่น
ผู@เบิกบาน นำไปปฎิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ อารมณ7 ให@มีความมั่นคงและบริสุทธ7ผWองใสมีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือ
อริยสัจ 4 และโพธิปdกขิยธรรม 37 ประการ
วัตถุประสงค2ที่ 3 ผลการวิจัยพบวWา หนังสืออิเล็กทรอนิกส7 “มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบท
พระพุทธศาสนา” มีองค7ประกอบของหนังสือ คือ ภาพถWายที่เลWาเรื่องอุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา โดยเชื่อมโยงผWานเส@นทางมรดกโลก 3 เส@นทาง และนำเสนอพร@อมสารสนเทศ 6
สารสนเทศ คือ (1) ที่ตั้ง การติดตWอ และประชาสัมพันธ7 (2) ประวัติและความเปbนมา (3) ประเภทเส@นทาง (4) สถาน
ที่สำคัญ (5) ชุดความรู@ (6) คุณคWาเชิงพุทธปรัชญา ซึ่งองค7ความรู@ที่เกิดขึ้นเปbนการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
บริบทพระพุทธศาสนา

องคNความรูZใหม@
1. “HAR” Model หรือกระบวนการเรียนรู@ “HAR” ในอุทยานประวัติศาสตร7มรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 ด@าน คือ H-history เปbนกระบวนการสืบค@นด@านประวัติศาสตร7ผWานความเชื่อมโยงของอาณาจักรสุโขทัยและ
อยุธยาในทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง A-art เปbนกระบวนการสืบค@นด@านศิลปะ
ผWานสถาปdตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนังในอุทยานประวัติศาสตร7ทั้ง 4 แหWง ซึ่งได@ถWายทอด สั่ง
สม ปรุงแตWง ผสมผสานของวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงทางสังคมและการเมืองการปกครอง จนเกิดการ
เคลื่อนย@ายชWางฝ¬มือระหวWางกัน R-religion เปbนกระบวนการสืบค@นด@านศาสนาโดยมีพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ7เจริญรุWงเรืองตั้งแตWยุคสุโขทัยสูWยุคอยุธยาและสืบตWอถึงปdจจุบัน
2. ชุดความรู@ “เส@นทางเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา” 3 เส@นทาง คือ
1) เส@นทางสายพระบรมสารีริกธาตุจักรวาลวิทยา มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ (ทาน
ศีล ภาวนา) และโอวาทธรรม 3 ประการ (ไมWทำความชั่ว ทำความดี ทำใจให@บริสุทธิ์ผWองใส) 2) เส@นทางสาย
มหาสติปdฏฐาน มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คือมหาสติปdฏฐาน 4 คือ (1) การฝ¯กสติโดยกำหนดรู@ลมหายใจ ฝ¯กสติ
ในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ฝ¯กสติในอิริยาบถยWอย ฝ¯กสติในการกำหนดสิ่งปฏิกูล ฝ¯กสติในการพิจารณา
รWางกายโดยความเปbนธาตุและเปbนซากศพ (2) การฝ¯กสติกำหนดความรู@สึก สุข ทุกข7 ไมWสุขไมWทุกข7 (3) การฝ¯ก
สติกำหนดอาการของจิต โลภ โกรธ หลง (4) การพิจารณานิวรณ7 5 ประการที่ป®ดกลั้นไมWให@บรรลุสมาธิ
3) เส@นทางสายอริยสัจ 4 ทางแหWงความดับทุกข7 มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา คืออริยสัจ 4 (การดับทุกข7) คือทุกข7
สมุทัย นิโรธ มรรค และโพธิปdกขิยธรรม 37 ประการ คือมหาสติปdฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย7
5 พละ 5 โพชฌงค7 7 อริยมรรคมีองค7 8
