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การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา
Analytical Study of Dhamma in jinakalamalipakaranan
to Develop Students through to Buddhist Approach
ประยูร ป้ อมสุวรรณ์
สมพร เหลาฉลาด*

บทคัดย่อ

งานวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) วิเคราะห์
สารัตถธรรมในชินกาลมาลีปกรณ์และ 2) สังเคราะห์
หลักธรรมไปใช้พฒั นานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา
แบบของการวิจยั โดยการวิจยั เอกสาร ใช้ระเบียบวิธกี าร
วิจยั เชิงคุณภาพ คือการวิเคราะห์สารัตถะในชินกาล
มาลีปกรณ์และสังเคราะห์หลักธรรมเพื่อน�ำมาพัฒนา
นักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
จากการวิจ ยั พบว่า สารัต ถะทัว่ ไปแบ่ง เป็ น
ตอนใหญ่ ๆ ได้ 2 ตอน คือก่ อนพุทธกาล จนถึง
ประสูตแิ ละตรัสและภายหลังจากตรัสรูแ้ ล ้ว ถึงการสืบ
พระศาสนามาจนถึง สุ ว รรณภู มิแ ละน�ำ สืบ ต่ อ กัน มา
ด้วยความเจริญรุ่งเรืองเป็ นล�ำดับมา ชินกาลมาลีปกรณ์
เป็ น คัม ภีร ์ท่ีท รงคุ ณ ค่ า ด้า นการน�ำ สืบ ล�ำ ดับ มาของ
พระพุทธศาสนา เป็ นคัมภีรท์ ม่ี กี ารประพันธ์เป็ นภาษาบาลี
เป็ นการประพันธ์ท่มี าพร้อมด้วยอรรถรสของลักษณะ
การประพัน ธ์ โดยออกมาในรู ป แบบเป็ น ร้อ ยแก้ว มี
ร้อยกรองผสมผสาน ประเพณีวฒั นธรรมด้านการศาสนา
เช่น การสร้างพระเจดีย ์ การสร้างวัด การท�ำบุญในงาน
ส�ำคัญต่าง ๆ การแสดงความเอื้อเฟื้ อ และความสามัคคีกนั

* อาจารย์ คณะ...............????? มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะไหน? ตามผูเ้ ขียนบทความด้วยค่ะ

ของชุม ชน ด้า นการปกครองพระพุท ธศาสนาได้น�ำ
หลักธรรม คือการปกครองด้วยระบบธรรมาธิปไตย
ซึ่งเป็ นการน�ำเอาธงชัยไปปลูกฝังให้กบั ประเทศนัน้ ๆ
เพือ่ เป็ นการน�ำร่องในการปกครองด้วยสันติวธิ ี ด้านการ
ศึกษา วิธกี ารศึกษาของพระพุทธศาสนาเป็ นการใช้ชวี ติ
มากกว่าการเรียนวิชา
รูปแบบการพัฒนานักศึกษาทัง้ 4 ด้านดังนี้
การพัฒ นาด้า นกายภาพ ความนอบน้อ ม
ความเคารพ ปัจจัยภายนอกความต่างของบุคคลจริต
หลักวิรยิ ะ ภาวะผูน้ ำ� เชิงบวก ศีล-ทาน เน้นการพัฒนา
เกี่ยวกับจิต กิจกรรมศรัทธา ฉันทะที่ต่างกัน อดทน
หลักจิตสาธารณะ จิตที่ตงั้ มัน่ สมาธิ กุศลกรรมบถ
สมาธิ เน้นหลักพัฒนาปัญญา การยอมรับเพือ่ พัฒนา
ปัญญาทีส่ งั ่ สมพัฒนา ซือ่ สัตย์ หลักจิตกุศล แนวทาง
สัง่ สมบุญ ปัญญา บุญกิริยาวัตถุ หลักพัฒนาสังคม
ความสามัคคี สังคมทีแ่ ตกต่างท�ำให้รูปแบบชีวติ ต่างกัน
หลักสร้างสังคมเขม้ แข็ง สังคหวัตถุ หลักสร้างสามัคคี
หลักบารมี
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เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นแบบอย่างอันดีงามซึง่ ประกอบ
ด้วยหลักธรรมมากมาย เช่นหลักศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ไตรสิกขา ในการปกครองของกษัตริยใ์ นแต่ละยุคสมัย
ที่นบั ถือพระพุทธศาสนา หลักสังคหวัตถุ ที่ใช้ในการ
สามัค คี ต่ อ กัน และกัน ของประชาชนและผู ป้ กครอง
หลักการรักษาศรัทธา เช่นการสร้างวัด สร้างเจดีย ์ สร้าง
หลักธรรมค�ำสอน ด้านเหตุการณ์ทเ่ี หมาะแก่การประยุกต์
พระธรรมมาใช้พฒั นา เช่น การแข่งขันการสร้างเจดีย ์
หรือสร้างความดีแทนการฆ่ าเพื่อชิงเมือง การมีนำ�้ ใจ
เพือ่ น�ำเอาพุทธรูปแก่นจันทน์มาบูชา ของเมืองใหญ่ ๆ
ในอดีต การช่ วยเหลือกันในการปกครองไม่แก่ งแย่ง
เพือ่ ขยายขอบเขต เพราะเห็นแก่ทกุ ข์รอ้ นประชาชน
Keywords : สารัตถธรรม หลักพัฒนา การพัฒนา
ด้วยหลักธรรม

Abstract

Research Functional analysis of the
fair exposition in Mali’s interim study were
to develop along this Buddhism. A study to
analyze And synthetic The events in Buddhism
especially memorable and historic events took
a pretty good model used in the study and
development.
This research aims to study the
functional justified in Mali’s interim exposition.
The researchers analyzed the processes used
to analyze principles. And take the main event
worth preserving application guide the students
to achieve a good Buddhist. The synthesis of
the principles right. Research found that In
Mali’s interim Exposition, the event is a good
example, which contains the main principles
such as intellectual precepts, meditation or
threefold in the rule of the king in the era of

