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บทคััดย่่อ
จารึึกวััดศรีีชุุม หรืือจารึึกสุุโขทััยหลัักที่่� 2 บัันทึกึ ความศรััทธาและการบำำ�เพ็็ญบุุญบารมีีของสมเด็็จพระมหาเถร
ศรีีศ รััท ธาราชจุุ ฬ ามุุ นีี ฯ ผ่่ า นการสื่่�อ ความหมายสุุ น ทรีีย ภาพทางภาษา บทความนี้้� จึึง มีีวั ัต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ศึึก ษา
วิิเ คราะห์์ใ ห้้เ ห็็นมิ ิติิสุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาในจารึึก หลััก นี้้� ว่่ า มีีค วามหมายและความสำำ�คั ัญ อย่่ า งไร ผลการศึึก ษา
พบว่่ า สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม จำำ � แนกเป็็ น 4 ลััก ษณะ คืือ 1) สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาเกี่่�ยวกั ับ
สิ่่�ง มีีชีีวิ ิต แสดงให้้ เ ห็็นถึึง ความงามของสิ่่�ง มีีชีีวิ ิต ที่่� เ ป็็ นมนุุ ษ ย์์ คืือ สมเด็็จ พระมหาเถรศรีีศ รััท ธาราชจุุ ฬ ามุุ นีี ฯ
พระธิิ ด าและพระชายาของพระศรีีศ รััท ธาราชจุุ ฬ ามุุ นีี ฯ รวมทั้้�ง ชาวสิิง หล ความงามของสิ่่�ง มีีชีี วิ ิต ที่่� เ ป็็ นสััต ว์์
คืือ ฝููง สััต ว์์ที่่�ส มเด็็จ พระมหาเถระฯ ปลดปล่่ อ ยให้้เ ป็็ น ทาน 2) สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาเกี่่�ยวกั ับธ รรมชาติิ ดััง ที่่�จ ารึึก
เน้้ น ความงามของต้้ น ไม้้ 3) สุุ น ทรีี ย ภาพทางภาษาเกี่่� ยวกั ั บ ภาวะเหนืื อ ธรรมชาติิ จารึึ ก พรรณนาให้้ เ ห็็ น
ความมหััศ จรรย์์ข องพระมหาธาตุุ 4) สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาเกี่่�ยวกั ับศิิล ปกรรมที่่�ช่่ า งสร้้า งสรรค์์อ ย่่ า งวิิจิิต ร ได้้แ ก่่
รูู ป ฉลััก พระพุุ ท ธรูู ป และบััง ลััง ก์์ ม หาธาตุุ มิิติิสุุ น ทรีีย ภาพทางภาษาดััง กล่่ า วผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งใช้้ภ าษาสื่่�อ ความหมาย
ประจำำ �คำำ� หรืือ ความหมายตรงตััวว่่ า “งาม” “งามหนัั ก หนา” และ “งามพิิจิิต รหนัั ก หนา” และความหมายแฝงหรืือ
ความหมายโดยเปรีียบ เทีียบกั ับสิ่่�ง ที่่�ง าม จากการศึึก ษาในครั้้�ง นี้้� ก่่ อ ให้้เ กิิด ประโยชน์์ ด้้า นจารึึก ศึึก ษา ช่่ วย ให้้อ่่ า น
และตีีค วามจารึึก วััด ศรีีชุุม โดยเฉพาะการเน้้ นย้ำ�ำ� แนวคิิด สุุน ทรีีย ภาพทางภาษา และประโยชน์์ ด้้า นพระพุุท ธศาสนา
ทำำ � ให้้เ ข้้า ใจบริิบ ทความเชื่่�อ พระพุุ ท ธศาสนาในยุุ ค สมััย สุุ โ ขทััย
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. จารึึกวััดศรีีชุมุ 2. สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ 3. สุุนทรีียภาพ 4. ศรััทธา
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Abstract
The interpretations of the language aesthetics of the inscription of Wat śrī Chum which is known as the 2nd of
Sukhothai Inscription shows that the inscription marked the faith and meritorious deeds of Somdet Phra Mahāthera
śrī śaddhā Rājacuḷāmunī. This study aimed to study and analyze how this inscription is meaningful and important.
The language aesthetics in the inscription could be classified into 4 aspects: 1) the language aesthetics of living
things, demonstrating aesthetics of humans that refers to Somdet Phra Mahāthera śrī śaddhā Rājacuḷāmunī, his
wife, and his daughter, including Sinhalese people and the aesthetics of animals which Somdet Phra Mahāthera
śrī śaddhā Rājacuḷāmunī released from cages for Dāna; 2) the language aesthetics of nature as emphasized in
the inscription about beauty of plants; 3) the language aesthetics of supernatural beings, describing a miracle of
Phramahāthāt; and 4) the language aesthetics of artistry reflected through artistic objects created by artists such
as an image of the Lord Buddha and Phramahāthāt’s bench sculpture. The storyteller illustrates the authentic
dimension of beauty and conveys literal meaning with the words ”beautiful,” along with the use of some figurative
language or modifiers such as ”stunning”, and ”spectacular” to emphasize the beauty. The benefits of this study
contributes to the epigraphy studies in reading and solving the inscription of Wat Sri Chum. Particularly, it underlines the significance of language aesthetics and Buddhist pragmatism as it offers greater understanding of the
context about Buddhist beliefs in Sukhothai Era.
Keywords: 1. Inscription of Wat Sri Chum 2. Somdet Phra Mahāthera śrī śaddhā Rājacuḷāmunī 3. Aesthetics
4. Faith
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การศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์สุนุ ทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ

นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

หลััก ฐานเลย” ต้้ น ฉบัับ จารึึก วััด ศรีีชุุ ม ตีีพิ ิม พ์์ เ ผยแพร่่
ในหนัังสืือประชุุมจารึึกสยาม ภาคที่่� 1 พ.ศ. 2546 ซึ่่�งเป็็ น
การตีีพิ ิม พ์์ คำ�อ่
ำ ่ า นจารึึก และคำำ� ปริิว รรตจารึึก วััด ศรีีชุุ ม
เป็็ นภาษาไทย ต่่อมาตีีพิมิ พ์์ในหนัังสืือประชุุมศิิลาจารึึก
ภาคที่่� 1 พ.ศ. 2521 ซึ่่�งเป็็ นฉบัับที่่ค� ณะกรรมการจััดพิิมพ์์
เอกสารทางประวััติศิ าสตร์์ สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีีดำ�ำ เนิินการ
เผยแพร่่ เป็็ นที่่� น่่ า สััง เกตว่่ า หน่่ วย งานของรััฐ เล็็ง เห็็น
ความสำำ�คั ัญ ของจารึึก วััด ศรีีชุุ ม อย่่ า งยิ่่�ง เห็็น ได้้ จ ากที่่�
กรมศิิ ล ปากรจัั ด สัั ม มนาเพื่่� อ วิิ นิิ จ ฉัั ย คำำ�อ่่ า น และ
การตีีความจารึึกหลัักนี้้�ต่อ่ เนื่่�อง 3 ครั้้�ง กล่่าวคืือ การสััมมนา
ครั้้�งแรก พ.ศ. 2520 การสััมมนาครั้้�งที่่� 2 พ.ศ. 2522 และ
การสััมมนาครั้้�งสุุดท้้ายพ.ศ. 2523 ในการสััมมนาครั้้�งที่่� 3 นี้้�
หอสมุุ ด แห่่ ง ชาติิ กรมศิิ ล ปากร ได้้ ตีี พิ ิ ม พ์์ ห นัั ง สืื อ
“ศิิลาจารึึกสุุโขทััยหลัักที่่� 2 (จารึึกวััดศรีีชุมุ ) ฉบัับผลการสััมมนา
พุุทธศัักราช 2523” ถืือเป็็ นฉบัับตรวจสอบคำำ�อ่่านจารึึก
มีีค วามสมบูู ร ณ์์ ที่่�สุุ ด ส่่ วนผ ลงานศึึก ษาจารึึก วััด ศรีีชุุ ม
ระยะเวลาไล่่เลี่่ยกั
� นั คืือ เอกสารเรื่่อ� ง “ศิิลาจารึึกสุุโขทััยหลััก
ที่่� 2 (วััดศรีีชุมุ ) วิิธีอ่ี า่ นใหม่่” โดยไมเคิิล ไรท์์ นำำ�เสนอประเด็็น
ที่่�ว่า่ จารึึกวััดศรีีชุุมแต่่งเป็็ นคำ�บ
ำ อกสด เนื้้�อหาที่่�เรีียบเรีียง
ไม่่ไ ด้้ขัดั เกลาให้้ประณีีต และจารึึกมีีฐานะเป็็ นบทธรรม
เทศนา (Wright, 1986: 1-17)
ในปีี พ.ศ. 2547 โครงการกิิตติิเมธีีสาขาวิิชาศิิลปศาสตร์์
มหาวิิท ยาลััย สุุ โ ขทััยธ รรมาธิิร าช ได้้ จั ัด พิิม พ์์ ห นัั ง สืือ
การอธิิบายศิิลาจารึึกสมััยสุุโขทััย ของประเสริิฐ ณ นคร
เนื้้�อหาบทที่่� 2 ให้้รายละเอีียดราชวงศ์์พ่อ่ ขุุนศรีีนาวนำำ�ถุุม
โดยเฉพาะจารึึกหลัักที่่� 2 จารึึกวััดศรีีชุมุ นี้้� ประเสริิฐ ณ นคร
ได้้นำำ�เสนอประเด็็นการเทีียบข้อ้ ความจารึึกหลัักที่่� 2 กัับ
หลัักที่่� 11 ด้้านที่่� 2 โดยประเสริิฐ ณ นคร พบว่่า เป็็ นข้อ้ ความ
ต่่อเนื่่�องสััมพัันธ์์กันั นอกจากนี้้�ยังั ได้้อธิิบายความหมายจารึึก
หลัักที่่� 2 ลัักษณะและประวััติิ รวมถึึงอธิิบายคำำ�ศัพท์
ั สำ์ �คั
ำ ญ
ั
ในจารึึกอีีกด้้วย (Na Nagara, 2004: 18-57)
ครั้้�งล่่าสุุด วิินัยั พงศ์์ศรีีเพีียร ได้้ศึกึ ษาจารึึกวััดศรีีชุุม
และได้้อธิิบายองค์์ความรู้้�นี้้�ไว้้ในเอกสารลำำ�ดับที่่
ั � 2 จารึึก
วััดศรีีชุมุ ตีีพิมิ พ์์ในหนัังสืือ 100 เอกสารสำำ�คัญ
ั : สรรพสาระ
ประวััติศิ าสตร์์ไทย ลำำ�ดับที่่
ั � 1 นำำ�เสนอประเด็็นสารััตถะ
วิิพากษ์์หลากหลาย เช่่น ความสำำ�คัญ
ั ของราชวงศ์์ศรีีนาวนำำ�ถุมุ
พ่่อขุุนผาเมืืองกัับพ่่อขุุนบางกลางหาวสมเด็็จพระมหาเถร
ศรีีสรธาราชจุุฬามุุนีีกับั การสร้้างสมภารบารมีี ความรู้้�เรื่่�อง
วััฒนธรรม การพรรณนาเรื่่�องปาฏิิหาริิย์์ และบทวิิเคราะห์์
เนื้้�อความจารึึก (Pongsripian, 2009: 37-95)