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส7 เรื่อง “มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยวัตถุประสงค7ข@อที่ 1 พัฒนาต@นแบบผลิตภัณฑ7 (prototype) เกี่ยวกับฐานข@อมูลสำหรับการ
เรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา พบวWาฐานข@อมูลการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรม
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สWวนใหญW มีองค7ประกอบคือ (1) โบราณสถานที่เปbนศาสนสถานวัดหรืออาคารสิ่งกWอสร@าง ได@แกW เจดีย7ประธาน
วิหารหลวง อุโบสถ มณฑป เจดีย7ราย เจดีย7มุม (2) โบราณวัตถุที่เปbนศาสนวัตถุพระพุทธรูป ประติมากรรม
ประดับอาคาร จิตรกรรมฝาผนัง (3) บุคคลผู@สร@างวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เปbนศาสนบุคคล ได@แกW
พระมหากษัตริย7 (4) พิธีทางพระพุทธศาสนาที่เปbนศาสนพิธีได@ทำสืบตWอกันมา องค7ประกอบทั้ง 4 นี้ถูกบันทึก
อยW า งเชื ่ อ มโยงกั บ การอธิ บ ายผW า นประวั ต ิ ศ าสตร7 แ ละศิ ล ปกรรมที ่ เ กี ่ ย วข@ อ งเพื ่ อ การเรี ย นรู @ โ ดยทั ่ ว ไป
ซึ่งสอดคล@องกับงานของ Sukkasem, and Kansamut (2018) ได@ศึกษาเรื่อง “การจัดการการทWองเที่ยว
เชิงสร@างสรรค7อยWางยั่งยืน: เมืองมรดกโลก-มรดกวัฒนธรรมมีชีวิต กรณีศึกษาเมืองประวัติศาสตร7สุโขทัยและ
เมืองบริวาร” พบวWาแนวคิดการทWองเที่ยวเชิงสร@างสรรค7ที่ผสมผสานระหวWางบริบทของเอกลักษณ7และ
อัตลักษณ7ที่โดดเดWนของโบราณสถานโบราณวัตถุในอุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัยและเมืองบริวาร มีความเข@า
กันกับภูมิปdญญาท@องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีผWานมิติของกิจกรรมการทWองเที่ยวเชิงสร@างสรรค7ที่เน@น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู@ ทำให@นักทWองเที่ยวเกิดความรู@สึกประทับใจอยากมาเที่ยวอีก เพื่อเรียนรู@สิ่งอื่นที่มีคุณคWา
และนำไปสูWการพัฒนาเปbนแหลWงทWองเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนี้เปbนการเตรียมความพร@อมเพื่อเปbนศูนย7กลาง
มรดกโลกแหWงอาเซียนในอนาคต สWวนข@อมูลในบริบทพระพุทธศาสนาเปbนข@อมูลอีกชุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญตWอ
การเรียนรู@ถึงสาเหตุและผลลัพธ7ของการสร@างเจดีย7 ปรางค7 หรือพระพุทธรูปในวัดของอุทยานประวัติศาสตร7
ทั้ง 4 แหWง ซึ่งไมWใชWสิ่งปรักหักพังอยWางที่เห็น แตWเปbนสิ่งที่สร@างไว@เพื่อการสักการบูชาในอดีตมีคุณคWาเปbนต@นแบบ
เพื่อการเรียนรู@พุทธปรัชญา เรียกวWาศาสนธรรม คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ@าที่ปรากฏอยูWภายใน
อุทยานประวัติศาสตร7มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล@องกับงานของ Damdee (2006) ได@ศึกษาเรื่อง
“การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป`เพื่อเปbนแนวทางการออกแบบตกแตWงภายในพิพิธภัณฑ7พุทธศิลป`” พบวWา
รูปแบบโครงการพิพิธภัณฑ7จำเปbนต@องทราบถึงความหมายของพุทธศิลป` คุณลักษณะ เนื้อหา ประเภท
ความหมาย บทบาทหน@าที่ หลักการ และแนวคิดพื้นฐานในการจัดการ ซึ่งเปbนสWวนสำคัญในการกำหนดทิศทาง