Buddhism. The main object Sangahavatthu
The unity of the people against each other and
their parents. Keeping the Faith Creating such
a pagoda temple built Doctrinal.
Event suitable for applications such
as preaching to develop competition to build
the pagoda. Or a great city to compete for
the killing. The kindness to take kenhantns
Buddhist worship. In the past, the assistance
of major cities in the region do not struggle to
expand. Because people upset
The parents of the woman or give her
a great example. Her parents Chamadevi key
role creeks finish. To be fair to give homage to
the city as bait in any other city of kings and
rulers. The Buddha and the monks represent
another tribute.
Keywords : Dhamma essence; Principle of
development; Development with Dhamma
principle

บทน� ำ

ความเป็ นมาของหลัก ฐานที่ ส �ำ คัญ ในการ
สืบ ทอดรัก ษาวัฒ นธรรมอัน ดีง ามของชาวไทยพุท ธ
แสง มนวิทูร ผูแ้ ปลคัมภีรช์ นิ กาลมาลีจากภาษามคธเป็ น
ภาษาไทย และได้ตงั้ ชื่อคัมภีรว์ ่า “ชินกาลมาลีปกรณ์”
ได้กล่าวถึงประวัติของพระรัตนปัญญาผู แ้ ต่ งชินกาล
มาลีป กรณ์ ซ่ึง เป็ น หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์แ ละ
ด้านศาสนาที่ว่าด้วยการแก่นแท้ท่ตี อ้ งศึกษาและน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาว่า
พระรัต นปัญ ญาเถระ เป็ น ชาวเมือ งเหนื อ
มีผู ย้ ืน ยัน ว่ า ท่ า นเป็ น ชาวเมือ งเชี ย งราย และเป็ น
เชื้อพระวงศ์ของพระเจ้ามังราย บวชอยู่ วดั พระแก้ว
เมือ งเชีย งราย ต่ อ มาท่ า นไปอยู่ เ มือ งเชีย งใหม่ ที่ว ดั
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สีหลาราม ปัจจุบนั คือวัดเจดียเ์ จ็ดยอด ท่านได้รจนา
คัม ภีร ์ชิ น กาลมาลีป กรณ์ น้ ี ในรัช สมัย ของพระเจ้า
ดิลกปนัดดาธิราช ขณะเมือ่ รจนาจบเป็ น พ.ศ. 2060
ขณะนัน้ ท่านมีพรรษาได้ 23 พรรษา แต่ ท่านจะบวช
เมือ่ อายุเท่าไรไม่ทราบ ถ้าคิดว่า ท่านบวชเมือ่ อายุครบบวช
คืออายุย่างเขา้ 21 ปี ท่านก็ตอ้ งมีอายุย่างเขา้ 44 ปี
ประมาณว่า ท่านคงเกิดในราว พ.ศ. 2016 ในระยะนี้
เป็ นรัชสมัยของพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชปนัดดา
ของพระเจ้าดิลก หลังจากพระเจ้าดิลกสวรรคตแลว้
21 ปี เท่านัน้ และท่านผูร้ จนานี้ได้อยู่มาจนถึงแผ่นดิน
พระเกษเกลา้ การค้นหาหลักฐานว่าพระรัตนปัญญา
เป็ นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้ามังราย ดังที่แสง มนวิทูร
กล่าวไวน้ นั้ พึงพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏในชินกาล
มาลีปกรณ์ตอนหนึ่งว่า ใน พ.ศ. 2055 พระเจ้าติลก
ปนัดดาธิราช ทรงกระท�ำการผูกสีมาทีว่ ดั มหาโพธาราม
ในกาลนัน้ พระอภัยสารทมหาสามี กับพระมหาเถระ
เจ้าอาวาสมหาโพธารามเป็ นผูส้ วดสีมาสมมติกรรมวาจา
มีพระเถระมาร่วมในพิธีจำ� นวนมาก รายนามพระเถระ
ที่ระบุไวม้ พี ระรัตนปัญญา พระเถระนครพะเยา และ
พระรัตนปัญญา พระเถระนครล�ำปาง รวมอยูด่ ้วย กล่าวว่า
พระเถระเหล่านัน้ เป็ นรัตตัญญู คือ มีความเชี่ยวชาญ
ในพระไตรปิ ฎก รูพ้ ระวินยั เป็ นเจ้าคณะใหญ่และเป็ น
อาจารย์ของคณะสงฆ์
จากความเห็นของนักวิชาการ และหลักฐาน
ที่ ป รากฏในคัม ภี ร ์ชิ น กาลมาลีป กรณ์ ท�ำ ให้ท ราบ
ประวัตขิ องท่านว่า ท่านมีชอ่ื เสียง มีความรูค้ วามสามารถ
ในพระไตรปิ ฎ กและอรรถกถา และมีชี วิต อยู่ จ ริ ง
เป็ นชาวเมืองเหนืออาจจะเป็ นเมืองใดเมืองหนึ่งในมณฑล
เมือ งเหนื อ และมีชีวิต อยู่ ใ นสมัย ที่พ ระพุท ธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง พระเถรานุเถระในสมัยนัน้ เป็ นผูม้ คี วามรู ้
ความสามารถทางด้านภาษาบาลี มีการศึกษาเล่าเรียนกัน
อย่างกวา้ งขวาง ถึงขัน้ สามารถแต่งคัมภีรท์ างพระพุทธ
ศาสนาเป็ นภาษาบาลี และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อมา
จนถึง ปัจ จุ บ นั อนึ่ ง คัม ภีร ์พ ระไตรปิ ฎ กและคัม ภีร ์
อรรถกถายังมีอยู่สมบูรณ์และได้รบั การศึกษาเรื่อยมา