บทนำำ�
จารึึกวััดศรีีชุุม หรืือศิิลาจารึึกสุุโขทััยหลัักที่่� 2 เป็็ น
จารึึกขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในบรรดาจารึึกภาษาไทย บัันทึกึ ด้้วย
ตััวอักั ษรไทยสุุโขทััย (Pongsripian, 2009: 37) จารึึกหลัักนี้้�
มีี ค วามสำำ�คั ั ญ ต่่ อ การทำำ� ความเข้้ า ใจสารัั ต ถะทาง
ประวััติศิ าสตร์์สมัยั สุุโขทััย เพราะจารึึกให้้ข้อ้ มููลการก่่อร่่าง
สร้้างอาณาจัักรสุุโขทััยที่่�มีรี ายละเอีียดเพิ่่�มเติิมจากจารึึก
สุุโขทััยหลัักที่่� 1 ของพ่่อขุุนรามคำำ�แหง โดยเฉพาะเนื้้�อหา
บัันทึึก ความเคลื่่�อ นไหวด้้า นการเมืือ งการปกครองของ
เจ้้านายสุุโขทััยก่่อนราชวงศ์์พระร่่วง คืือ ราชวงศ์์พ่อ่ ขุุนศรีี
นาวนำำ�ถุมุ (Na Nagara, 2004: 18) และแสดงพระประวััติขิ อง
สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีศรีีรัตั นลงกาทีีป
มหาสามีีเป็็ นเจ้้า ช่่วงที่่�เป็็ นฆราวาสและครองเพศบรรพชิิต
จารึึกวััดศรีีชุมุ เป็็ นหนึ่่�งในบรรดาจารึึกสุุโขทััยที่่อ่� า่ นยาก
มีีอุุปสรรคต่่อการตีีความหลายประการ (The Fine Arts
Department, 1984b: 50) เนื่่�องจากคำำ�จารึึกตอนเริ่่ม� ต้้น
และตอนท้้า ยด้้า นที่่� 1 และด้้า นที่่� 2 ตััวอั กั ษรลบเลืือ น
อีีก ทั้้�ง เนื้้� อ หาจารึึก โดยภาพรวมมีีร ายละเอีีย ดซัับซ้้ อ น
ยากจะสรุุปความต่่อเนื่่�องของเนื้้�อความตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบได้้
แม้้จารึึกวััดศรีีชุุมมีีข้อ้ จำำ�กัดั การอ่่านและการตีีความ
แต่่ จ ารึึ ก หลัั ก นี้้� เ ป็็ นที่่� สน ใจในหมู่่�นัั ก โบราณคดีี แ ละ
นัักอ่่านจารึึกเสมอมา เริ่่ม� ตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่�ลูเู ซีียง ฟููเนโร (Lucien
Fournereau) สถาปนิิ ก และนัั ก โบราณคดีีช าวฝรั่่�ง เศส
เดิิน ทางมาวััด ศรีีชุุ ม จััง หวััด สุุ โ ขทััย ในปีี พ .ศ. 2434
เพื่่� อ สำำ� รวจและบัันทึึก ภาพลายเส้้น และภาพถ่่ า ยจารึึก
วัั ด ศรีี ชุุ ม (Pichard, 2009: 72) จากนั้้� น จารึึ ก
ขนาดใหญ่่พบภายในอุุโมงค์์มณฑปวััดศรีีชุุม ก็็ได้้ตีพิี มิ พ์์
เผยแพร่่คำ�อ่
ำ ่านในหนัังสืือ Le Siam Ancien เล่่ม 2 แต่่
คำำ�อ่่านจารึึกยัังไม่่สมบููรณ์์ คำำ�อ่่านจารึึกที่่�ตีพิี มิ พ์์ช่่วงแรก
เป็็ นแต่่ เ พีี ย งชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นว่่ า ยัั ง มีี จ ารึึ ก ขนาดใหญ่่ พบที่่�
เมืืองสุุโขทััย รอให้้นักั วิิชาการศึึกษาต่่อไป ส่่วนการตีีพิมิ พ์์
คำำ�อ่า่ นจารึึกวััดศรีีชุมุ ในประเทศไทยระยะต้้นนั้้น� บาทหลวง
หมอสมิิธ ได้้ จั ัด พิิม พ์์ ขึ้้�น โดยยึึด ถืือ ต้้ น ฉบัับที่่�ฟูู เ นโรได้้
นำำ�เสนอไว้้ก่่อน ซึ่่�งขณะที่่�ผู้้�รู้้�ชาวไทยยัังไม่่ได้้ตีพิี มิ พ์์คำ�อ่
ำ า่ น
จารึึกวััดศรีีชุมุ (The Fine Arts Department, 1984a: 1)
ในวงวิิชาการไทย นัักจารึึกศึึกษาชาวไทยคนแรกที่่�อ่า่ น
จารึึกวััดศรีีชุุม คืือ หลวงบริิบาลบุุรีภัี ณ
ั ฑ์์ ดัังที่่� ประเสริิฐ
ณ นคร (Na Nagara, 2006: 103) กล่่าวว่่า “เกืือบไม่่มีใี คร
ทราบว่่ า คุุ ณ หลวงบริิ บ าลบุุ รี ี ภั ั ณ ฑ์์ เ ป็็ นคนอ่่ า นจารึึ ก
หลััก ที่่� 2 นี้้� ใ ห้้ เ ซเดส์์ เรื่่�อ งนี้้� ไ ม่่ มี ีใ ครได้้ เ ขีียน ไว้้ เ ป็็ น
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แม้้จะมีีการศึึกษาจารึึกวััดศรีีชุมุ มาโดยตลอด แต่่ผู้้�เขีียน
พบว่่ายัังมีีแนวทางหรืือประเด็็นให้้ศึึกษาอีีกหลายแง่่มุุม
นอกเหนืือจากประเด็็นโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์สมัยั สุุโขทััย
และคติิความเชื่่�อทางพระพุุทธศาสนาลััทธิิลังั กาวงศ์์ ซึ่่�ง
นัักวิิชาการอ้้างจารึึกวััดศรีีชุุมเป็็ นหลัักแล้้ว ประเด็็นหนึ่่�ง
สมควรพิิจารณา ก็็คือื การศึึกษาจารึึกในเชิิงภาษาวรรณศิิลป์์
ผู้้�เขีียนตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าผู้้�เล่่าเรื่่อ� งจารึึกวััดศรีีชุุม เน้้นย้ำ��ำ
ความหมายในมิิติิ “สุุนทรีียภาพทางภาษา” ด้้วยการเลืือกสรร
ถ้้อยคำำ�และความเปรีียบในเชิิงสำำ�นวนภาษา สื่่อ� ความหมายถึึง
ความศรััทธาของสมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี
ผ่่านสายพระเนตรของพระองค์์ที่่�มองเห็็นถาวรวััตถุุ และ
สิ่่�งก่่อสร้้างทางศาสนาว่่ามีีความงามอยู่่�บ่่อยครั้้�ง จนกล่่าว
ได้้ว่า่ ในความนึึกคิิดของสมเด็็จพระมหาเถระฯ พระองค์์ท่า่ น
แสดงความศรััทธาในพระพุุทธศาสนาผ่่านสิ่่�งที่่�พบเห็็นและ
ผ่่านหลัักฐานศิิลปกรรม ซึ่่�งผู้้�อ่่านจารึึกต้้องตีีความภาษา
ภาพพจน์์พร้อ้ มกัันเสมอ ด้้วยความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าว บทความนี้้�
จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์สุนุ ทรีียภาพทางภาษา
ในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม โดยจะเริ่่�ม กล่่ า วถึึง ภูู มิ ิห ลััง ของจารึึก
วััดศรีีชุุม สุุนทรีียภาพทางภาษา และแนวคิิดสำำ�คัญ
ั ของ
สุุนทรีียภาพทางภาษาในจารึึกหลัักนี้้�

1984b: 1) ต่่ อ มาจารึึก หลััก นี้้� มี ีชื่่�อ ว่่ า จารึึก หลััก ที่่� 2
วัั ด ศรีี ชุุ ม เมื่่� อ มีี ก ารค้้ นพบ จารึึ ก หลัั ก นี้้� ก็็ ไ ด้้ นำำ� มา
เก็็บรักั ษาที่่�พิพิิ ธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิเมื่่อ� พ.ศ. 2541 และ
ต่่อมาจึึงย้้ายมาเก็็บรักั ษาที่่�หอพระสมุุดสำำ�หรัับพระนคร
แห่่งชาติิ ณ พระที่่�นั่่ง� ศิิวโมกขพิิมาน (The Fine Arts
Department, 1984a: 98) ปัั จจุุบันั จารึึกหลัักนี้้�เก็็บรักั ษา
อยู่่�ในพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร กรุุงเทพมหานคร ฯ
2. อายุุและลัักษณะกายภาพ
อายุุของจารึึกวััดศรีีชุมุ ที่่�ระบุุในเอกสาร และตามความเห็็น
ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ ห้้ข้อ้ มููลแตกต่่างกััน ข้้อมููลทะเบีียนประวััติิ
จารึึกวััดศรีีชุุมฉบัับผลการสััมมนา พ.ศ. 2523 ระบุุอายุุว่า่
จารึึกราวพุุทธศตวรรษที่่� 19-20 คืือ ช่่วง พ.ศ. 1884-1910
(The Fine Arts Department, 1984a: 98) ต่่ อ มามีี
การเปลี่่ยน
� แปลงข้้อมููลในประชุุมจารึึกภาคที่่� 8 จารึึกสุุโขทััย
ระบุุ ว่่า จารึึก วััด ศรีีชุุม จารึึก เมื่่�อ พุุท ธศััก ราช 1912 หรืือ
หลัังจากนั้้�น (The Fine Arts Department, 2005: 87) ใน
การอภิิปรายข้้อมููลเพื่่�อกำำ�หนดอายุุจารึึก ชาดกวััดศรีีชุุม
ประเสริิฐ ณ นคร (Na Nagara, 2006: 168) ได้้ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่
จารึึกวััดศรีีชุมุ มีีอายุุระหว่่าง พ.ศ.1912-1914 ตรงกัับสมัยั ของ
พระมหาธรรมราชาที่่� 2 ซึ่่�งเป็็ นพระมหากษััตริิย์รั์ ชั กาลที่่� 7
แห่่งราชวงศ์์พระร่่วง เสวยราชสมบััติตั้้ิ ง� แต่่ พ.ศ. 1911-1942
(Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation, 2011: 37)
ส่่ วนลั ัก ษณะกายภาพของจารึึก วััด ศรีีชุุ ม หลััก นี้้� เ ป็็ น
หิินดินิ ดานรููปใบเสมา จารึึกด้้วยภาษาไทย อัักษรไทยสุุโขทััย
รููปทรงจารึึกมีีขนาดใหญ่่ สภาพสมบููรณ์์ แต่่อักั ษรที่่�จารึึก
ส่่วนบนชำ�รุ
ำ ดุ ขนาดจารึึกวััดความกว้้างได้้ 67 เซนติิเมตร
สููง 275 เซนติิเมตร และหนา 8 เซนติิเมตร (The Fine Arts
Department, 1984b: 1)
3. ผู้แ้� ต่่งและวััตถุุประสงค์์ในการแต่่ง
จารึึกวััดศรีีชุมุ ไม่่ได้้กล่่าวถึึงชื่่อ� ผู้้�แต่่ง มีีแต่่สรรพนามว่่า
“กูู” ในด้้านที่่� 2 ดัังข้้อความที่่�ว่า่ “พระศรีีราชจุุฬามุุนีีเป็็ นเจ้้า
จึึงอธิิษฐานว่่าดัังนี้้� ...กููแลยัังจัักได้้ตรััสแก่่สรรเพญุุเดญาณ
เป็็ นพระพุุทธจริิงว่่าไซร้้ จงให้้พบปูนู ” ยอร์์ช เซเดส์์ (The
Fine Arts Department, 1984b: 1) แสดงความเห็็นว่่า
ผู้้�แต่่งจารึึกหลัักนี้้� เห็็นจะไม่่ใช่่พระมหาเถรนั้้�น เป็็ นผู้้�อื่่�น
ผู้้�ใช้้คำ�ว่
ำ า่ “กูู” ในด้้านที่่� 2 ตั้้�งแต่่บรรทััดที่่� 45 ไป แต่่ผู้้�แต่่ง
นั้้�นจะชื่่�ออะไรไม่่ปรากฏ บางทีีจะได้้ออกชื่่�อไว้้ในตอนต้้น
ของศิิล าจารึึก หลััก นี้้� แ ล้้ว แต่่ ต อนต้้นชำ�รุ
ำ ุด เสีีย หายอ่่ า น
ไม่่ได้้” แต่่ประเสริิฐ ณ นคร (Na Nagara, 2006: 108)
และวิินัยั พงศ์์ศรีีเพีียร (Pongsripian, 2009: 49)ได้้ศึกึ ษา

ภููมิิหลัังของจารึึกวััดศรีีชุมุ
ภููมิหิ ลัังความเป็็ นมาของจารึึกวััดศรีีชุมุ แบ่่งเป็็ น 5 หััวข้อ้
คืือ 1) การค้้นพบ และเก็็บรักั ษา 2) อายุุและลัักษณะกายภาพ
3) ผู้้�แต่่งและวััตถุุประสงค์์ในการแต่่ง 4) ลัักษณะการเขีียน
และ 5) เนื้้�อหา ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. การค้้นพบ และเก็็บรัักษา
สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
ประทานคำำ� อธิิบ ายถึึง มููล เหตุุ การค้้นพบ จารึึก วััด ศรีีชุุม
ว่่า พระบาทสมเด็็จ พระจุุ ล จอมเกล้้า เจ้้า อยู่่�หััวมี ีพ ระราช
ประสงค์์อนุุ รักั ษ์์วัตั ถุุ โบราณให้้เป็็ นสมบััติิของชาติิ มิิให้้
ตกไปอยู่่�ในการครอบครองของชาวต่่างประเทศ เนื่่�องจาก
ระยะเวลานั้้�นชาวต่่างประเทศนิิยมเดิินทางไปเก็็บรวบรวม
และลัักของโบราณตามหััวเมืืองเหนืือ สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ
กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ จึึงทรงแต่่งตั้้�งให้้พระยาสโมสร
สรรพการ (ทััด ศิิริสัิ มั พัันธ์์) และพระยาวจีีสัตั ยารัักษ์์ (ดิิศ นา
มะสนธิิ) ไปสำำ�รวจของโบราณมาเก็็บรักั ษาไว้้ในกรุุงเทพฯ
ซึ่่�งมีีศิลิ าจารึึกที่่�พบ ณ วััดศรีีชุมุ ด้้วย (Vajiravudh, 2011: 69)
ตามข้้อมููลเชิิงประวััติิระบุุว่่าจารึึกวััดศรีีชุุมพบในอุุ โมงค์์
วััดศรีีชุมุ เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2430 (The Fine Arts Department,
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นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