และองค7ประกอบภายในพิพิธภัณฑ7 นอกจากนี้จำเปbนต@องทราบความหมาย ประเภทของปรัชญาในงานพุทธ
ศิลป`เพื่อให@ทราบถึงเนื้อหา วิธีการนำเสนอสื่อสัญลักษณ7 และจุดมุWงหมายของปรัชญาในงานพุทธศิลป`ที่เปbน
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มุWงใช@แก@ปdญหาสังคมและบุคคลคือ หลักไตรลักษณ7 หลักไตรสิกขา
เปbนต@น
ผลการวิจัยวัตถุประสงค7ข@อที่ 2 พัฒนาฐานข@อมูลสำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบท
พระพุทธศาสนาโดยรวมฐานข@อมูลจากการสัมภาษณ7เชิงลึก การประชุมกลุWมยWอย คัมภีร7พระพุทธศาสนาและ
เอกสารอื่น แล@วนำมาสังเคราะห7 วิเคราะห7 และแสดงผลลัพธ7เปbนศาสนธรรม เปbนองค7ประกอบข@อที่ 5
ในอุ ท ยานประวั ต ิ ศ าสตร7 ม รดกโลกทางวั ฒ นธรรมมี ค ุ ณ คW า เชิ ง พุ ท ธปรั ช ญา เปb น เส@ น ทางการเรี ย นรู@
พระพุทธศาสนา 3 เส@นทาง คือ (1) เส@นทางสายพระบรมสารีกธาตุจักรวาลวิทยา “ไหว@พระธาตุ เพื่อ ทาน ศีล
ภาวนา” มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญาคือ บุญกิริยาวัตถุ 3 และโอวาทธรรม 3 (2) เส@นทางสายมหาสติปdฎฐาน
“พัฒนาปdญญาเพื่อลดโทสะ” มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญาคือ มหาสติปdฏฐาน 4 (3) เส@นทางสายอริยสัจ 4 ทางแหWง
ความดับทุกข7 “สัจจธรรมนำชีวิต รู@ ตื่น เบิกบาน” มีคุณคWาเชิงพุทธปรัชญาคือ อริยสัจ 4 และโพธิปdกขิยธรรม
37 แตWการวิจัยสWวนมากสิ้นสุดที่การพัฒนาเปbนแหลWงเรียนรู@วัฒนธรรมประเพณี ไมWควรจบเพียงเทWานี้ ควรมี
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ฐานข@อมูลเกิดใหมWเพื่อเชิญชวนให@นักทWองเที่ยวได@แสวงหาสิ่งอื่น ๆ ซึ่งสอดคล@องกับทฤษฎีตัวบทของ Barthes
(2001) ได@อธิบายความสัมพันธ7ระหวWางผู@อWานกับตัวงานเขียนที่มีลักษณะหยุดนิ่ง สื่อสารทางเดียว และผู@อWาน
เปbนผู@บริโภคงานเขียนหรือตัวงานสื่อความหมายตรงเปbนแนวคิดแบบโครงสร@างนิยม เมื่อตัวบทมีลักษณะ
เคลื่อนไหว สื่อสารโดยมีผู@อWานเขียนตัวบทใหมWได@ เปbนการเพิ่มอำนาจให@ผู@อWาน และลดบทบาทของผู@เขียนหรือ
ตัวงานสื่อความหมายแฝง เปbนแนวคิดแบบหลังโครงสร@างนิยมที่ผู@อWานไมWต@องยึดติดกับความหมายแบบเดิม แตW
จะเดินไปสูWกระบวนการสื่อและสร@างความหมายที่ไมWรู@จบ ภายใต@ความซับซ@อนของรหัสที่ต@องถอดอยWาง
ระมัดระวัง แบWงรหัสเปbนพหุตัวบท ได@แกW รหัสทางสัญวิทยา รหัสการตีความหมาย รหัสเชิงสัญลักษณ7 รหัสการ
กระทำ รหัสวัฒนธรรม รหัสเหลWานี้มีการอWานตัวบทที่แตกตWางและมีความหมายมากมายเพราะมีการแทนที่หรือ
สวมทับตลอดเวลา เปbนสิ่งนำไปสูWการตีความที่เปbนอิสระตWางจากความหมายของสัญญะแบบเดิม ๆ
ผลการวิจัยวัตถุประสงค7ข@อที่ 3 พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส7สำหรับการเรียนรู@มรดกโลกทาง
วั ฒนธรรมในบริ บทพระพุ ทธศาสนา เปb นขั ้ นตอนของการนำฐานข@ อมู ลทั ่ วไปและฐานข@ อมู ลเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนามาสรุปเปbนกลุWมคุณคWาเชิงพุทธปรัชญาและพัฒนาเปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7 จากนั้นได@ขยาย
ผลเปbนผลผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส7เลWมใหมWชื่อ “มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”