การประพันธ์ของพระอรรถกถาจารย์ และพระฎีกาจารย์นนั้
ก็เป็ นการรักษาวงศ์ของนักปราชญ์เป็ นการประพันธ์
ในลัก ษณะที่ร กั ษาหลัก ค�ำ สอนและยืน ยัน ความเป็ น
ลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาทีม่ กี ารรักษาเนื้อหา
ค�ำสอนทีเ่ ป็ นหลักเอาไวไ้ ด้อย่างยาวนานตลอดมา
การแสดงวิวฒ
ั นาการความเป็ นมาในล�ำดับ
ขัน้ แรกของการปริวรรตหรือความเป็ นมาของการน�ำสืบ
ล�ำดับกันมาของเอกสารขอ้ มูล เป็ นสิง่ ทีน่ ำ� เสนอมาตาม
กาลเวลา เมื่อถึงภายหลังพุทธกาลประมาณ 500 ปี
เป็ น ช่ ว งของอรรถกถาจารย์ ที่เ ป็ น ผู อ้ ยู่ ใ กล ช้ ิด ช่ ว ง
พุทธกาลอยู่ และสืบล�ำดับมาเมื่อ ประมาณ 900 ปี
ก็เป็ นช่วงของอรรถกถาจารย์อกี ช่วงหนึ่งภายหลังจากนี้
จึงเป็ นการเรียกชือ่ เป็ นฎีการจารย์และอาจารย์ เพือ่ ให้เห็น
ล�ำดับในการสืบทอดกันมาของลักษณะที่เด่นที่สุดของ
ภาษาทีส่ บื ทอดพระพุทธพจน์ สามารถสรุปลงง่าย ๆ ดังนี้
พุทธกาล เรียก สมัยพุทธกาล, หลังพุทธกาล
ถึงสังคายนาครัง้ ทีห่ นึ่ง เรียก สมัยพุทธสาวก, พุทธกาล
ถึง การสัง คายนาครัง้ ที่ส าม เรีย ก อรรถกถาจารย์,
สังคายนาครัง้ ทีห่ นึ่ง ถึงครัง้ ทีห่ ก เรียก อรรถกถาจารย์
และฎีกาจารย์, สังคายนาครัง้ ทีเ่ จ็ดถึงครัง้ ทีเ่ ก้าในไทย
เรียก ฎีกาจารย์และอาจารย์
ข ้อมูลนี้ผูว้ จิ ยั สรุปเรียกเพือ่ ให้เกิดความเข ้าใจ
ได้ง่ายขึ้นในการท�ำวิจยั และเรียกคัมภีรท์ ่จี ะน�ำมาวิจยั
ได้อย่างถูกต้อง คือน�ำงานประพันธ์ของพระฎีกาจารย์
และอาจารย์ม าศึ ก ษาวิจ ยั ให้เ กิ ด ผลเพื่อ จะเป็ น การ
อนุ รกั ษ์และด�ำรงรักษา กระทัง่ เป็ นการสืบต่อปณิ ธาน
อันดีงามในสิง่ ทีค่ วรสืบต่อในอนาคตต่อไป
รากฐานของวัฒ นธรรมประเพณี อ นั ดี ง าม
ในประเทศไทย พระพุทธศาสนาถือได้ว่ามีอทิ ธิพลต่อ
คนไทยทัง้ ด้านความเชือ่ ความคิด ทัศนคติ การประพฤติ
ปฏิบตั ิ การด�ำเนินชีวติ พฤติกรรม ด้านศิลปหัตถกรรม
ประติมากรรม วรรณคดี เป็ นต้น ดังนัน้ วรรณกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาถือได้วา่ เป็ นสิง่ ที่
มีคุณค่าควรแก่การศึกษายิง่ และวรรณคดีทไ่ี ด้ประมวล
ความเป็ นพระพุทธศาสนาไว ้ได้อย่างประณีต ทรงคุณค่า
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เหมาะแก่ความเป็ นวรรณกรรมชัน้ เลิศทางประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนาคือชินกาลมาลีปกรณ์ ถือได้ว่าแต่งได้
จับใจในอรรถรสแห่งการศึกษาประวัตศิ าสตร์พระพุทธ
ศาสนา ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นหลักฐานชิ้นเอกส�ำหรับประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนาไวอ้ ย่างกระจ่างแจ้ง ควรแก่การศึกษา
วิจยั ยิง่ นัก และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการประยุกต์
ภาษาบาลีซ่ึง ถือ ว่ า เป็ น ภาษาของชาวอิน เดีย ในสมัย
พุทธกาลได้เผยแผ่มาสู่ประเทศไทย บรรจบ พันธุเมธา
(2518) ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สุชาติ หงษา (2550)
ในการแต่งหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ถอื ได้ว่า
เป็ นต�ำนานและเรื่องที่เล่าสืบกันมาที่มีนยั ส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ชินกาลมาลีปกรณ์แต่ งในสมัยลา้ นนา
เนื้อหาเกีย่ วกับเรือ่ งของพระพุทธศาสนาแต่ผู ้แต่งได้แต่ง
ให้เกิดรสวรรณคดีมีความไพเราะและความสวยงาม
ตามสมควร ทัง้ ยังได้ประกาศให้ทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมในยุคนัน้ ๆ รวมทัง้ ความเชื่อ
ศาสนา การเมือง รวมถึงเศรษฐกิจการปกครอง รูปแบบ
ในการใช้ชวี ติ ในระบบสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
การศึกษา
ในด้านหลักธรรมและเนื้อหาทีป่ รากฏในชินกาล
มาลีปกรณ์ถอื ได้ว่าเป็ นหลักปฏิบตั ิของชาวพุทธที่ควร
น�ำมาศึ กษาวิจยั และประยุ กต์ใช้เพื่อพัฒนานักศึ กษา
ให้เป็ นผู ้ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ด้านพฤติกรรมจริยธรรม ด้านจิตใจ
สติปญ
ั ญาและด้านสังคม ซึง่ เป็ นหลักในการพัฒนาตน
ตามแบบอย่างของชาวพุทธ
ผู ้วิจยั เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็ นอย่างยิง่
ในการศึกษาถึงสารัตถธรรมทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ศึกษาถึงความรุ่งเรืองและหลักเนื้อหาต่าง ๆ ทีม่ ปี รากฎ
ในชินกาลมาลีปกรณ์เพือ่ ทีจ่ ะได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์
น�ำหลักต่าง ๆ นัน้ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและประยุ กต์ใช้ในชีวิต
ตามหลักการครองชีวติ ให้มคี วามเหมาะสม
การศึกษาวิชาการทางธรรม มุง่ เน้นในเรื่องการ
เพิม่ พูนข ้อมูลด้านสติปญ
ั ญาทางธรรมในความจ�ำ และใช้
ขอ้ มูลดังกล่าวในการรูเ้ ห็นและควบคุมความคิดรวมทัง้