จารึึกวััดศรีีชุุมอย่่างละเอีียด ได้้สันั นิิษฐานว่่าผู้้�เขีียนก็คื็ อื
สมเด็็ จ พระมหาเถรศรีี ศ รััท ธาราชจุุ ฬ ามุุ นีี ฯ นั่่�น เอง
อย่่ า งไรก็็ต าม เมื่่�อ วิิเ คราะห์์น้ำ�ำ� เสีีย งผู้้�เล่่ า เนื้้� อ หาจารึึก
อาจเป็็ นไปได้้ว่า่ สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ
เป็็ นผู้้�ถ่่ า ยทอดเรื่่� อ งราวของพระองค์์ โดยมีี ผู้้�อื่่� น
เป็็ นผู้้�จารึึก เพราะบางตอนใช้้คำ�ว่
ำ ่า “กูู” ในการเล่่าเรื่่�อง
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อบัันทึกึ พระประวััติริ าชตระกููลและ
บัันทึกึ เส้้นทางการออกผนวชจาริิกแสวงบุุญ
4. ลัักษณะการเขีียน
จารึึกวััดศรีีชุุมมีีเนื้้�อหาสลัับซัับซ้้อน ผู้้�ประพัันธ์์ไม่่ได้้
เขีียนข้้อ ความตามลำำ�ดั ับ เวลา หากแต่่ ก ล่่ า วย้้อ นเวลา
กลัับไปกลัับมา การเขีียนข้อ้ ความบนแผ่่นจารึึกวััดศรีีชุุม
จึึง มีีลั ัก ษณะพิิเ ศษ ไม่่ เ หมืือ นจารึึก สุุ โ ขทััย หลััก อื่่�น ๆ
กล่่ า วคืือ จารึึก หลััก อื่่�น เขีียนข้้อ ความจััด เรีีย งไปตาม
บรรทััด แต่่จารึึกวััดศรีีชุมุ เป็็ นจารึึกหลัักเดีียวในสมััยสุุโขทััย
ที่่� มี ีลั ัก ษณะการเขีียน เนื้้� อ ความที่่� ย้้ อ นกลัับ ไปกลัับ มา
กล่่าวคืือ ข้้อความจารึึกมีี 2 ด้้าน ด้้านแรกมีีจำ�นวน
ำ
107 บรรทััด
และด้้านที่่�สองมีีจำ�นวน
ำ
95 บรรทััด เนื้้�อหาด้้านแรกตั้้�งแต่่
บรรทััดแรกจนถึึงบรรทััดที่่� 90 ปรากฏรอยขีีดเส้้นคั่่ �นไว้้ และ
ด้้านที่่� 2 ปรากฏรอยขีีดเส้้นคั่่ �นที่่�บรรทััดที่่� 87 รอยเส้้น
ที่่�ขีดี ไว้้ มีีความสำำ�คัญ
ั มาก เพราะเป็็ นการกำำ�กับั การอ่่าน
ข้้ อ ความที่่� เ ขีียนข้้ า มและย้้ อ นกลัั บ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งกัั น
เป็็ นเครื่่�อ งหมายที่่�แ สดงว่่ า เนื้้� อ ความที่่�ก ล่่ า วถึึง สมเด็็จ
พระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ มีีการเขีียนต่่อเติิม
ขึ้้น� ภายหลััง (Na Nagara, 2004: 20)
5. เนื้้� อหา
เนื้้�อหาตอนต้้นของจารึึกวััดศรีีชุมุ บรรทััดที่่�1-2 ชำำ�รุดุ มาก
ส่่ วนบ รรทััด ที่่� 3-4 จัับ ความได้้ เ ป็็ นคำำ� ๆ กล่่ า วถึึ ง
สมเด็็จ พระตถาคตพุุ ท ธเจ้้า มหิิยั งั คณะเจดีีย์์ ซึ่่�ง บรรจุุ
พระบรมสารีีริกิ ธาตุุ และนัับตั้้ง� แต่่บรรทััดที่่� 5 เป็็ นต้น้ ไป
เนื้้�อความจารึึกวััดศรีีชุมุ มีีรายละเอีียดมาก สรุุปได้้ดังั นี้้�
สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีศี รีีรัตั นลงกาทีีป
มหาสามีีเ ป็็ นเจ้้า จาริิก แสวงบุุ ญ มา หยุุ ด พััก ฝั่่�ง แม่่ น้ำ�ำ�
มาวลิิกคงคา นอกเมืืองกำำ�พไล ลัังกาทวีีป สมเด็็จพระมหาเถระฯ
ก่่อพระทัันตธาตุุ สุุคนธเจดีีย์์ 3 องค์์ ซึ่่�งมีีเจดีีย์มี์ ยี อดองค์์หนึ่่�ง
เนื้้�อหาเล่่าชีีวประวััติขิ องสมเด็็จพระมหาเถระฯ ตั้้�งแต่่ประสููติิ
ณ นครสระหลวง สองแคว จากนั้้�น กล่่ า วย้้ อ นลำำ�ดั ับ
บุุ ค คลสำำ�คั ั ญ ขึ้้� น ไปโดยมีี เ ชื้้� อ สายสืื บต่่ อ มาจากรุ่่�นปู่่�
คืือ พระยาศรีีนาวนำำ�ถุุม หรืือพ่่อขุุนศรีีนาวนำำ�ถุุม เป็็ นพ่อ่
(เนื้้� อ ความขาดหาย) พ่่ อ ขุุ น ศรีีน าวนำำ�ถุุ ม ครองราชย์์

อยู่่�ใน 2 นคร คืือ สุุโขทััย และศรีีเสชนาไล (ศรีีสัชั นาลััย)
ได้้ประดิิษฐ์์พระศรีีรัตั นมหาธาตุุใกล้้ฝั่่ง� แม่่น้ำ�ำ� เนื้้�อความช่่วงนี้้�
ขาดหายไป แต่่ น่่ า จะหมายถึึง การสร้้า งสมบุุ ญ กุุ ศ ลของ
พ่่อขุุนศรีีนาวนำำ�ถุุม นอกจากนี้้�ยังั กล่่าวถึึงเมืืองขึ้้นทั้้
� ง� หลาย
ตั้้�ง แต่่ ทิิศ ตะวััน ออก ทิิศ ใต้้ ทิิศ หรดีี ทิิศ ตะวััน ตก และ
ทิิศ เหนืื อ กล่่า วยกย่่อ งพระปรีีช าสามารถของพ่่อ ขุุน ศรีี
นาวนำำ�ถุุมประการต่่าง ๆ จากนั้้�นกล่่าวถึึง พระยาผาเมืือง
ลููกของพ่่อขุุนศรีีนาวนำำ�ถุุม ซึ่่�งเป็็ นขุนุ ในเมืืองราด เมืืองลุุม
ขุุนผู้้�นี้้�มีแี สนยานุุ ภาพมาก และบรรยายเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
ที่่�ย้้อนกลัับไปตั้้�งแต่่เมื่่�อครั้้�งที่่�พ่่อขุุนบางกลางหาวยกพล
ขึ้้น� มายัังเมืืองบางยาง วีีรกรรมการทำำ�ศึกึ ทั้้�งของพ่่อขุุนผาเมืือง
กัับพ่อ่ ขุุนบางกลางหาว โดยเฉพาะพ่่อขุุนผาเมืืองที่่�รบชนะ
ขอมสบาดโขลญลำำ�พ ง แล้้วยึ ึด เมืือ งสุุ โ ขทััย กลัับคื ืน มา
พ่่อขุุนผาเมืืองได้้อภิิเษก พ่่อขุุนบางกลางหาวขึ้้�นเป็็ นกษััตริิย์์
แล้้วยกเมืืองสุุโขทััย และพระนามเดิิมของพ่่อขุุนผาเมืือง คืือ
“ศรีีอินิ ทรบดิินทราทิิตย์์” ซึ่่�งกษััตริิย์์ขอม “ผีีฟ้้าเจ้้าเมืือง
ศรีีโสธรปุุระ” ตั้้�งให้้เป็็ นพระนามของพ่่อขุุนผาเมืือง และ
ยกพระธิิดา คืือ นางสุุขรมหาเทวีี พร้้อมทั้้�งพระขรรค์์ชัยั ศรีี
ให้้ แ ก่่ พ่่ อ ขุุ นผ าเมืือ ง จากนั้้�น กล่่ า วถึึ ง พ่่ อ ขุุ น รามราช
ผู้้�เป็็ นปราชญ์์รู้้�ธรรม ซึ่่�งเป็็ นลูกู ของพ่่อขุุนศรีีอินิ ทราทิิตย์์ และ
ธรรมราชา ผู้้�รู้้�บุญ
ุ รู้้�ธรรม เป็็ นหลานของพ่่อขุุนศรีีอินิ ทราทิิตย์์
เนื้้อ� ความต่่อมากล่่าวย้้อนกลัับไปถึึงพ่่อขุุนผาเมืืองเจ้้าเมืืองราด
กัับพระราชกรณีียกิจิ เพื่่�อสร้้างสมบุุญกุุศล
เนื้้�อหาจารึึกกล่่าวย้้อนความกลัับมาที่่�สมเด็็จพระมหาเถร
ศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ ผู้้�เป็็ นหลานลุุง พ่่อขุุนผาเมืืองและ
เป็็ นลููกพระยาคำำ�แหงพระราม เนื้้�อหาแสดงชีีวประวััติขิ อง
สมเด็็จพระมหาเถระฯ โดยเริ่่ม� จากคุุณสมบััติอัิ นน่
ั ่ายกย่่อง
ฉลาดในทางบุุ ญ ดำำ� เนิิ น วัั ต รปฏิิ บั ั ติิ ที่่� เ คร่่ ง ครัั ด ใน
สมณเพศพระภิิกษุุ โดยมุ่่�งสืืบทอดอายุุพระพุุทธศาสนา
พร้้อมแสวงหาหนทางเพื่่�อบรรลุุพระโพธิิญาณ น่่าสัังเกตว่่า
จารึึกกล่่าวถึึงชีีวประวััติขิ องสมเด็็จพระมหาเถระฯ ในช่่วง
ที่่�ยังั เป็็ นคฤหััสถ์แ์ ละช่่วงออกผนวช ในช่่วงเป็็ นคฤหััสถ์นั้้์ น�
พระองค์์คงจะมีีพละกำำ�ลังั มากเสมอด้้วยราชสีีห์์ จึึงได้้ต่อ่ ช้้าง
ด้้วยขุุนจั งั จนมีีชั ยั ชนะ จากนั้้�น จารึึก กล่่ า วย้้อ นกลัับ ไป
ตอนเยาว์์วัยั พระมารดาให้้กินน
ิ มจนอายุุสองปีี ปลาย พอ
พระชนมายุุ 17-18 พรรษาออกรบกัับขุุนผู้้�หนึ่่�ง ชื่่�อ มน
(เนื้้� อ ความขาดหาย) และท้้ า วอีีจ าน พอพระชนมายุุ
26 พรรษา ต่่ อ ช้้า งกัับขุุนจังั เนื้้� อ ความแทรกเข้้า มาคืือ
กล่่าวถึึงความรอบรู้้�วิิชาการต่่าง ๆ ของเจ้้าศรีีศรััทธา จากนั้้�น
ย้้อนกลัับมาเมื่่�อครั้้�งที่่�เจ้้าศรีีศรััทธามีีพระชนมายุุ 29 ย่่าง
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30 พรรษา พระองค์์มีบุี ุตรผู้้�หนึ่่�ง กล่่าวถึึงความไม่่เที่่�ยงแท้้
อัันเป็็ นอนิิจจััง เมื่่อ� พระชนมายุุ 31 พรรษา มีีความศรััทธา
ในพระพุุทธศาสนาอย่่างแรงกล้้า ได้้ออกผนวชสละเพศ
คฤหััสถ์์มุ่่�งจาริิก แสวงบุุ ญ เข้้า ป่่ าและจาริิก ไปยััง สถานที่่�
ต่่าง ๆ โดยปรารถนาบรรลุุ พระโพธิิญาณ เนื้้�อความจารึึก
ลำำ�ดับั เรื่่อ� งราวของการสั่่�งสมบุุญบารมีีของสมเด็็จพระมหาเถระฯ
ทั้้�งการบููรณะ ก่่อสร้้างถาวรวััตถุุเพื่่�อถวายเป็็ นพุุทธบุุชา
ปลดปล่่ อ ยชีีวิ ิต สััต ว์์ต่่ า ง ๆ การปรากฏอิิท ธิิป าฏิิห าริิย์์
ของพระมหาธาตุุหลวงและพระสารีีริกิ ธาตุุ การเดิินทางจาริิก
แสวงบุุญยัังมััชฌิิมประเทศ และลัังกาทวีีป