มีองค7ประกอบเปbนภาพถWายสวยงาม เลWาเรื่องอุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และ
พระนครศรีอยุธยา ผWานเส@นทางมรดกโลก 3 เส@นทางและสารสนเทศ 6 สารสนเทศ คือ (1) ที่ตั้ง การติดตWอ
และประชาสัมพันธ7 (2) ประวัติและความเปbนมา (3) ประเภทเส@นทาง (4) สถานที่สำคัญ (5) ชุดความรู@ (6)
คุณคWาเชิงพุทธปรัชญา ซึ่งการนำฐานข@อมูลที่ค@นพบมาพัฒนาเปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7 มีความสอดคล@องกับ
งานของ Piramanayagam, and Seal (2020) ได@ ศ ึ ก ษาเรื ่ อ ง “The Choice Between E-Books and
Printed Books: A Study Among Hospitality and Tourism Educators and Learners Hospitality and
Tourism Educators and Learners” พบวWาหนังสือและ E-Books มีทั้งข@อดีข@อด@อยคือ หนังสือสิ่งพิมพ7ให@
ความสุขในการอWานและประสบการณ7การเรียนรู@ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผู@จัดพิมพ7และผู@แตWงหนังสือควรแนบหนังสือ
ฉบับดิจิทัล ซีดีรอม หรือสำเนาการพิมพ7ของหนังสือ เพื่อชWวยให@จัดเก็บและพกพาหนังสือทำได@สะดวก เพราะ
ทั้งนักเรียนและครูมีความตั้งใจที่จะเพิ่มอัตราการใช@งานและสนใจใน E-Books มากขึ้นในอนาคต จึงควรให@
ความสำคัญกับ E-Books ซึ่งเปbนวิวัฒนาการของการอWาน การสืบค@นในอนาคต และการเดินไปพร@อมกันใน
เนื้อหาที่เปbนชุดเดียวกับหนังสือสิ่งพิมพ7 เปbนการสWงเสริมการอWานการเรียนรู@ของคนตWางวัยในสังคมอนาคต

สรุป

การวิจัยนี้ สรุปได@เปbน (1) ฐานข@อมูลใหมWที่ประกอบด@วยองค7ประกอบทางพระพุทธศาสนาและพุทธ
ศิลป`ในอุทยานประวัติศาสตร7 ซึ่งคณะผู@วิจัยได@สืบค@น ลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ7บุคคลที่เกี่ยวข@อง (2) ถอด
บทเรียนการสัมภาษณ7เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข@อง ได@ข@อมูลเชื่อมโยงระหวWางประวัติศาสตร7 ศิลปะ และศาสนา
นำไปสูWการเผยแผWพระพุทธศาสนาและสืบทอดศิลปกรรมโดยมีวัดเปbนสื่อกลาง (3) ฐานข@อมูลใหมWเรื่องคุณคWา
เชิ ง รู ป ธรรมและนามธรรมที ่ ป รากฏในศาสนสถานเจดี ย 7 ป ระธานและศาสนวั ต ถุ พ ระพุ ท ธรู ป ในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร7 สังเคราะห7เปbนคุณคWาเชิงพุทธปรัชญา วWาด@วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ หลักโอวาทธรรม 3
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ประการ อริยสัจ 4 และมหาสติปdฏฐาน (4) เส@นทางเรียนรู@พระพุทธศาสนา 3 เส@นทาง คือ เส@นทางสายพระ
บรมสารีริกธาตุจักรวาลวิทยา เส@นทางสายมหาสติปdฏฐาน เส@นทางสายอริยสัจ 4 ทางแหWงความดับทุกข7 (5) ทำ
เปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7เรื่อง “มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”

ขZอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย คณะผู@วิจัยมีข@อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขiอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ที่ 1 พบวWาองค7ประกอบทางพระพุทธศาสนาในอุทยานประวัติศาสตร7คือ
ศาสนาสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรม มีลวดลายพุทธศิลป`เพื่อพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในรูปแบบของสถาปdตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง ที่ยังไมWได@ขุดค@นและบูรณะ
ดังนั้นรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให@เพียงพอในการขุดค@นโบราณสถานแหWงใหมWและบูรณะโบราณที่
มีอยูWแล@ว รัฐบาลควรสนับสนุนอัตรากำลังเจ@าหน@าที่ประจำอุทยานประวัติศาสตร7เพื่อการสWงเสริมและการทำ
กิจกรรมให@นักทWองเที่ยวที่มาเยือนอุทยานประวัติศาสตร7 นอกจากนั้นอุทยานประวัติศาสตร7แตWละแหWงควร
อนุญาตให@ชุมชนและผู@ประกอบการนำนักทWองเที่ยวเข@าไปทำกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
เรียนรู@อุทยานประวัติศาสตร7 อยWางไรก็ตาม อุทยานประวัติศาสตร7 การทWองเที่ยวและกีฬาจังหวัด การทWองเที่ยว
แหWงประเทศไทย พร@อมทั้งผู@ประกอบธุรกิจการทWองเที่ยวและชุมชน ควรมีการประชุมรWวมกันทุกไตรมาสเพื่อ
วางแผนในการจัดทำตารางสWงเสริมการทWองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ที่ 2 พบวWาคุณคWาเชิงรูปธรรมเรียนรู@ผWานเจดีย7ประธาน พระพุทธรูป
ประธานอันเปbนสัญลักษณ7ของพระพุทธเจ@า เชื่อมโยงคุณคWาเชิงนามธรรมเรียนรู@พุทธธรรม หลักบุญกิริยาวัตถุ 3
โอวาท 3 ประการ อริยสัจ 4 โพธิปdกขิยธรรม 37 ประการ และมหาสติปdฏฐาน
ดังนั้นหนWวยงานที่จัดการศึกษาควรจัดทัศนศึกษาให@นักเรียน นิสิต นักศึกษาได@เรียนรู@พระพุทธศาสนา
ผWานอุทยานประวัติศาสตร7มรดกโลกทางวัฒนธรรม และจัดอบรมมัคคุเทศก7เพื่อให@มีฐานข@อมูลทางด@าน
พระพุทธศาสนาอยWางถูกต@อง
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ที่ 3 พบวWาเกิดการพัฒนาเปbนหนังสืออิเล็กทรอนิกส7ชื่อ “มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา” ประกอบด@วย ภาพถWายเลWาเรื่องอุทยานประวัติศาสตร7สุโขทัยศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา โดยเชื่อมผWานมรดกโลก 3 เส@นทาง และนำเสนอพร@อมสารสนเทศ 6
สารสนเทศ
ดังนั้นหนWวยงานที่จัดการศึกษา หนWวยงานการทWองเที่ยว ประชาชนทั่วไป และนักทWองเที่ยวสามารถ
ศึกษาเรียนรู@ผWานมรดกโลก 3 เส@นทาง คือ (1) เส@นทางสายพระบรมสารีกธาตุจักรวาลวิทยา “ไหว@พระธาตุ เพื่อ
ทาน ศีล ภาวนา” (2) เส@นทางสายมหาสติปdฎฐาน “พัฒนาปdญญาเพื่อลดโทสะ” และ (3) เส@นทางสายอริยสัจ
4 ทางแหWงความดับทุกข7 “สัจจธรรมนำชีวิต รู@ ตื่น เบิกบาน”
2. ขiอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต#อไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตWอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
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2.1 พัฒนาฐานข@อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส7เพื่อการเรียนรู@อุทยานประวัติศาสตร7ทางอีสานใต@
2.2 พัฒนาฐานข@อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส7เพื่อการเรียนรู@อุทยานประวัติศาสตร7ศรีเทพ
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