การกระท�ำต่าง ๆ เพือ่ ให้พน้ ทุกข์ทางจิตใจของตนเอง
เป็ นหลักและไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื คล ้ายกับวิชาจิตวิทยา
ในการดับความทุกข์ และวิชาพัฒนาจิตใจให้ประเสริฐ
การศึ กษาวิชาการทัง้ ทางโลกและทางธรรม
ไปพร้อม ๆ กัน รวมทัง้ ฝึ กปฏิบตั ธิ รรมในชีวติ ประจ�ำวัน
ไปด้วย จะท�ำให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ มีความช�ำนาญ
จนสามารถศึกษา ปฏิบตั ิงาน และด�ำเนินชีวติ ได้อย่าง
มีคุณภาพ ทัง้ ทางโลกและทางธรรมควบคู่ กนั ไป คือ
โดยมุง่ ละชัว่ (อกุศล) ท�ำดี (กุศล) จึงท�ำให้มีจติ ใจมีความ
บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่มคี วามทุกข์ ซึ่งเป็ นการด�ำเนินชีวติ
ทีป่ ระเสริฐของนักศึกษา
ครัน้ เมื่อ จบการศึ ก ษาแล ว้ นัก ศึ ก ษาก็ จ ะได้
สามารถดูแลตนเองทัง้ ทางโลกและทางธรรมได้เป็ นอย่างดี
ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จของชีวติ ทัง้ ทางโลกและทางธรรม
ไปพร้อม ๆ กัน
ผู ว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ส �ำ คัญ และจ� ำ เป็ น
อย่างยิ่งในการศึกษาถึงสารัตถะที่มปี ระโยชน์อย่างยิ่ง
ในการศึ ก ษาถึง ความรุ่ ง เรือ งและหลัก เนื้ อ หาต่ า ง ๆ
ทีม่ ปี รากฎในชินกาลมาลีปกรณ์เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� หลักต่าง ๆ
นัน้ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวติ
และเป็ นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได้อย่างแท้จริง
ตามความเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ส ารัต ถธรรมในชิ น กาล
มาลีปกรณ์
2. เพือ่ สังเคราะห์หลักธรรมทีป่ รากฏมาพัฒนา
นักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา

วิธีดำ� เนิ นการวิจยั

แบบของการวิจยั โดยการวิจยั เอกสาร ใช้ระเบียบ
วิธวี จิ ยั เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลในครัง้ นี้
มี 1 ชุด ได้แก่ แบบสังเคราะห์หลักธรรม การเก็บรวบรวม
ขอ้ มูล ขัน้ ที่ 1 ศึกษาคัมภีรป์ ฐมภูมิ คือเอกสารและ
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
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พระไตรปิ ฎ ก อรรถกถาและวรรณกรรมที่ร วบรวม
หลัก ฐานที่เ กี่ย วกับ คัม ภีร ์ภ าษาบาลี และภาษาไทย
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับชินกาลมาลีปกรณ์ ขัน้ ที่ 2 สร้างเครือ่ งมือ
ส�ำหรับบันทึกเนื้อหาหลักธรรมและหลักสารัตถะอื่น ๆ
ที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ ขัน้ ที่ 3 น�ำเครื่องมือ
ที่ส ร้า งไปให้ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิต รวจสอบเพื่อ ตรวจสอบ
ความตรงและความเทีย่ งของเนื้อหาทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลทีเ่ ทีย่ งตรงกับแนวทางทีศ่ ึกษา ขัน้ ที่ 4 น�ำเครื่องมือ
คื อ แบบบัน ทึก เนื้ อ หามาใช้ใ นการเก็ บ ข อ้ มูล ที่ศึ ก ษา
ขัน้ ที่ 5 น�ำหลักฐานทีไ่ ด้มาศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ จ�ำแนก
เนื้อหาออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ให้ชดั เจนคือเนื้อหาที่เป็ น
หลักธรรม พร้อมทัง้ วิเคราะห์ดา้ นเนื้อเรื่อง เนื้อหาสาระ
ทีส่ ำ� คัญของชินกาลมาลีปกรณ์ ขัน้ ที่ 6 การตีความเนื้อหา
อธิบายหลักธรรมะและตีความสารัตถะพร้อมทัง้ อธิบาย
เนื้อหาทีม่ ปี รากฏ ขัน้ ที่ 7 สังเคราะห์เนื้อหาปรากฏใน
ชิน กาลมาลีป กรณ์ ขัน้ ที่ 8 สัง เคราะห์ห ลัก ธรรมที่
เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษา ขัน้ ที่ 10 น�ำหลักธรรม
ทีส่ งั เคราะห์ข้นึ มาพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบทีเ่ หมาะสม
วิเคราะห์ข ้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการสังเคราะห์
เนื้อหาหลักธรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา

สรุปผลการวิจยั

จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี้
สารัตถะทัวไปคั
่ มภีรช์ นิ กาลมาลีปกรณ์ เป็ นคัมภีร ์
ทีท่ รงคุณค่าด้านการน�ำสืบล�ำดับมาของพระพุทธศาสนา
เป็ นคัมภีรท์ ่ีมกี ารประพันธ์เป็ นภาษาบาลี ซึ่งเป็ นการ
ทรงไวซ้ ่ึงคุณค่ าด้านภาษาและคุณค่ าของการอนุ รกั ษ์
ภาษาแบบดัง้ เดิมอันเป็ นตันติภาษาคือภาษาทีม่ แี บบแผน
เป็ นการประพันธ์ท่มี าพร้อมด้วยอรรถรสของลักษณะ
การประพันธ์ รูปแบบเป็ นร้อยแก้วผสมผสานกับร้อย
ประเพณี ว ฒ
ั นธรรมด้า นการศาสนา เช่ น
การสร้า งพระเจดีย ์ การสร้า งวัด การท�ำ บุญ ในงาน
วันส�ำคัญต่าง ๆ ก็เป็ นประเพณีท่เี กิดมาจากพระพุทธ
ศาสนาแต่โบราณกาล การด�ำรงไวซ้ ง่ึ ประเพณีเหล่านัน้
เป็ นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นการ

แสดงออกถึงความอ่อนโยนภายในจิตใจ และเป็ นการ
แสดงความเอื้อเฟื้ อ และความสามัคคีกนั ของชุมชน
เหล่า นัน้ แต่ พ ระพุท ธศาสนาเข า้ มาเพื่อ ท�ำ ให้เ ห็น ว่า
มีหนทางที่โดดเด่นกว่าในการสร้างพิธีกรรมอันเป็ นผล
สืบเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา ซึง่ พระพุทธศาสนา
น�ำเอาจิตวิทยาศาสนามาเผยแผ่ให้เป็ นทางประเสริฐ
ยิ่ง ขึ้น มากกว่า เพีย งแค่ ก ารกระท�ำ พิธีก รรมด้า นการ
ล ้างผลาญเอาชีวติ
ด้านการปกครองเป็ นคัมภีรท์ ใ่ี ห้ความละเอียด
ด้านลักษณะการปกครองของกษัตริยห์ รือระบบในการ
ปกครองพระพุทธศาสนาเข ้าไปมีบทบาทในการปกครอง
ท�ำให้เมืองนัน้ ๆ เป็ นคัมภีรม์ ลี กั ษณะการน�ำสืบล�ำดับมา
ของพระพุทธศาสนาได้นำ� หลักธรรม คือการปกครอง
ด้ว ยระบบธรรมาธิป ไตย ซึ่ง เป็ น การน�ำ เอาธงชัย ไป
ปลูกฝังให้กบั ประเทศนัน้ ๆ เพือ่ เป็ นการน�ำร่องในการ
ปกครองด้วยสันติวธิ ตี ่อไป
ด้านการศึกษา ในพระพุทธศาสนาเป็ นระบบ
การศึกษาพระพุทธศาสนาไปถึงที่ใดการศึกษาก็เขา้ ถึง
ทีน่ นั ่
ด้า นจิ ต ใจในคัม ภีร ์ไ ด้แ สดงถึง วิถีข องจิ ต
ของผูท้ ่ไี ด้รบั การสืบทอดหลักค�ำสอนพระพุทธศาสนา
ท�ำให้เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงไปในวิธีการด�ำเนินชีวติ
เช่นในยุคสมัยหริปญ
ุ ชัย มีธรรมสงครามทีก่ ล่าวขานกัน
ถึงหลักในการตีเมือง หากมีการแข่งขันด้วยการสร้าง
เจดีย ์ และผู ้วิจยั เห็นว่า ควรจะมีการประกวดกันในหลาย
มุม มอง เช่ น สถาปัต ยกรรม จิต รกรรม วิจิต รศิ ล ป์
มากกว่าทีจ่ ะเป็ นการสร้างเจดียอ์ ย่างเดียว แทนทีจ่ ะท�ำ
สงครามสูร้ บกันด้วยอาวุธดัง่ แบบเดิม แต่กลับมาสูก้ นั
ด้วยการสร้างพระเจดีย ์ ท�ำให้เห็นมุมมองทีต่ ่างออกไป
เมือ่ มีพระพุทธศาสนามาประดิษฐานอยู่ในเมืองเหล่านัน้
ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ถงึ ลักษณะ
ของประเพณีวฒั นธรรมทีม่ ปี รากฏในปัจจุบนั อันเชื่อมโยง
มาตัง้ แต่อดีต ได้พบหลักธรรมทีส่ ามารถพัฒนานักศึกษา
ทัง้ 4 ด้านดังนี้
การพัฒ นาด้า นกายภาพ ความนอบน้อ ม
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ความเคารพ ปัจจัยภายนอกความต่างของบุคคลจริต
หลักวิรยิ ะ ภาวะผูน้ ำ� เชิงบวก ศีล-ทาน
การพัฒนาเกี่ยวกับจิต กิจกรรมศรัทธา ฉันทะ
ทีต่ ่างกัน อดทน หลักจิตสาธารณะ จิตทีต่ งั้ มัน่ สมาธิ
กุศลกรรมบถ สมาธิ
หลัก พัฒ นาปัญ ญา อธิ ป ัญ ญาคื อ ภาวนา
ปัญญาสุตะเรียนรู ้ หลักคิดไตรตรองจินตามยปัญญา
หลักจิตกุศล หลักสังสมบุ
่ ญ ปัญญาเกิดจากการคิดแนว
โยนิโสมนสิการ 10 บุญกิรยิ าวัตถุ 10
หลักพัฒนาสังคม ความสามัคคี อปริหานิยธรรม
หลัก สร้า งสัง คมเข ม้ แข็ง สัง คหวัต ถุ ฆราวาสธรรม
หลักบารมี