ความหมาย “สุุน ทรีีย ภาพ” ที่่�เ ป็็ น ความหมายแฝงหรืือ
ความหมายโดยนััย (connotative meaning) คืือ การนำำ�
ความหมายตรงตััวมาตีีความเป็็ นความหมายแฝง ซึ่่�งพบว่่า
มัักเป็็ นข้อ้ ความที่่�เป็็ นภาพพจน์์ (Anchaleenukoon, 2019:
193-196) น่่าสัังเกตว่่า ความหมาย “สุุนทรีียภาพทางภาษา”
ในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม จำำ� แนกลััก ษณะสุุน ทรีีย ภาพออกเป็็ น
4 ส่่วน คืือ 1) สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกับสิ่่
ั ง� มีีชีวิี ติ
2) สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกับธ
ั รรมชาติิ 3) สุุนทรีียภาพ
ทางภาษาเกี่่ยวกั
� บั ภาวะเหนืือธรรมชาติิ และ 4) สุุนทรีียภาพ
ทางภาษาเกี่่�ยวกับศิ
ั ลิ ปกรรม ดัังต่่อไปนี้้�
1. สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกัับสิ่่� งมีีชีีวิิต
จารึึกวััดศรีีชุมุ แสดงรููปโฉมสิ่่�งมีีชีวิี ติ ที่่�งดงาม มีีทั้้ง� มนุุษย์์
และสััตว์์ รููปโฉมที่่�งดงามของมนุุษย์์นั้้น� เห็็นได้้จากที่่�ผู้้�เล่่าเรื่่อ� ง
กล่่าวถึึงความงามของสมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี
พระธิิดาและพระชายาของพระศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี รวมทั้้�ง
ชาวสิิง หลที่่�แ สดงความเคารพเลื่่�อ มใสในพระมหาธาตุุ
ส่่วนสัตั ว์์ จารึึกกล่่าวถึึงสััตว์์ทั้้ง� หลายที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ
ปลดปล่่อยเป็็ นทาน ดัังนี้้�
1.1 สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรัทั ธาราชจุุฬามุุนีีฯ
การแต่่งกายที่่�งดงามเหมาะสมกัับสถานภาพ ดููจะเป็็ น
ผััสสะประการแรกที่่�ปรากฏในจารึึกวััดศรีีชุมุ ผู้้�เล่่าเรื่่อ� งกล่่าวถึึง
สมเด็็จ พระมหาเถรศรีีศ รััท ธาราชจุุ ฬ ามุุนีี ฯ ซึ่่�ง เลื่่�อ มใส
ในพระพุุทธศาสนา และได้้แต่่งกายดููสะอาดงดงาม ข้้อความ
ตอนนี้้�ปรากฏในจารึึก ด้้านที่่� 1 บรรทััดที่่� 43 ตอนปลาย
ต่่ อ เนื่่� อ งบรรทััด ที่่� 44 บัันทึึก ภาพลััก ษณ์์ ข องสมเด็็ จ
พระมหาเถระฯ ดัังคำำ�อ่า่ นว่่า
“สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรัทั ธาราชจุุฬามุุนีีศรีรัี ตั นลงกา
ทีีปมหาสามีีเป็็นเจ้้า พระมหาเถรศรีีศรัทั ธาราชจุุฬามุุนีหี ลาน
พ่่อขุุนผาเมืืองนั้้�น ผู้้ห� ลวกมัักกระทำำ�บุุญ กระทำำ�ธรรม มััก
โอยทานทุุกเมื่่�อบ่่คิดิ แค้้น จัักให้้แก่่ท่่าน แต่่ งแง่่ สะอาด
งามหนัักหนา”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 1 บรรทััดที่่ � 43-44)
ความข้้า งต้้นนี้้� เป็็ นช่่ ว งก่่ อ นที่่�ส มเด็็จ พระมหาเถร
ศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี จะก้้าวเข้้าสู่่�ร่่มกาสาวพััสตร์์ ผู้้�เล่่าเรื่่อ� ง
ชี้้�ให้้เห็็นว่่าสมเด็็จพระมหาเถระฯ มีีสถานภาพเป็็ นหลาน
พ่่อขุุนผาเมืือง มีีความฉลาดหลัักแหลม มัักทำำ�บุญ
ุ สร้้างสมธรรม
ทำำ�ทานอยู่่�เสมอ และปล่่อยวางความแค้้น ไม่่ถือื โกรธผู้้�ใด
ที่่� สำ�คั
ำ ัญ ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งบรรยายว่่ า พระองค์์ แ ต่่ ง ตััวส ะอาด
ครองเครื่่� อ งนุ่่�งห่่ ม บริิ สุุ ท ธิ์์� จนทำำ� ให้้ เ ป็็ นที่่� ป ระจัั ก ษ์์
ภาพลัักษณ์์ได้้ว่่า “งามหนัักหนา” คำำ�ว่่า “หนัักหนา” ที่่�ใช้้

สุุนทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ
“สุุนทรีียภาพ” (aesthetics) เป็็ นศาสตร์์ว่า่ ด้้วยความงาม
อััน เกิิ ด จากความรู้้�สึึก เชิิ ง นามธรรมที่่� มี ี ต่่ อ ธรรมชาติิ
และผลงานศิิล ปะ เป็็ น ความรู้้�สึึก ถึึง คุุณ ค่่า ของสิ่่�ง ที่่�ง าม
น่่ า ชื่่�น ชม ประทัับ ใจ เช่่น ความเป็็ น ระเบีียบ เรีียบร้้อ ย
ของเสีียง ถ้้อยคำำ�ที่่ไ� พเราะ และอื่่�น ๆ (Soonpongsri, 2013:
39-40) พจนานุุ กรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2554
(The Royal Society, 2013: 1244-1245) ได้้ให้้ความหมาย
คำำ�ว่า่ “สุุนทรีียภาพ” ไว้้ว่า่ “น. ความงามในธรรมชาติิหรืือ
งานศิิลปะที่่�แต่่ละบุุคคลสามารถเข้้าใจและรู้้�สึึกได้้, ความ
เข้้าใจและรู้้�สึึกของแต่่ละบุุคคลที่่�มีต่ี ่อความงามในธรรมชาติิ
หรืืองานศิิลปะ” ขณะเดีียวกันั การที่่�มนุุษย์์สัมั ผััสกับั ปรััชญา
ความงามในเรื่่� อ งคุุ ณ ค่่ า และธรรมชาติิ ข องศิิ ล ปะนั้้�น
ยัังสััมพัันธ์์กับั การแสดงออกทางภาษาด้้วย เช่่น เราเห็็น
วััต ถุุ ทั้้ง� หลายที่่�ถูู ก กำำ� หนดมาแล้้วว่่ า สวยหรืือ น่่ า เกลีีย ด
ด้้วยภาษา (Chittasutthiyan, 2021: 9) จากความหมาย
และคุุ ณ ลััก ษณะของคำำ�ว่่า “สุุน ทรีีย ภาพ” จึึง สรุุ ป ได้้ว่่า
“สุุนทรีียภาพทางภาษา” คืือ “สิ่่�งที่่�มนุุ ษย์์สัมั ผััสถึึงภาวะ
ความงามได้้จากธรรมชาติิ หรืือทางผลงานศิิลปะโดยแสดงออก
ผ่่านทางภาษา”
จากการศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ “สุุนทรีียภาพทางภาษา”
ในจารึึกวััดศรีีชุุม พบทั้้�งการสื่่อ� ความหมายประจำำ�คำ�ำ หรืือ
ความหมายตรงตััว (denotative meaning) ซึ่่�งผู้้�อ่่านเข้้าใจ
ได้้ทันที
ั ี โดยไม่่ต้อ้ งตีีความ ดัังที่่�สุนัุ นท์
ั ์ อััญชลีีนุุกูลู อธิิบาย
ความหมายประจำำ�คำ�ำ หรืือความหมายนััยตรงว่่าเป็็ นการใช้้
ความหมายหลัักเพื่่�อสื่่อ� สารในชีีวิติ ประจำำ�วััน โดยยกตััวอย่่าง
คำำ�ว่า่ “บ้้าน” สื่่อ� ความหมายนััยตรงว่่าเป็็ นที่่อ� ยู่่� หรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง
สำำ�หรัับอยู่่�อาศััย คำำ�ว่า่ “เสืือ” เราเข้้าใจได้้ว่า่ คืือสััตว์์ที่่ดุ� รุ้ า้ ย
กิินเนื้้�อ เป็็ นต้้น (Anchaleenukoon, 2019: 192) และ
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นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

ขยายคำำ�ว่่ า “งาม” ในข้้ อ ความนี้้� คืือ การเน้้ นย้ำ�ว่
�ำ ่ า
ภาพลัักษณ์์ของสมเด็็จพระมหาเถระฯ ว่่าแต่่งกายงดงาม
อย่่างยิ่่�ง คำำ�ว่า่ “หนัักหนา” เป็็ นสำ�นวน
ำ
เฉพาะที่่�ปรากฏใน
งานเขีียนสมัยั สุุโขทััย โดยพบทั้้�ง “นัักหนา” และ “หนัักหนา”
ดัังที่่� ชวนพิิศ อิิฐรััตน์์ (Ittaratana, 1975: 280) กล่่าวว่่า
“สำำ�นวนที่่ล� งท้้ายด้้วยคำ�ว่
ำ า่ นัักหนา หรืือหนัักหนา มีีความ
หมายว่่า “มาก อย่่างยิ่่�ง นาน แก่่กล้้า”
1.2 พระธิิ ด าและพระชายาของพระศรีี ศรั ัท ธา
ราชจุุฬามุุนีีฯ
จารึึกวััดศรีีชุมุ เน้้นย้ำ��ำ ความงามผ่่านเครื่่อ� งประดัับตกแต่่ง
ร่่างกาย ปรากฏให้้เห็็นผ่่านข้้อความด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่� 2
ข้้อความจารึึกไม่่สมบููรณ์์ พออ่่านได้้ความว่่า “...แต่่ งแง่่
ลููกสาวสองคนใส่่ทองปลายแขนแหวน..ย..” จะเห็็นได้้ว่า่
ข้้อความจารึึกตอนนี้้�เป็็ นการใช้้คำ�ด้
ำ วยนั
้ ยั ตรง โดยการขยาย
ความเพื่่�อเน้้นความงาม ผู้้�เล่่าเรื่่�องกล่่าวถึึงเจ้้าศรีีศรััทธา
(ขณะยัังเป็็ นคฤหััสถ์์) เมื่่�อมีีพระชนมายุุ 29-30 พรรษา
เกิิดความศรััทธาการบำำ�เพ็็ญทานบารมีี ซึ่่�งน่่ าจะบริิจาค
พระธิิดาสององค์์ให้้เป็็ นทาน เนื้้�อความที่่�ยกมานี้้� อธิิบายถึึง
การแต่่งตััวของพระธิิดาสององค์์ที่่ใ� ส่่ทองปลายแขน ใส่่แหวน
ปลายก้้อย ถึึงแม้้คำ�ำ จารึึกจะไม่่เน้้ นคำ�ว่
ำ ่า “งาม” แต่่โดย
ความหมายสื่่�อผ่่านตััวอักั ษร เห็็นได้้ว่่าการประดัับตกแต่่ง
ร่่างกายพระธิิดาสององค์์ของเจ้้าศรีีศรััทธา โดยใส่่ “ทอง” และ
“แหวน” ซึ่่�งนัับว่่าเป็็ นเครื่่�องประดัับที่่�มีค่ี ่ามาก ก็็เพื่่�อให้้
ดููเป็็ นที่่พึ� งึ พอใจแก่่ผู้้�มาทููลขอ ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น พระชายา
ของเจ้้า ศรีีศ รััทธาก็็ใ ห้้ประดัับตกแต่่ ง รููปกายให้้ดููง ามตา
เพื่่�อมอบเป็็ นทานแก่่ผู้้�มาทููลขอด้้วย พอถึึงเนื้้�อความตอนนี้้�
จารึึกปรากฏคำำ�ว่า่ “งาม” ขยายคำำ�ว่า่ “รููป” ดัังคำำ�อ่า่ นข้้อความ
ลำำ�ดับว่
ั า่
“…หนัักหนา โอยทานให้้แก่่ท่า่ นผู้้ม� าขอด้้วยมหาศรััทธา
เมีีย.ก
...แต่่งแง่่เล็็งดููมีีรููปงามแก่่ตา โอยทานให้้แก่่ท่่านผู้้ม� า
ขอแล ออกบวช”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 3-4)
การบริิจาคพระธิิดาสององค์์และพระชายาของพระศรีี
ศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ ให้้เป็็ นทานแก่่ผู้้�มาขอ เป็็ นเจตจำำ�นง
ของเจ้้าศรีีศรััทธา ซึ่่�งปรารถนาจะบรรลุุเป็็ นพระพุุทธเจ้้า
ในอนาคต ทั้้�งนี้้�คงเลีียนแบบพฤติิกรรมของพระเวสสัันดร
โพธิิสัตั ว์์ที่่ม� อบพระชาลีีพระกััณหาให้้แก่่ชูชู ก และพระนาง
มััทรีีให้้แก่่พราหมณ์์แปลง จะเห็็นได้้ว่า่ การบริิจาคพระธิิดา
และพระชายา เป็็ นเครื่่อ� งส่่งเสริิมบุุญกุุศลที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ ผู้้�เล่่าเรื่่อ� ง