อภิปรายผล

ในงานวิ จ ัย นี้ ผู ว้ ิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะเนื้ อหา
เป็ นการเล่าเรื่องประวัตศิ าสตร์ในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่
เริ่มต้นก่อนจะเกิดพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบนั
การสืบ เนื่ อ งมาของพระพุท ธศาสนาตัง้ แต่
อดีตนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากจึงได้มกี ารเล่าอย่างละเอียด
เพือ่ เป็ นการสืบล�ำดับของการน�ำเอาพระพุทธศาสนามา
ซึ่งเป็ นหลักฐานที่มขี นั้ ตอนน�ำสู่การวิจยั ด้านเอกสารได้
อย่ างเป็ นระบบ มีการยกล�ำดับของพระพุทธศาสนา
ที่สบื ต่อกัน และทางเดินของค�ำสอนในภูมภิ าคต่าง ๆ
ที่พ ระพุท ธศาสนาเผยแผ่ อ อกไป สามารถน�ำ สืบ ถึง
หลักฐานและการคงอยูข่ องพระพุทธศาสนาในถิน่ นัน้ ๆ ได้
โดยมีคำ� สอนและหลักฐานด้านศิลาจากรึก รวมทัง้ คัมภีร ์
ใบลานทีเ่ ป็ นภาษาต่าง ๆ ลว้ นเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของผูน้ ำ� พระพุทธศาสนาสืบมาเป็ นล�ำดับ
สอดคล ้องกับแก่นความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
หลักส�ำหรับการประยุกต์เหตุการณ์ท่ีเหมาะ
แก่ การศึ กษาน�ำมาประยุกต์พฒ
ั นานักศึ กษาการหล่อ
พระพุทธรูปเป็ นการจ�ำลองพระพุทธลักษณะให้ปรากฏ
อยู่สืบไปหลักการพัฒนากายและสังคม การสร้างวัด
การสร้างวัดมีมาตัง้ แต่ สมัยพระพุทธองค์ยงั ทรงด�ำรง
พระชนม์ชพี อยู่ พุทธศาสนิกชนสร้างวัดขึ้นเพือ่ ถวายเป็ น

ที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ ในชินกาลมาลีปกรณ์ประเพณี
เกี่ ย วกับ การสร้า งวัด มีอ ยู่ ห ลายตอนเช่ น พระเจ้า
อาทิจจ์ทรงสร้างวัดพระธาตุเจดีหลวงพร้อมกับพระธาตุ
เจดียห์ ลวง ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระเจ้ากือนา โปรดให้สร้างวัดบุปผารามมหาวรวิหาร
ในพระราชอุทยานของพระองค์ในปี พ.ศ. 1914 แลว้
พระองค์ทรงนิมนต์พระสุมนเถระมาจ�ำพรรษาอยู่ และ
พระองค์ทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ทกุ รูปในวัดบุปผาราม
มหาวิหาร
การฟัง ธรรมพระภิ ก ษุ ส งฆ์ท �ำ การเทศนา
พระธรรมวินยั ของพระพุทธองค์ส่วนพุทธศาสนิกชน
ต่างมาฟังพระธรรมเทศนา เพราะความเชื่อในอานิสงส์
ของการฟังพระธรรมเทศนา และน�ำเอาหลักธรรมใน
พุทธศาสนาที่พระเทศนาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่ น
พระเจ้าติลกปนัดดาธิราชโปรดให้เขียนคัดลอกมหาชาติ
และพระองค์ทรงสดับเทศน์มหาชาติจากฉบับทีพ่ ระองค์
ทรงโปรดให้คดั ลอก สอดคล ้องกับงานวิจยั ของปริญญา
เห็นสุข (2549) ได้ท�ำการศึกษาการสือ่ สารและการขัดเกลา
ทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันทางศาสนา พบว่า สถาบันทางศาสนามีบทบาทสูงสุด
ในการสือ่ สารเพือ่ ขัดเกลาด้านการยึดบาปบุญแก่นกั ศึกษา
แสดงให้นักศึกษาเห็นว่ายังมีศาสนาเป็ นเครือ่ งยึดเหนี่ยว
จิตใจ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา อาจจะ
ท�ำในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการ
ร่วมมือระหว่างตัวแทนทางศาสนากับสถานศึกษา จัดค่าย
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นกั ศึกษา เป็ นต้น
สรุปได้ว่า สถาบันทางศาสนานับว่าเป็ นกลไกที่สำ� คัญ
อย่ างยิ่งในการปลู กฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา เพราะถือว่าเป็ นแหล่งที่รวมจิตใจ และเป็ น
สัญลักษณ์ของความดีทงั้ ปวง แต่การปลูกฝังคุณธรรม
จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมทีเ่ น้น
ให้นักศึกษาเข ้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมให้มากขึ้น
แรกนาขวัญ การแรกนาขวัญเป็ นการท�ำพิธบี ูชาบวงสรวง
มีประจ�ำทีน่ า ทีเ่ รียกกันว่า “ผีตาแฮก” ซึง่ พิธนี ้ ีมลี กั ษณะ
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ใกล เ้ คี ย งกับ พระราชพิธีจ รดพระนัง คัล แรกนาขวัญ
ทีท่ ำ� กันอยู่ในปัจจุบนั นี้ พิธีน้ ีเป็ นพิธีเก่ามีปรากฏอยู่ใน
ชินกาลมาลีปกรณ์คือ พระสิทธัตถะกุมาร ประทับอยู่
ใต้ตน้ ไมแ้ ล ้วกระท�ำอาณาปานสติ ซึง่ เป็ นขณะเดียวกับ
พระราชบิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญอยู่และการ
ลอยเคราะห์ การลอยเคราะห์ในชินกาลมาลีปกรณ์นนั้
มีอ ยู่ ต อนเดี ย วคื อ ชาวเมือ งหริ ปุ ญ ชัย ประสบกับ
อหิว าตกโรคระบาดในเมือ งหริปุญ ชัย จึง อพยพหนี
ไปอยู่ท่เี มืองสะเทิม แต่ถูกเจ้าเมืองรบกวน จึงอพยพ
หนีไปอยู่เมืองหงสาวดี เมื่อโรคระบาดได้หายไปแลว้
ชาวเมื อ งก็ อ พยพกลับ มาอยู่ ท่ี ห ริ ปุ ญ ชัย ตามเดิ ม
ประชาชนเหล่า นัน้ ก็ จ ดั ให้มีก ารลอยกระทงเพื่อ เป็ น
การสักการะบา้ นเมืองเพือ่ มิให้เกิดโรคระบาดอีก และ
อีก อย่ า งหนึ่ ง เพื่อ เป็ น การระลึก ถึง ญาติพ่ีน อ้ งที่เ มือ ง
หงสาวดี โดยกระทงทีล่ อยนัน่ จะลอยไปสู่เมืองหงสาวดี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้
แม ว้ ่า ชิน กาลมาลีป กรณ์เ ป็ น คัม ภีร ท์ ่ีก วีร จนาขึ้น เพื่อ
เป็ น การรวบรวมประวัติข องพุท ธศาสนา ตลอดจน
ต�ำนานต่าง ๆ ทางศาสนาไว ้ แต่ก็มแี ทรกอยู่เป็ นอันมาก
แสดงให้เ ห็น ถึง ความส�ำ คัญ ของชิ น กาลมาลีป กรณ์
ที่มีต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวัฒ นธรรมของ
ล ้านนาไทยในสมัยนัน้ สอดคล ้องกับงานวิจยั ของ สถาบัน
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว (2552) ได้ทำ�
การวิจยั เกีย่ วกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบัน
การศึ ก ษา ผลการวิจ ยั พบว่า คุ ณ ธรรมจิร ยธรรมที่
ประชาชนใน 7 สถาบันของสังคมไทย อันได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
การเมือ งการปกครอง ชุ ม ชนทิ้ง ถิ่น องค์ก รธุ ร กิ จ
เอกชน สื่อและสื่อสารมวลชน เห็นว่ามีความส�ำคัญ
ต่อการอยุ่ร่วมกันด้วยดีคอื 1) ความพอเพียง 2) ความ
เมตตากรุณาเอื้อเฝื้ อเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวที
4) ความซือ่ สัตย์ซอ่ื ตรง 5) ความเสียสละ 6) ความมีวนิ ยั
7) ความอดทนอดกลัน้ 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยัน
หมัน่ เพียร และ 10) ความมีสติ และสอดคลอ้ งกับ
ดวงเดือ น พัน ธุ ม นาวิน (2538) ได้ส รุ ป สาเหตุข อง

พฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ของคนไทยทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
ทัวประเทศ
่
งานวิจยั พื้นฐานนี้เป็ นงานวิจยั 3 ประเภท
คือ งานวิจยั เชิงความสัมพันธ์ งานวิจยั เชิงทดลอง และ
งานวิจยั เชิงทดลองพัฒนาหรือเสริมสร้างจิตลักษณะ
บางประการ ในการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของพฤติกรรม
ทฤษฎีตน้ ไม ้จริยธรรมใช้รูปแบบปฏิสมั พันธ์นยิ มทีศ่ กึ ษา
ทัง้ สาเหตุจากภายใน เช่น ลักษณะทางจิต บุคลิกภาพ
และสถานการณ์ภายนอก เช่น การอบรมเลี้ยงดู การเห็น
แบบอย่างจากเพือ่ น และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข ้องกับจิตลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญหลายเรื่อง เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ส่วนทีเ่ ป็ นดอกผลของต้นไม ซึ้ ง่ ก็คอื พฤติกรรม
ของคนดี คือคนทีท่ าความดี ละเว ้นความชัว่ พฤติกรรม
ของคนเก่งคือ คนที่ทำ� งาน ประกอบอาชีพด้วยความ
ขยันขันแข็ง ท�ำเพือ่ ส่วนรวม การที่จะเป็ นคนเช่นนี้ได้
ต้องเกิดจากสาเหตุทด่ี ี ส่วนของล�ำต้นคือ ลักษณะทางจิต
ที่เหมาะสม ได้แก่ การมีทศั นคติ ค่านิยม คุณธรรม
ที่เ กี่ ย วข อ้ งกับ พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมนัน้ ๆ เหตุ ผ ล
เชิงจริยธรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่นื หรือส่วนรวม
หรือ ด้ว ยหลัก คุ ณ ธรรมสากล มีล กั ษณะมุ่ง อนาคต
ควบคุมตน มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ มีความเชื่ออ�ำนาจ
ในตน
หลักพัฒนาจิตและสังคม มีความสอดคลอ้ ง
กับงานวิจยั ของ ปริญญา เห็นสุข (2549) ได้ทำ� การ
ศึกษาการสือ่ สารและการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับสถาบันทางศาสนา พบว่า สถาบันทางศาสนา
มีบทบาทสู งสุดในการสื่อสารเพื่อขัดเกลาด้านการยึด
บาปบุญแก่นกั ศึกษา แสดงให้นักศึกษาเห็นว่ายังมีศาสนา
เป็ นเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา อาจจะท�ำในรู ปแบบของโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการร่วมมือระหว่างตัวแทนทางศาสนา
กับสถานศึกษา จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ให้แก่ นกั ศึกษา เป็ นต้นสรุปได้ว่า สถาบันทางศาสนา
นับว่าเป็ นกลไกทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ นกั ศึกษา เพราะถือว่าเป็ นแหล่ง
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ทีร่ วมจิตใจ และเป็ นสัญลักษณ์ของความดีทงั้ ปวง แต่การ
ปลูกฝังคุณธรรมจะต้องมีการพัฒนารูปแบบ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาเข ้ามามีส่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมให้มากขึ้น สอดคลอ้ งกับ อ้อมเดือน สดมณี
และคณะ (2548) ได้ทำ� การศึกษาสภาพการจัดฝึ กอบรม
และการเรี ย นรู เ้ พื่อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
คนไทยในเชิงลึก จากองค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินการฝึ กอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จ�ำนวน
20 แห่ง จากการศึกษาพบว่า สภาพการจัดฝึ กอบรม
และการเรีย นรู เ้ พื่อ พัฒ นาคุ ณ ธรรม และจริย ธรรม
แบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. การพัฒนาคุณธรรมโดยผ่านกระบวนการ
เรีย นรู ้ โดยจะเน้น ทัง้ ความรู ก้ ารปฏิบ ตั ิ และความ
ตระหนักในความเป็ นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
2. การพัฒ นาคุ ณ ธรรมโดยผ่ า นการปฏิบ ตั ิ
ธรรม โดยใช้การปฏิบตั ติ ามหลักสติปฏั ฐาน 4 แนวทาง
ในการปฏิบตั ิ
3. การพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยผ่ า น
กระบวนการทักษะชีวติ โดยผ่านตัวแทนทางสังคม
นอกจากนี้ หลัก หลัก คุ ณ ธรรมขัน้ พื้ น ฐาน
ทีค่ น้ พบมีความสอดคล ้องกับหลักกระทรวงศึกษาธิการ
8 ประการ ที่ควรเร่ งปลูกฝังประกอบด้วย (1) ขยัน
(2) ประหยัด (3) ซือ่ สัตย์ (4) มีวนิ ยั (5) สุขภาพ (6) สะอาด
(7) สามัคคี (8) มีนำ�้ ใจ
หลักพัฒนาปัญญาและสังคม มีความสอดคล ้อง
กับงานวิจยั ของสายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2552)
ได้ทำ� การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลู กฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย พบว่า ชุมชนสามารถ
เข า้ มีส่ ว นร่ ว มในการปลู ก ฝัง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมได้
โดย ผูน้ ำ� ชุมชนปฏิบตั ติ นเป็ นต้นแบบให้กบั คนในชุมชน
เช่น โต๊ะอิหม่านบุญเสริม หนู ทอง เป็ นผูใ้ ช้ชวี ติ อยู่อย่าง
พอเพียง ซือ่ สัตย์สุจริต มีความเสียสละ จนกลายเป็ น
ที่ยอมรับนับถือของทัง้ เด็ก วัยรุ่นและผูใ้ หญ่ในชุมชน
นอกจากนี้ ยังเป็ นผู ้ทีม่ คี วามเป็ นผู ้น�ำในการเปลีย่ นแปลง
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ จนสามารถเปลีย่ นภาพลักษณ์

ของชุ ม ชนบ า้ นชะวัย จากหมู่ บ า้ นค้า ยาเสพติ ด ให้
กลายมาเป็ นหมูบ่ า้ นพัฒนาตัวอย่าง ได้สำ� เร็จสรุปได้วา่
สภาพแวดล อ้ มทางด้า นสัง คม ไม่ ว่ า จะเป็ น ชุ ม ชน
ทีน่ กั ศึกษาอาศัยอยู่ หรือแมก้ ระทังสื
่ อ่ มวลชนทุกแขนง
ล ้วนแต่มบี ทบาทส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นกั ศึกษา โดยการเป็ นตัวอย่างทีด่ ี หรือน�ำเสนอ
แต่พฤติกรรมทีด่ งี ามและสอดคล ้องกับแนวคิด คุณธรรม
จริย ธรรมส�ำ หรับ บัณ ฑิต จากการวิเ คราะห์เ อกสาร
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ ภายในประเทศ พบว่า คุณธรรม จริยธรรม
ส�ำหรับบัณฑิต ควรประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
ซือ่ สัตย์ เสียสละ มีวฒั นธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรมระดับก้าวหน้า ซึง่ ประกอบ
ด้วย การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เข ้าใจผู ้อืน่ เข ้าใจโลกคุณธรรม
จริยธรรมเชิงรุก ซึง่ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ชี้ น� ำ และส่ ง เสริ ม สัง คมให้ต ระหนัก ถึ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็ นเลิศ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เป็ นผูอ้ ทุ ศิ งานเพือ่ ส่วนรวม สละตนเพือ่ สังคม
ท้องถิน่ สละตนเพือ่ สังคมโลก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในงานวิจยั
ส�ำหรับการวิจยั นี้เป็ นการค้นพบหลักฐานทาง
ประวัติศ าสตร์จ ากการจารึก และด�ำ รงไว ซ้ ่ึง หลัก ฐาน
นัน้ ด้วยภาษาที่ยากยิ่งคือภาษาบาลีแต่ได้มกี ารอนุ รกั ษ์
ไวต้ ามหลักภาษาเพื่อให้เกิดความสละสลวยซึ่งในงาน
นิพนธ์น้ ีมหี ลักธรรมที่น่าสนใจและเหตุการณ์ท่คี วรน�ำ
มาเป็ นแบบอย่างส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ และพัฒนาตน
และพัฒ นางานรวมทัง้ องค์ก รที่ต อ้ งการพัฒ นาด้ว ย
หลักการด้านพระพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ
ปัญญา หลักสังคหวัตถุ ที่ปรากฏออกมาจากองค์กร
ปกครองในอดีตเช่นการครองเมืองของพระนาจามเทวี
การต่ อสู แ้ ข่งขันด้วยการก่ อพระเจดียแ์ ทนที่จะฆ่ ากัน
การจารึกอักษรเพือ่ รักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ด�ำรง
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สืบต่อไป การให้ลูกหลายบวชศึกษาพระธรรมเพือ่ เป็ น
การแสดงถึงความเขา้ ใจยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
ว่ า เป็ นแนวทางในการปฏิบ ตั ิ ท่ีดี ง ามเหมาะแก่ ก าร
เอาเป็ นแบบอย่าง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึ ก ษาในพื้น ที่ เ ครื อ ข่ า ยด้า นการวิจ ยั

เชิงคุณภาพเช่นร่วมมือกับเครือข่ายของส�ำนักวัฒนธรรม
และกรมศิลปากรเพือ่ ให้เกิดความเป็ นสากลต่อไป
ให้มกี ารทดลองหลังจากได้รบั ผลการวิจยั แล ้ว
ควรมีการน�ำไปทดลองเพือ่ เป็ นแนวทางโดยการร่วมมือ
กับสถาบันหรือองค์กรเครือข่ายเช่ นวัดให้เกิดผลเป็ น
รูปธรรมยิง่ ขึ้น
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