จึึ ง เน้้ น ให้้ เ ห็็ น สุุ น ทรีีย ภาพของรูู ป ว่่ า ต้้ อ งเป็็ นที่่� พ อใจ
ต่่อผู้้�ปรารถนา รููปที่่�งามจัับใจหรืือการตกแต่่งร่่างกายให้้
งามหนัักหนานี้้� ย่่อมดึึงดููดให้้ผู้้�พบเห็็นเกิิดอารมณ์์ปรารถนา
อยากครอบครอง ซึ่่�งก็็สนองเจตนารมณ์์ของผู้้�บริิจาคทาน
นั่่�นเอง
1.3 ชาวสิิ งหล
จารึึ ก วัั ด ศรีี ชุุ ม พรรณนาความงามสุุ น ทรีี ย ภาพ
เมื่่อ� กล่่าวถึึงชาวสิิงหลเกิิดความเลื่่�อมใสความอััศจรรย์์ของ
พระมหาธาตุุ จะเห็็นได้้ว่่าเนื้้�อหาจารึึกแสดงความหมาย
แฝงหรืือ ความหมายโดยนััย ในรููป ของภาษาภาพพจน์์
ดัังความว่่า
“ชาวสีีหลทั้้�งหลายเห็็นอัศั จรรย์์ดังั อั้้�นเขาจึึงชัันทอดตนไหว้้
คัันทพััดเบญจางค นอนพกชัังตีีนพระศรีีศรัทั ธาราชจุุฬามุุนีี
คนทั้้�งหลายไหว้้คันั เต็็มแผ่่นดินิ อุุปมาดัังเรีียงท่่อนอ้้อยไว้้
มากดามดาษเต็็มที่่�สถานนั้้�นแล”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 70-72)
จารึึก ข้้า งต้้นนี้้� อยู่่�ในตอนที่่�ส มเด็็จ พระมหาเถรศรีี
ศรััท ธาราชจุุ ฬ ามุุ นีี ฯ อาราธนาพระคีีว าธาตุุ ให้้เ สด็็จ
มาแสดงปาฏิิหาริิย์์เวีียนขวารอบพระเจดีีย์์ สุุนทรีียภาพ
ของรููปดัังกล่่าว ผู้้�เล่่าเรื่่อ� งลำำ�ดับั ภาพโดยมองชาวสิิงหลจาก
มุุมสููง เหมืือนกล้้องถ่่ายภาพ ปรัับภาพให้้เห็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ
ที่่�อยู่่�เบื้้�องล่่าง คืือ เห็็นชาวสิิงหลทอดตััวลงกราบพระมหาธาตุุ
แบบอััษฎางคเบญจางค์์ โดยให้้ตำ�ำ แหน่่ งร่่างกายทั้้�งแปด
ได้้แก่่ ฝ่่ ามืือทั้้�ง 2 เข่่าทั้้�ง 2 ปลายเท้้าทั้้�ง 2 รวมทั้้�งหน้้า
ผากและหน้้าอกสััมผััสกับพื้้
ั นดิ
� นิ การกราบไหว้้ลักั ษณะนี้้�
อััน เป็็ นลััก ษณะการกราบไหว้้ ข องชาวอิิน เดีียที่่�แ สดง
ความเคารพสููงสุุดต่่อสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์ �ชาวสิิงหลทอดตััวลงกราบ
โดยกอดขาสมเด็็จ พระมหาเถระฯ เต็็ม พื้้�นที่่�บริ ิเ วณนั้้�น
สิ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือ ผู้้�เล่่าเรื่่�องใช้้ภาษาภาพพจน์์อุุปมาเปรีียบ
เทีียบว่่ากิิริยิ าที่่�ชาวสิิงหลทั้้�งหลายทอดตััวนอนกราบไหว้้
มีีจำ�นวน
ำ
มากเหมืือนท่่อนอ้้อยวางเรีียงรายในสถานที่่�แห่่งนั้้�น
การอ้้างถึึงท่่อนอ้้อยเปรีียบกับลำ
ั �ตั
ำ วั ของชาวสิิงหลทั้้�งหลาย
แสดงให้้เห็็นถึงึ ความเป็็ นระเบีียบ ความพร้้อมเพรีียง และ
ปริิมาณของชาวสิิงหล ซึ่่�งมีีจำ�นวน
ำ
มาก เพราะท่่อนอ้้อย
มีีรููปลัักษณ์์ เป็็ นลำ�ย
ำ าว ท่่อนอ้้อยวางเรีียงกัันต่่อเนื่่�องกััน
ไป จึึงไม่่ต่่างกัับชาวสิิงหลที่่�นอนเหยีียดตััวยาว กราบไหว้้
พระมหาธาตุุแนบชิิดกัับพื้้น� ดัังนั้้�น ในแง่่ของการใช้้ภาษาเพื่่�อ
การสื่่�อสาร นัับว่่าผู้้�เล่่าเรื่่�องในจารึึกประสบความสำำ�เร็็จ
ในการถ่่ายทอดสาร และแสดงความคิิดสร้้างสรรค์์ เพราะ
ใช้้ภาษาความเปรีียบแปลกใหม่่ ด้้วยยังั ไม่่พบจารึึกสุุโขทััย
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หลัักใดใช้้ความเปรีียบลำ�ตั
ำ วั คนกัับลำ�อ้
ำ อ้ ย ภาษาเปรีียบเทีียบ
ดัังกล่่าวนี้้�จึงึ โน้้มน้้าวใจผู้้�รัับสารให้้เห็็นภาพอย่่างแจ่่มชััด
1.4 สััตว์ทั้้์ ง� หลาย
การกล่่ า วถึึง รููป อััน งาม ยััง พบในหมู่่�สััต ว์์ซึ่่�ง สมเด็็จ
พระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีโปรดให้้ปลดปล่่อยให้้
เป็็ นทาน น่่าสนใจว่่าการใช้้ภาษาไทยสมััยสุุโขทััย วงคำำ�ศัพท์
ั ์
บางคำำ�ยังั ไม่่มีกี ารกำำ�หนดกาละในการใช้้ ดัังเช่่นการใช้้คำ�ว่
ำ า่
“โฉม” พจนานุุ กรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2554
(The Royal Society, 2013: 353) ให้้ความหมาย “โฉม”
หมายถึึง น. รููปร่่าง, ทรวดทรง, เค้้า โดยยกตััวอย่่างจากลิิลิติ
พระลอข้้อความว่่า “เนื้้�อชาววัังใช้้ช้า้ โฉมใช่่โฉมคนค้้าหน้้า
ใช่่หน้้ ากริิกกริิว” หรืือ ว. งาม. จะเห็็นได้้ว่่าพััฒนาการ
ของคำำ�ว่า่ โฉม หลัังจากสมััยสุุโขทััยแล้้ว คำำ�นี้้�มีคี วามหมาย
แคบเข้้า เพราะมัักใช้้โฉมกัับรููปร่่างของคน แต่่ในจารึึก
วััดศรีีชุมุ คำำ�ว่า่ “โฉม” ใช้้ได้้ทั้้ง� กัับคน สััตว์์ และศิิลปกรรมด้้วย
กรณีีคำ�ว่
ำ ่าโฉมที่่�ใช้้กับสั
ั ตั ว์์นั้้น� ปรากฏในข้้อความจารึึก
ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่� 15-17 คำำ�อ่า่ นว่่า “ลางแห่่งเทตลาดซื้้�อสััตว์์
ทั้้�งหลายโปรส อัันเป็็ นต้นว่
้ ่า คนอีีกแพะแลหมููหมาเป็็ ดไก่่
ทั้้�ง ห่่ า นนกหกปลาเนื้้� อ ฝููง สััต ว์์ ทั้้ง� หลาย โปรสสััต ว์์ ดีีมี ี
“รููปโฉมงาม” หมายความว่่า เมื่่�อสมเด็็จพระมหาเถระฯ
จาริิ ก ไปยัั ง สถานที่่� มี ี ก ารซื้้� อ ขายสัั ต ว์์ ต ามรายทาง
จากพิิษณุุ โลก สุุโขทััย สวรรคโลก และต่่อไปยัังล้้านนา
(Na Nagara, 2004: 24) สมเด็็จพระมหาเถระฯ ได้้ซื้้อ� สััตว์์
เหล่่านี้้�ปลดปล่่อยให้้เป็็ นอิสิ ระ ไม่่ว่่าจะเป็็ น คน แพะ หมูู
หมา เป็็ ด ไก่่ ห่่าน นก ปลา และฝููงเนื้้� อ จะเห็็นได้้ว่่า
การกล่่าวถึึงคนในตอนนี้้� คืือ ทาสที่่�ไม่่มีอิี สิ ระ นัับรวมอยู่่�กัับ
สััตว์์ทั้้ง� หลายด้้วย เพราะเป็็ นของซื้้�อขายอยู่่�ในตลาด แสดงว่่า
ยุุ ค สมััยนั้้น� คนที่่�ไ ม่่มี ีร ายได้้ท างเศรษฐกิิจ จำำ� เป็็ นต้้อ ง
ขายตััว เองแก่่ ผู้้�มี ีฐ านะทางเศรษฐกิิจ คนในตััว อย่่ า งนี้้�
จึึงเป็็ นทาสที่่�มีสี ถานภาพตกต่ำำ��ไม่่ต่่างจากสััตว์์ ที่่�น่่าสัังเกต
คืือ การปลดปล่่อยสััตว์์ตัวดี
ั มีี รูี ปู โฉมงาม ได้้ดึงึ ดููดสายตา
สมเด็็จ พระมหาเถระฯ ให้้เ กิิด ความเมตตาที่่�จ ะทำำ� ทาน
โปรดสััตว์์ เพื่่�อต่่อลมหายใจสััตว์์เหล่่านั้้�น มิิติสุิ ุนทรีียภาพ
ของรููปในที่่�นี้้� จึึงกระตุ้้�นความปรารถนาเพื่่�อทำำ�ทาน และ
เมื่่อ� ทำำ�ทานปลดปล่่อยสััตว์์ตัวดี
ั มีี รูี ปู โฉมงามให้้เป็็ นอิสิ ระแล้้ว
ก็็ถืือ ว่่ า ได้้บุุ ญ กุุ ศ ลแรง เพราะเป็็ น การส่่ ง สััต ว์์เ หล่่ า นั้้�น
กลัับคืนสู่่�ธ
ื รรมชาติิ รวมทั้้�งเกื้้�อกููลความผาสุุกในชีีวิติ ของ
ทาสให้้มีคี วามเป็็ นอยู่่�ดีีขึ้้น�
2. สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิ
ธรรมชาติิใ นที่่�นี้้� คืือ ต้้ น ไม้้ เมื่่�อ มีีก ารสร้้า งจารึึก

วััดศรีีชุมุ พระพุุทธศาสนาลััทธิิลังั กาวงศ์์ได้้แพร่่หลายมายััง
อาณาจัักรสุุโขทััย ตั้้�งแต่่สมัยพ่
ั ่อขุุนรามคำำ�แหงเป็็ นต้้นมา
ความศรััทธาต่่อต้้นพระศรีีมหาโพธิ์์� เนื่่�องจากพระพุุทธเจ้้า
ได้้ตรััสรู้้�ภายใต้้ต้น้ โพธิ์์ � ต้้นไม้้นี้้�จึงึ ได้้รับั การยกย่่องว่่าเป็็ น
ต้้นไม้้ศักั ดิ์์�สิิทธิ์์� พุุทธศาสนิิกชนน้้อมไหว้้และสัักการบููชา
อยู่่�เนืื อ งนิิ ต ย์์ ในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม บัันทึึก มิิติิสุุ น ทรีีย ภาพ
โดยเน้้ น ความสำำ�คั ญ
ั ของต้้น โพธิ์์� รวมทั้้�ง ไม้้ก ะทิิง และ
ต้้นไม้้อื่่�น ๆ ว่่ามีีลำ�ต้
ำ ้นสมบููรณ์์ และมีีความงามชวนมอง
ดัั ง ที่่� ส ม เ ด็็ จ พ ร ะ ม ห า เ ถ ร ศ รีี ศ รัั ท ธ า ร า ช จุุ ฬ า มุุ นีี ฯ
ตั้้�งจิิตอธิิษฐานว่่าขอให้้ต้้นพระศรีีมหาโพธิ์์� ไม้้กะทิิง และ
ต้้นไม้้อื่่�น ๆ ที่่�นำำ�มาปลููกเจริิญงอกงาม อย่่าได้้เหี่่�ยวเฉา
มีีใบเขีียวงาม ลำำ�ต้น้ ใหญ่่โตงดงาม ดัังที่่�ว่า่
“พระมหาเถรศรีีศรัทั ธาราชจุุฬามุุนีนั้้ี น� กล่่าว...ด้้วยแก่่กม
แม้้นซื่อ่ � ไม้้กทิิงก็็ดีี แม้้นชือื กิ่่�งพระศรีีมหาโพ...แม้้นชือื อีี...
ก็็ดีี แม้้นชือื ...สิิร พระศรีีมหาโพธิินครสิิงหลนั้้�นก็ดี็ ี สมเด็็จ
พระมหาเถรเป็็ นเจ้้า เอามาปลููกเหนืือดิิน จึึงอธิิษฐานผิิว่่า
... พระพุุทธจริิงจิิงว่่าไซร้้จุ่่�งให้้เป็็ นอย่่าได้้เหี่่�ยวสัักอััน ครั้้�น
อธิิษฐานดัังอั้้�น ชืือใบหนึ่่�งแห้้ง…จึึงขึ้้น� เป็็นใบเขีียวงามหนัักหนา
แก่่กม เป็็นต้น้ ใหญ่่ ต้้นหลวงสููงงามหนัักหนา เป็็น...หลายกิ่่�ง”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 1 บรรทััดที่่ � 52-57)
จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�เล่่าเรื่่�องเชื่่�อมโยงคำำ�อธิิษฐาน
ผลสััมฤทธิ์์�จากคำำ�อธิิษฐาน กัับต้นพ
้ ระศรีีมหาโพธิ์์ � ไม้้กะทิิง
และต้้นไม้้อื่่�น ๆ สิ่่�งที่่�น่่าสัังเกตคืือ การเน้้นมิติิ สุิ นุ ทรีียภาพ
ทางภาษาในรูู ป คำำ� ขยายและการซ้ำำ��ข้้อ ความแปรภาพ
ออกมาเป็็ นพลังั คำำ�อธิิษฐานที่่�เหนืือจริิง รููปในความนึึกคิิดนี้้�
เป็็ นภาพความคุ้้�นเคยที่่�ของสมเด็็จพระมหาเถระฯ เคยเห็็น
หรืือ กำำ� หนดภาพต้้น แบบว่่าสิ่่�ง ที่่�สมบููรณ์์ ควรมีีลักั ษณะ
อย่่างไร ในตััวอย่่างนี้้� จะเห็็นได้้ว่า่ ความงามหรืือที่่�ผู้้�เล่่าเรื่่อ� ง
ย้ำำ�คำ
� �ำ ขยายว่่า “งามหนัักหนา” ถึึงสองครั้้�ง คืือ มาตรฐานชี้้�วัดั
ว่่ า ต้้ น ไม้้ ค วรค่่ า สำำ� หรัับ การบำำ� เพ็็ ญ บารมีี ข องสมเด็็ จ
พระมหาเถระฯ จะต้้องมีีชีวิี ติ เติิบโต ไม่่เหี่่�ยวเฉา แผ่่ร่ม่ เงา
เขีียวขจีี ดัังนั้้�น ต้้นไม้้ที่่มี� ใี บเหี่่�ยวแห้้งจึึงขานรัับคำ�ำ อธิิษฐาน
ดัังนั้้�น ต้้นไม้้ที่่เ� ฉาต้้นตาย ใบแห้้งเหี่่�ยว จึึงเปลี่่ยน
� เป็็ นใบ
เขีียวงดงามเมื่่อ� คำำ�อธิิษฐานของสมเด็็จพระมหาเถระฯ จบสิ้้�น
อนึ่่� ง คำำ�ว่่า “แก่่กม” เป็็ นคำ�ำ เขมรโบราณอ่่านว่่ากุุม
ในจารึึกวััดศรีีชุุมใช้้คำ�ว่
ำ ่า “แก่่กม” ใน 2 หมายความ คืือ
1) เนื่่�องแน่่ น 2) ที่่�สุดุ (The Royal Society, 2020: 38)
ในบริิบทตััวอย่่างนี้้�คำ�ว่
ำ า่ “แก่่กม” ใช้้ความหมายอย่่างที่่� 2
เมื่่�อ ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ ง ใช้้ คำ�นี้้
ำ � ข ยายใบไม้้ เ ขีียว งามหนัั ก หนา
จึึงเป็็ นการใช้้คำ�ซ้
ำ อ้ นย้ำำ�� ความหมายว่่าต้้นไม้้ออกใบสีีเขีียว
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การศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์สุนุ ทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ

นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

งดงามอย่่างหาที่่�ติไิ ม่่ได้้ ส่่วนการใช้้คำ�ว่
ำ ่า “งามหนัักหนา”
อีีกแห่่งหนึ่่�งขยายต้้นไม้้ใหญ่่ ซึ่่�งผู้้�เล่่าเรื่่อ� งสื่่อ� ภาพให้้เห็็นว่า่
ต้้นไม้้ที่่เ� ติิบโตสููงใหญ่่ เพราะบารมีีจากอธิิษฐานของสมเด็็จ
พระมหาเถระฯ บัันดาลให้้ต้น้ ไม้้สูงู ใหญ่่มีคี วามงดงามอย่่างยิ่่�ง
3. สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกัับภาวะเหนืือธรรมชาติิ
จารึึกวััดศรีีชุมุ พรรณนาความมหััศจรรย์์ของพระมหาธาตุุ
อัันเป็็ นภาวะเหนืือธรรมชาติิ ในช่่วงที่่�สมเด็็จพระมหาเถร
ศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี บำำ�เพ็็ญบารมีีระดัับสูงู สุุด สิ่่�งศัักดิ์์ �สิิทธิ์์�
เช่่น พระธาตุุจึงึ ร่่วมแสดงความยิินดีต่ี ่อวััตรปฏิิบัติั อัิ นน่
ั ่า
สรรเสริิญ นั้้�น ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งได้้ใ ช้้พื้้�นที่่�ใ นจารึึก จำำ�นวน มาก
สื่่อ� ให้้เห็็นมิติิ สุิ นุ ทรีียภาพของพระมหาธาตุุ ดัังความว่่า
“พระมหาธาตุุเป็็นเจ้้าจึึงเสด็็จปาฎิิหาริิย์ห์ นัักหนา ดัังน้ำำ��
มหาสมุุทรระลอกดัังฝนตกห่่าใหญ่่รัสั มีีลางอัันดังั พรรษจรวด
สวาย สููภาลููกาบุุษบธารา รััสมีีลางอัันเลื่่�อมดัังดวงดาวคำำ�เลื่่�อม
ดัังน้ำำ��ทอง ไหลจรััสไปทุุกแห่่ง รััสมีีลางอัันขาวดัังด...กรััตนดััง
ดอกซ้้อน ดอกพุุด เห็็นแก่่ตาดาษทั่่�วจัักราพาล พระเกศธาตุุ
เสด็็จมีีหมู่่�หนึ่่�งชีีดังั สายฟ้้ าแมลบดัังแถวน้ำำ��แล่่นในกลางหาว
อััศจรรย์์ สิ่่�งหนึ่่�งเห็็นตะวััน...ออกเขีียวดัังสุุงเผาหม้้อเผาไห
พระคีีวาธาตุุเสด็็จจากเจดีีย์ท์ องพุ่่�งขึ้้น� ไปยััง...เห็็นดังั ตะวััน
ส่่องอัันเรืืองใสงามหนัักหนาแพ้้พระอาทิิตย์์ พิิศดููพระคีีวาธาตุุ
ประมาณเท่่ากลองเงิินอันั ใหญ่่รอบนั้้�นด้ว้ ยกว้้าง แสงจรััสโอภา
แล ประหลาดควรแลว่่ามีีฉัพั พรรณรัังสีีเหลืือง แดง ดำำ� เขีียว
ขาว ภาวจรััส ส่่องในโลกธาตุุทุกุ แห่่ง”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 49-58)
จารึึกตอนนี้้� อยู่่�ในช่่วงที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ อุุทิศิ
ความวิิริ ิย ะบำำ�รุุ ง และฟื้้� นฟูู ศ าสนสถานและถาวรวััต ถุุ ใ น
พระพุุทธศาสนา พระองค์์ใช้้เวลาเพีียงวัันเดีียวสามารถ
บำำ�เพ็็ญบุุญภาระมากถึึง 28 ประการ พระมหาธาตุุจึงึ แสดง
ความมหััศจรรย์์ประการต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมอนุุ โมทนายิินดีี
ในผลบุุ ญ อัันยิ่่�ง ใหญ่่ นี้้� จะเห็็น ได้้ ว่่ า เนื้้� อ เรื่่�อ งดััง กล่่ า ว
ผู้้�เล่่าเรื่่�องต้้องการเชิิดชููผลสำำ�เร็็จจากการบำำ�เพ็็ญบุุญกุุศล
ของสมเด็็จพระมหาเถระฯ ดัังนั้้�น การใช้้ภาษาเพื่่�อสื่่อ� สาร
จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ซึ่่�งเนื้้�อหาจารึึกที่่�ยกมา มีีลักั ษณะเด่่น
ตรงการสร้้างความหมายสุุนทรีียภาพของภาษารููปแบบ
ภาพพจน์์ เห็็ น ได้้ จ ากการปรากฏของพระมหาธาตุุ
ที่่�มี ีลั ัก ษณะน่่ า อััศ จรรย์์ใ จ กล่่ า วคืือ พระมหาธาตุุ ล อย
อยู่่�เบื้้�อ งบนอากาศ มีีรููป ลััก ษณ์์ เ หมืือ นน้ำำ�� ในมหาสมุุท ร
องค์์พระมหาธาตุุประกอบด้้วยคลื่่�นน้ำ�ำ� ฝนตกห่่าใหญ่่ และ
รััศมีีรุ่่�งเรืืองสีีสันต่
ั ่าง ๆ ส่่องแสงสว่่างทั่่�วท้้องฟ้้ า เห็็นได้้
แจ่่ ม ชััด ทั่่�วทุุ ก แห่่ง ถึึง ขนาดรััศ มีีพ ระมหาธาตุุ ก ลบแสง

พระอาทิิต ย์์อ่่ อ นมััว ลง ยิ่่�ง เมื่่�อ พระมหาธาตุุ ส่่วนต่่ า ง ๆ
แสดงปาฏิิห าริิย์์เ วลาเดีียวกั นั แสงฉััพพ รรณรััศ มีีทั้้ง� 6
เรืืองรองบนฟากฟ้้ า งดงามน่่ามอง ดัังที่่�ผู้้�เล่่าเรื่่อ� งกล่่าวว่่า
“ประหลาดควรแลว่่ามีีฉัพั พรรณรัังสีีเหลืือง แดง ดำำ� เขีียว
ขาว ภาวจรััส ส่่องในโลกธาตุุทุกุ แห่่ง”
4. สุุนทรีียภาพทางภาษาเกี่่�ยวกัับศิิ ลปกรรม
การสื่่อ� ความหมาย “สุุนทรีียภาพ” ซึ่่�งเกี่่�ยวข้อ้ งกัับงาน
ศิิลปกรรม แบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วน คืือ 1) รููปฉลััก 2) พระพุุทธรููป
และ 3) บัังลัังก์์มหาธาตุุ ดัังนี้้�
4.1 รููปฉลััก
รููปฉลััก ในที่่�นี้้�คือื รููปจำำ�หลััก จารึึกวััดศรีีชุุมกล่่าวถึึง
รููปฉลัักในด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่� 17 ดัังที่่�ว่า่ “...ฉลัักสัันทอัันงาม
ฉลัักพระพุุทธรููปในต้้นไม้้อินิ ทรนิิ(ล)” คำำ�ว่่า “สัันท” หรืือ
“สัันทะ” ในข้้อความนี้้� เป็็ นคำ�ยื
ำ มื จากภาษาสิิงหล หมายถึึง
ลวดลาย หรืือ ลายเครืือ เถา (Na Nagara, 2004: 24)
ลวดลายที่่�ช่า่ งศิิลป์์ ได้้ฉลัักลงบนแผ่่นปูนปั้้
ู น� ในทางเทคนิิค
ต้้อ งวางแผนเขีียนรููป อย่่า งดีี โดยมากมััก เป็็ นรููป มนุุ ษ ย์์
ธรรมชาติิ นิิทานชาดก และประดัับด้้วยลวดลายต่่าง ๆ
ซึ่่�งศิิลปิิ นผู้้�สร้า้ งจะต้้องมีีฝีีมือื อย่่างมาก เพราะปููนปั้้ �นมักั
แข็็งตััวเร็็ว การตกแต่่งลวดลายให้้สวยงามจึึงอาศััยฝีีมือื
อารมณ์์ สั ัม ผััส และความชำำ�น าญของศิิล ปิิ น เป็็ นสำำ�คั ัญ
(Bhirasri, 1994: 214) จะเห็็นได้้ว่่ามิิติสุิ ุนทรีียภาพของ
รููปในจารึึกวััดศรีีชุมุ ดัังกล่่าว ก็็คือื การมองภาพจำำ�หลัักเป็็ น
ลวดลายเครืือเถาที่่�มีคี วามวิิจิติ ร ซึ่่�งผู้้�เล่่าเรื่่อ� งใช้้คำ�ว่
ำ า่ “งาม”
เพื่่� อ สื่่�อ ลวดลายจำำ� หลััก อนึ่่� ง การฉลััก รูู ป บนแผ่่ น วััสดุุ
คงเป็็ น เรื่่�อ งราวทางพระพุุ ท ธศาสนา เพราะจารึึก ด้้า น
เดีียวกันนี้้
ั � มีีการกล่่าวถึึงนิิทานชาดกพระพุุทธเจ้้า 500 ชาติิ
ที่่�ฉลัักไว้้บนแผ่่นหินิ ล้้อมรอบ พระเจดีีย์อ์ งค์์ใหญ่่ ผู้้�เล่่าเรื่่อ� งได้้
ถ่่ายทอดความประทัับใจในสุุนทรีียภาพของรููปฉลัักว่่างดงาม
ชีีวิติ ชีีวาอย่่างยิ่่�ง ดัังความว่่า “พระเจดีีย์สูู์ งใหญ่่ รอบนั้้�น
ฉลัักหิินห้้าร้้อยชาติิติิรเทศงามพิิ จิิ ตร หนัั ก หนาแก่่ ก ม”
มีีข้อ้ ความที่่�น่่าสนใจ คืือ จารึึกด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่� 10 กล่่าวว่่า
“...พระพุุทธรููปอัันงามพิิจิติ ร ต้้องจารีีตไว้้ในที่่�นี้้�” ข้้อความนี้้�
กล่่าวถึึงการฉลัักพระพุุทธรููปไว้้ที่่�แผ่่นปููน หากไม่่เข้้าใจ
ความหมายที่่�กล่่าวว่่า “ต้้องจารีีตไว้้” อาจจะตีีความผิิดพลาด
ประเสริิฐ ณ นคร (Na Nagara, 2004: 23) อธิิบายว่่า
“ต้้ อ งจารีี ต ไว้้ ” ปรากฏในจารึึ ก ภาคเหนืื อ หมายถึึ ง
“สลัักจารึึกไว้้” สอดคล้้องกัับบริบิ ทจารึึกตอนนี้้� ที่่ก� ล่่าวถึึง
สมเด็็จพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ ได้้สร้า้ งวิิหาร
อาวาส และก็็มีกี ารฉลัักพระพุุทธรููปไว้้
9
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ไม่่ ส มบูู ร ณ์์ ดัั ง ที่่� ผู้้� เล่่ า เรื่่� อ งชี้้� ว่่ า ได้้ พบส่่ วนต่่ า ง ๆ
ของพระพุุทธรููปที่่�กระจััดกระจาย เป็็ นคอ องค์์พระ ผม แขน
มืือ อก ส่่วน เหล่่า นี้้� ใ ช้้ค นถึึง สี่่�ค นช่่วยกั นั หาม และบ้้า ง
ก็็ ต้้ อ งใส่่ เ กวีียน หรืือ ล้้ อ เลื่่�อ นเข็็น มายััง พระมหาวิิห าร
จากนั้้�นส มเด็็จ พระมหาเถระฯ ได้้นำำ�ส่่ วนต่่ า ง ๆ ของ
พระพุุทธรููปมาประกิิด คืือ เชื่่อ� มต่่อชิ้้นส่
� วนต่
่ ่าง ๆ เข้้ากัับปูนู
จนกลายเป็็ นพระพุุทธรููปที่่�มีรูี ูปโฉมงดงามเกิินพรรณนา
ผู้้�เล่่าเรื่่�องใช้้ความหมายโดยนััย เพื่่�อสื่่�อให้้เห็็นภาพพจน์์
ชััดเจนว่่าองค์์พระพุุทธรููปที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ สร้้างขึ้้น�
เหมืือ นกัับพ ระอิิ น ทร์์ เ ป็็ นผู้้�รััง สรรค์์ ซึ่่� ง การถ่่ า ยทอด
ความตอนนี้้� เป็็ นจุุดสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดของสุุนทรีียภาพทางภาษา
ในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม เพราะผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งย้ำำ�� ความให้้เ ห็็นว่่ า
พระพุุท ธรููป งามอย่่า งยิ่่�ง ยวด ไม่่ใ ช่่มี อี งค์์เดีียว แต่่ เป็็ น
พระพุุทธรููปที่่�มีขี นาดใหญ่่ และขนาดกลาง น่่ าพิิจารณา
คำำ�ว่า่ “ถ่่าว” ในบริิบทนี้้�เป็็ นคำ�ต้
ำ อ้ งตีีความ เนื่่�องจากผู้้�รู้้�และ
พจนานุุ กรมคำำ�ศัพท์
ั ์อธิิบายความหมายต่่างกััน ประเสริิฐ
ณ นคร (Na Nagara, 2004: 55) อธิิบายความหมายคำำ�ว่า่
“ถ่่าว” หมายถึึง สวยงาม ขณะที่่�วินัิ ยั พงศ์์ศรีีเพีียร (Pongsripian,
2009: 82) ให้้ค วามหมายว่่ า กลาง หรืือ ขนาดกลาง
เอกสารจารึึกวััดศรีีชุมุ ฉบัับผลการสััมมนา ปีี พ.ศ. 2523 (The
Fine Arts Department, 1984b: 48) อธิิบายคำำ�ศัพท์
ั ์ “อัันถ่า่ ว
อัันราม” ว่่า หมายถึึง ขนาดกลาง ส่่วนพจนานุุกรมโบราณศััพท์์
ฉบัับราชบััณฑิิตยสภา (The Royal Society, 2020: 136)
ให้้ความหมายคำำ�ว่า่ “ถ่่าว” ใน 3 บริิบท คืือ 1) สวยงาม : รุ่่�นสาว
2) ปานกลาง หรืือพอเหมาะพอดีี เฉพาะความหมายนี้้�
พจนานุุ กรมโบราณศััพท์ย์ กตััวอย่่างมาจากจารึึกวััดศรีีชุุม
และ 3) อ่่อนในทรรศนะของผู้้�เขีียนเห็็นด้วยกั
้ บคำ
ั �ำ อธิิบาย
ศััพท์ที่่์ ป� ระเสริิฐ ณ นคร กล่่าวไว้้ เพราะถ้้าจะใช้้คำ�ศั
ำ พท์
ั ์
“อัันถ่่ า ว” ในความหมายเพื่่�อ กำำ� หนดขนาดพระพุุท ธรููป
ว่่ามีีขนาดกลาง ก็็จะเป็็ นการใช้้คำ�ซ้ำ
ำ ��กั
ำ นกั
ั บอั
ั นั รามที่่�ตามมา
คืือ พระพุุทธรููปที่่�มีขี นาดกลาง ดัังนั้้�น คำำ�ว่า่ “ถ่่าว” จึึงน่่าจะเป็็ น
คำำ�วิเิ ศษณ์์ และให้้ความหมายล้้อกัันกับคำ
ั �ว่
ำ า่ “งามหนัักหนา”
กล่่าวคืือ พระพุุทธรููปที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ ประกอบด้้วย
ปููนสำ�ำ เร็็จเป็็ นองค์์ขนาดใหญ่่ มีีความสวยงาม และก็็เป็็ นองค์์
พระขนาดกลาง ที่่�มีคี วามงามหนัักหนา
4.3 บัังลัังก์์มหาธาตุุ
สมเด็็จพระมหาเถระศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี มีีส่วนสำ
่ �คั
ำ ญ
ั
ต่่ อ การฟื้้� นฟูู ถ าวรวััต ถุุ ใ นพระพุุ ท ธศาสนาให้้ก ลัับคื ืนสู่่�
สภาพเดิิม ดัังเมื่่อ� พระองค์์ท่า่ นเสด็็จไปใกล้้ฝั่่ ง� น้ำำ��มาลิิกคงคา
ที่่�ลังั กาทวีีป พระองค์์มาถึึงมหิิยังั คณะมหาเจดีีย์์ อัันเป็็ น

4.2 พระพุุทธรููป
ศิิลปกรรมที่่�โดดเด่่นในสมััยสุุโขทััยคืือการสร้้างพระพุุทธรููป
ซึ่่�งไม่่เพีียงมองแล้้วเกิิดความประทัับใจ แต่่ยังั ให้้คุุณค่่า
ทางอารมณ์์ ยกระดัับจิติ ใจผู้้�สััมผััสผลงานศิิลปะให้้สููงขึ้้น�
คุุณค่่า ทางศิิล ปกรรมในแง่่นี้้� จึึง มีีพลั งั โน้้ มน้้ า วจิิต ใจผู้้�รัับ
รสสุุนทรีียภาพให้้จรรโลงจิิตใจ ดัังที่่� ศิิลป์์ พีีระศรีี (Bhirasri,
1994: 291) กล่่าวถึึงคุุณสมบััติปิ ระการสำำ�คัญ
ั ของพระพุุทธ
รููปสมััยสุุโขทััย แสดงให้้เห็็นถึึง “ความสััมพัันธ์์อันวิ
ั จิิ ติ ร
ที่่� มี ี อ ยู่่�ระหว่่ า งรูู ป ทรงทางด้้ า นกายวิิ ภ าค ซึ่่� ง ช่่ า งได้้
ตััด ทอนส่่ วน ละเอีีย ดออกเสีียบ้้ า งให้้ เ หลืือ อยู่่�แต่่ ส าระ
ส่่ วน ใหญ่่ ผสมเข้้า ด้้ วยกั ันกั ับฝีี มื ือ ปั้้� นอั ัน เต็็ ม ไปด้้ วย
ความรู้้�สึึก และคุุณสมบััติทิ างจิิต ซึ่่�งเร้้าความสะเทืือนใจทาง
สุุนทรีียะของเราให้้บังั เกิิดขึ้้น� ” ในจารึึกวััดศรีีชุมุ จะเห็็นได้้ว่า่
ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งนำำ� เสนอความวิิจิิต รประณีี ต ของพระพุุ ท ธรูู ป
ผ่่านภาษาโดยการใช้้คำ�ซ้ำ
ำ ��กั
ำ นั และการใช้้คำ�ซ้
ำ ้อน เน้้ นย้ำ��ำ
ปริิมาณสิ่่�งที่่�ได้้สัมั ผััสว่า่ มีีมาก ดัังจารึึกกล่่าวว่่า
“…จึึงไปสืืบค้้นหาเอาพระพุุทธรููปหิินเก่่าแต่่บููราด้้วยไกล
ชั่่�วสองสามคืืน เอามาประดิิษฐานไว้้ในมหาพิิหาร ลางแห่่งได้้
คอได้้ตน ลางแห่่งได้้ผมได้้แขนได้้อก ลางแห่่งได้้หัวั ตกไกล
แลสี่่�คนหาม เอามาจึึงได้้ ลางแห่่งได้้แข้้งได้้ขา ลางแห่่งได้้
มืือได้้ตีีน ย่่อมพระหิินอันั ใหญ่่ ชัักมาด้้วยล้้อด้้วยเกวีียน
เข็็น เข้้า มาในมหาพิิห าร เอามาต่่ อ ติิด ประกิิดด้้ ว ยปููน
มีี รููป โฉมพรรณอััน งามพิิ จิิ ตรดั ัง อิิ น ทรนิิ รมิิ ต เอามา
ประกิิตชิิดชนเป็็ นพระพุุทธรููป อัันใหญ่่ อัันถ่่าว อัันราม
งามหนัักหนา...”
(จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 29-35)
ช่่ ว งที่่�ส มเด็็จ พระมหาเถระฯ บำำ� เพ็็ญ บุุ ญ กุุ ศ ลโดย
ก่่อสร้้างศาสนสถาน คืือ พระมหาวิิหาร ผู้้�เล่่าเรื่่�องจารึึก
ให้้ภ าพลััก ษณ์์ ส มเด็็จ พระมหาเถระฯ ว่่ า เป็็ นนายช่่ า ง
หรืือ ศิิล ปิิ นมีีฝีี มื ือ ก่่ อ สร้้ า งพระพุุ ท ธรูู ป ได้้ วิ ิจิิต รงดงาม
ก่่อนหน้้าพระองค์์เสี่่ย� งทายบารมีีให้้ได้้พบปูนู เพื่่�อมาบููรณะ
ฉาบพระมหาธาตุุ ห ลวงซึ่่�ง เก่่ า ทรุุ ด โทรม พร้้อ มกัันนั้้ น�
ยัังนำำ�ปูนู มาประสานพระพุุทธรููปที่่�หักั พัังให้้กลัับคืนสู่่�ส
ื ภาพ
สมบููรณ์์ เมื่่อ� สมเด็็จพระมหาเถระฯ บููรณะศาสนสถานและ
พระพุุทธรููปแล้้ว ก็็ก่่อสร้้างพระมหาวิิหารด้้วยอิฐิ จนสำำ�เร็็จ
เนื้้อ� ความจารึึกที่่�ยกมาข้้างต้้น คืือ ตอนที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ
และคนที่่�ติดิ ตามไปสืืบแสวงหาพระพุุทธรููปหิินแต่่ครั้้�งโบราณ
และอยู่่�ในสถานที่่�ห่า่ งไกล ต้้องเดิินทางนานถึึงสองสามคืืน
จึึงจะพบพระพุุทธรููปหิิน เพื่่�อนำำ�กลัับมาประดิิษฐานภายใน
พระมหาวิิห าร แต่่ พ ระพุุ ท ธรูู ป หิินที่่� พบนั้้ �น มีีส ภาพ
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การศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์สุนุ ทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ

นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

พุุทธสถานที่่�ศักั ดิ์์�สิิทธิ์์ � เพราะเป็็ นสถานที่่�บรรจุุพระเกศธาตุุ
พระคีี ว าธาตุุ และพระบริิ โ ภคธาตุุ ข องพระพุุ ท ธเจ้้ า
สมเด็็จพระมหาเถระฯ พบบัังลัังก์์พระมหาธาตุุทางด้้าน
ทิิศตะวัันตกทรุุดลงมา จึึงนำำ�ปููนมาฉาบทาจากยอดสุุดจน
ถึึง ฐานบััง ลััง ก์์ บููร ณะบััง ลััง ก์์ พระมหาธาตุุ จ นเสร็็จ สิ้้�น
สมบููรณ์์ ซึ่่�งความในตอนนี้้� ผู้้�เล่่าเรื่่�องแสดงสุุนทรีียภาพ
จากการบูู ร ณะบััง ลััง ก์์ พ ระมหาธาตุุ ไว้้ ว่่ า “...บััง ลััง ก์์
พระมหาธาตุุพังั ฝ่่ ายบููรพทิิศสิบิ สามวากููมีีศรัทั ธาพยายาม
ขัันอิฐิ ประกิิดเข้้าจทายปููน มีีถ่่องถ้้วน เมื่่�อทาปููนแต่่ยอดแก่่
กม เถิิงตีีนสููงใหญ่่ ขาวดัังเขาไกรลาส…” (จารึึกวััดศรีชุี มุ
ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 45-47) เนื้้�อหาจารึึกตอนนี้้� สื่่�อภาษา
ภาพพจน์์ แ บบอุุ ป มา ไม่่ ไ ด้้ สื่่�อ ความงามของบััง ลััง ก์์
พระมหาธาตุุอย่่างภาษาความหมายนััยตรง ในที่่�นี้้�ผู้้�รับส
ั าร
จะต้้ อ งมีีลั ัก ษณะร่่ ว มทางจิิน ตภาพว่่ า เขาไกรลาสนั้้�น
มีีความงดงามอย่่างไร เมื่่อ� พิิจารณาอย่่างละเอีียด จะพบว่่า
จารึึกแสดงมิิติสุิ นุ ทรีียภาพลัักษณะของบัังลัังก์์พระมหาธาตุุ
ที่่�ขาวไปทั่่�วด้้วยสีปูี ูน เมื่่�อสมเด็็จพระมหาเถระฯ ทาปููน
ทั่่�วบัังลัังก์์พระมหาธาตุุแล้้ว จากสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�เก่่าจึึงเปลี่่ยน
�
เป็็ นใหม่่ กลายเป็็ นความประทัับ ใจต่่ อ ภาพที่่� ป รากฏ
ความเปรีียบที่่�สื่่�อ ว่่ า บััง ลััง ก์์ พ ระมหาธาตุุ ดูู สูู ง ใหญ่่ ข าว
ดัังเขาไกรลาส อัันเป็็ นที่่ป� ระทัับของพระอิิศวร ตามคติิความเชื่่อ�
ของพราหมณ์์ -ฮิินดููนั้้น� เป็็ นความเปรีียบที่่�ให้้ความรู้้�สึึก
งดงาม สูู ง ส่่ ง งามสง่่ า และเพิ่่�ม พูู น ศรััท ธาประสาทะ
ของสมเด็็จ พระมหาเถระฯ ต่่ อ การบำำ� เพ็็ญ กุุ ศ ลบารมีี
ได้้ชัดั เจนยิ่่�ง
ศรััท ธาอัั น พััฒ นาสู่่�ความงาม : ความสำำ�คั ัญ
ของแนวคิิ ดสุุนทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ
ศรััทธามีีความสััมพัันธ์์กับวิ
ั ถีิ ชีี วิี ติ และค่่านิิยมของผู้้�คน
ตั้้�งแต่่โบราณกาล เพราะศรััทธากำำ�หนดโลกทััศน์์ ชีีวทัศั น์์
และความเข้้ า ใจของมนุุ ษย์์ เ กี่่� ยวกั ั บ ปรากฏการณ์์
ทางธรรมชาติิ (Kamdee, 2013: 18) ในทางพระพุุทธศาสนา
ศรััท ธาจััด เป็็ นธรรมขั้้�นต้้ นน้้ อ มนำำ� การปฏิิบั ัติิใ ห้้ เ จริิญ
ก้้าวหน้้าไปสู่่�จุุดหมายรวดเร็็วขึ้้น� (Kamdee, 2013: 29)
เมื่่อ� พิิจารณาบริิบทสัังคมสมััยสุุโขทััยซึ่่ง� เป็็ นยุุครุ่่�งเรืือง
ของพระพุุทธศาสนาลััทธิิลังั กาวงศ์์ จะเห็็นได้้ว่่ามีีจารึึก
สุุโขทััยหลายหลััก ที่่�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าบรรพชนชาวไทยศรััทธา
ในพระพุุทธศาสนาอย่่างยิ่่�ง ดัังที่่�จารึึกหลัักที่่� 2 วััดศรีีชุุม
แสดงพลัังศรััทธาของพระมหาเถรศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีีฯ
ในการธำำ� รงพระพุุ ท ธศาสนาอย่่ า งแรงกล้้ า ซึ่่� ง พลัั ง
ความศรััท ธานี้้� สื่่�อ ผ่่า นมิิติิสุุน ทรีีย ภาพได้้น่่ า ประทัับ ใจ

ดัังจะยกตััวอย่่าง 2 เหตุุการณ์์ คืือ ตอนที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ
บริิ จ าคพระชายาและพระธิิ ด าเป็็ นทาน และตอนที่่�
สมเด็็จพระมหาเถระฯ บำำ�เพ็็ญบารมีีขั้้ �นสููงสุุด จนพระมหาธาตุุ
เป็็ นประจัักษ์์พยานยืืนยันผ
ั ลบุุญกุุศลอัันยิ่่ง� ใหญ่่ ดัังนี้้�
เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� 1 ตอนที่่� ส มเด็็ จ พระมหาเถระฯ
บริิ จ าคพระชายาและพระธิิ ด าเป็็ นทาน ดััง ที่่�ผู้้�เขีียน
กล่่าวไว้้ก่อ่ นหน้้านี้้�ว่า่ น่่าจะเป็็ นกิจิ กรรมการบำำ�เพ็็ญบุุญกุุศล
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง เพราะความตอนนี้้� ปรากฏร่่องรอยในจารึึก
หลัักที่่� 11 จารึึกเขากบ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่� 5-7 มีีข้อ้ ความ
จารึึกกล่่าวว่่า “สาวสองคน” “งง อัันแต่่แ.” และ “หาศรััทธา
ปรารถนา” The Fine Arts Department, 2005: 125)
แสดงว่่าผู้้�เล่่าเรื่่�องใช้้ชุุดเหตุุการณ์์ที่่ส� มเด็็จพระมหาเถระฯ
บริิจ าคพระชายาและพระธิิด าเป็็ นทาน มากล่่ า วซ้ำำ�� ไว้้
ในจารึึกเขากบ แต่่เนื่่�องจากจารึึกหลัักนี้้�ตัวอั
ั กั ษรชำำ�รุดุ มาก
จึึงทำำ�ให้้เห็็นว่า่ มีีการบริิจาคพระธิิดาสององค์์จริิง และมีีการ
แต่่ ง ตััว ประดัับ ตกแต่่ ง พระธิิด าสององค์์ใ ห้้ง ดงาม จารึึก
วััดศรีีชุุมซึ่่�งตััวอักั ษรพอจัับใจความได้้ ให้้ความหมายแฝง
เชิิงสุุนทรีียภาพชััดเจนว่่า การบริิจาคพระชายาและพระธิิดา
แก่่ ผู้้� มาขอ มีีก ารตระเตรีีย มไว้้ อ ย่่ า งดีี เห็็ น ได้้ จ ากที่่�
เชื้้อ� พระวงศ์์ที่่สน
� องความศรััทธาของสมเด็็จพระมหาเถระฯ
ประดัับ ตกแต่่ ง ร่่ า งกายจนดูู ง าม ความงามนี้้� จึึ ง เอื้้� อ
ต่่อการบำำ�เพ็็ญบุุญกุุศลได้้บริบูิ ูรณ์์ ขึ้้�น กล่่าวได้้ว่่า การที่่�
สมเด็็จ พระมหาเถระฯ บริิจ าคพระชายาและพระธิิด า
เป็็ นทาน แสดงให้้เห็็นว่่าสมเด็็จพระมหาเถระฯ มีีความ
ศรััท ธาอย่่ า งยวดยิ่่� ง ที่่� จ ะดำำ� เนิิ นวิ ิ ถีี ชีี วิ ิ ต เช่่ น เดีี ยวกั ั บ
พระโพธิิ สั ัต ว์์ คืื อ เสีียส ละความสุุ ข ส่่ วน ตน สละได้้
แม้้บุุคคลอัันเป็็ นที่่�รักั เพื่่�ออานิิสงส์์ที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ในการตรััสรู้้�
เป็็ นพระพุุทธเจ้้า
เหตุุการณ์์ที่่� 2 ตอนที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ บำำ�เพ็็ญ
บารมีีขั้้น� สููงสุุด ดัังที่่�พระมหาธาตุุเป็็ นประจัักษ์์พยานยืืนยันั
ผลบุุ ญ ที่่�ไ ด้้ฟื้้� นฟูู พ ระพุุ ท ธศาสนา สร้้า งความปลื้้�ม ปีี ติิ
แก่่พระองค์์ท่า่ นอย่่างมาก ถึึงขนาดที่่�ว่า่ ได้้ตรััสสัจั จะปณิิธาน
จะดำำ�รงความศรััทธาในคำำ�สอนของพระพุุทธองค์์อย่่างมั่่�นคง
ดัังความต่่อไปนี้้� “กููมีีศรัทั ธาหนัักหนา กููจึึงทอดตน กููโอยทาน
ให้้ชีีวิติ ขาดว่่า จัักสทำำ�ศาสนาในลงกาทีีป จัักฟัั งคำำ�พระ
เป็็ นเจ้้าทุุกอัันแล” (จารึึกวััดศรีชุี มุ ด้้านที่่� 2 บรรทััดที่่ � 60-62)
จะเห็็นได้้ว่่ากิิริยิ าของสมเด็็จพระมหาเถระฯ ในข้้อความนี้้�
เกิิดจากความศรััทธาบารมีีในพระมหาธาตุุที่่แ� สดงปาฏิิหาริิย์์
เป็็ นเวลาตั้้�งแต่่แดดอุ่่�นถึึงสองชั้้�นฉาย สมเด็็จพระมหาเถระฯ
ประจััก ษ์์ ถึึง สุุ น ทรีีย ภาพความงดงามของรูู ป และแสงสีี
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ปีี ที่�่ 42 ฉบัับที่่� 3 (พฤษภาคม - มิิถุุนายน) พ.ศ. 2565

พระมหาธาตุุ หรืือ ที่่�ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งกล่่ า วว่่า “รััสมี ีก ระเลีีย ก
งามหนัักหนา” คืือ แสงรััศมีีพระมหาธาตุุที่่เ� จิิดจ้้าดููงดงาม
ฉวััดเฉวีียนเวีียนรอบพระสุุวรรณเจดีีย์์ น้้อมนำำ�จิติ ใจสมเด็็จ
พระมหาเถระฯให้้เกิิดศรััทธาประสาทะใน บวรพระพุุทธศาสนา
จารึึก วััด ศรีีชุุ ม แสดงให้้ เ ห็็ นว่่ า ตลอดพระชนม์์ ชีีพ
ของสมเด็็จพระมหาเถระฯ ที่่�ได้้ครองเพศบรรพชิิต พระองค์์
เป็็ น เนื้้� อ นาบุุ ญ ทางพระพุุ ท ธศาสนา ทรงเป็็ นพ ระสงฆ์์
ผู้้�ปฏิิบั ัติิดีี ปฏิิบั ัติิช อบ มีีค วามแน่่ ว แน่่ ใ นทานศรััท ธา
อัันเกิิดจากความเพีียร ทำำ�ให้้พระองค์์บรรลุุเป้้ าหมายฟื้้� นฟูู
พระพุุทธศาสนาในสมััยสุุโขทััยให้้กลัับมารุ่่�งเรืืองอีีกครั้้�ง
ซึ่่�งความศรััทธาอัันมั่่ �นคง เป็็ นพลังั บุุญเกื้้�อหนุุ นการสะสม
กุุ ศ ลธรรมให้้ ถึึ ง พร้้ อ ม ดัั ง ที่่� พ ระพุุ ท ธองค์์ ป ระทาน
พุุทธโอวาท แก่่อริิยสาวกตอนหนึ่่� งว่่า “...อริิยสาวกผู้้ใ� ด
เลื่่�อมใสอย่่างยิ่่�ง แน่่วแน่่ถึงึ ที่่�สุดุ ในตถาคต อริิยสาวกนั้้�นจะ
ไม่่สงสััยหรืือแคลงใจในตถาคต หรืือศาสนา (คำำ�สอน) ของ
ตถาคต แท้้จริิงสำำ�หรัับอริิยสาวกผู้้�มีศรั
ี ทั ธา เป็็ นอันั หวััง
สิ่่�งนี้้�ได้้คือื เขาจัักเป็็ นผู้้�ตั้้ง� หน้้ าทำำ�ความเพีียร เพื่่�อกำำ�จัดั
อกุุ ศลทั้้ง� หลาย (และ) บำำ� เพ็็ญ กุุ ศล ธรรมทั้้�ง หลายให้้
พร้้อมบููรณ์์...” (Kamdee, 2013: 31) ความศรััทธาของสมเด็็จ
พระมหาเถระฯ ตั้้�งอยู่่�บนแนวทางพุุทธโอวาทดัังกล่่าวนี้้�
ดััง นั้้�น พลััง ศรััท ธาของพระองค์์จึึง สืืบต่่ อ ความหวััง แห่่ง
พระพุุทธศาสนาและอุุดมคติิแห่่งสััจจะอธิิษฐานในกาลต่่อไป

และการใช้้คำ�ซ้
ำ ้อน เป็็ นต้น้ และภาษาระดัับข้อ้ ความทั้้�งที่่�
กล่่ า วโดยตรงและแฝงนัั ย ความหมายที่่�ก ล่่ า วโดยตรง
ดัังปรากฏคำำ�ว่่า “งาม” “งามหนัักหนา” และ “งามพิิจิติ ร
หนัักหนา” ส่่วนความหมายแฝงนััยหรืือใช้้ภาษาภาพพจน์์
เปรีียบ เทีียบ ให้้ตีีค วาม ดััง จารึึก พรรณนาถึึง ธรรมชาติิ
ภาวะเหนืือธรรมชาติิ และการสร้้างสรรค์์ศิลิ ปกรรมว่่างดงาม
นอกจากนี้้� จารึึกวััดศรีีชุุมยัังชี้้�ให้้เห็็นด้้วยว่่าสุุนทรีียภาพ
เป็็ นแนวคิิด สำำ�คั ัญ ประกอบจากพื้้� น ฐานความศรััท ธา
อัันพััฒนาไปสู่่�ยอดแห่่งความปรารถนาในพระพุุทธศาสนา
นั่่�นก็็คือื การที่่�สมเด็็จพระมหาเถระฯ ตั้้�งสััจจะอัันเป็็ นอุดุ มคติิ
ที่่�จะตรััสรู้้�เป็็ นสมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าในอนาคตกาล
การศึึกษาครั้้�งนี้้� เกิิดประโยชน์์ต่่อการอ่่านและตีีความ
สำำ�นวนภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ ทำำ�ให้้เข้้าใจความรู้้�สึึกนึึกคิิด
ของสมเด็็จพระมหาเถระฯ ที่่�มองเห็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ธรรมชาติิ
ภาวะเหนืือธรรมชาติิ และศิิลปกรรม ล้้วนสื่่อ� ผััสสะความงาม
เป็็ นความงามที่่�ให้้คุณ
ุ ค่่าจรรโลงชีีวิติ มนุุษย์์ ผลการศึึกษานี้้�
ยััง เกิิด ประโยชน์์ แ ก่่ ค วามเข้้า ใจบริิบ ทพระพุุ ท ธศาสนา
ในสมััยสุุโขทััย ทำำ�ให้้เห็็นว่า่ การประกอบกิิจกรรมทางศาสนา
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความศรััทธา ในแง่่นี้้� การสร้้างสมบุุญกุุศล
จึึง มีีค วามสำำ�คั ญ
ั ต่่ อ พุุท ธมามกะที่่�ตั้้ง� จิิต อธิิษ ฐานดำำ� เนิิ น
รอยทางของพระพุุทธองค์์ทั้้ง� ในภพนี้้�และภพหน้้า
References
Anchaleenukoon, Sunant. (2019). Thai word system
(ระบบคำำ�ภาษาไทย). Bangkok: Chulalongkorn Press.
Bhirasri, Silpa. (1994). Aksorn Silpa Bhirasri (อัักษร
ศิิ ลป์์ พีีระศรีี). Bangkok: Thai Arts Information Center.
Chittasutthiyan, Supot. (2021). Introduction to
Aesthetics (สุุนทรีียศาสตร์์เบื้้อ� งต้้ น). Bangkok:
Chulalongkorn Press.
Ittaratana, Chuanpis. (1975). A Study of Thai words and
idiomatic expressions in the Sukhothai period
(การใช้้ คำ�ำ และสำำ�นวนในสมััยสุุโขทััย). Master’s
dissertation, Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand.
Kamdee, Duan. (2013). The Role of Faith and Wisdom
to Attain Ultimate Truth (บทบาทของศรััทธาและปััญญา
ในการบรรลุุสัจั ธรรม). The Journal of the Royal
Institute of Thailand, 38(4): 17-46.
Na Nagara, Prasert. (2004). Inscriptions of the

บทสรุุป
จารึึกวััดศรีีชุมุ เป็็ นจารึึกภาษาไทยสมััยสุุโขทััยมีเี นื้้�อหา
สดุุ ดีีพ ระเกีีย รติิพ ระมหากษััต ริิย์์แ ห่่ ง ราชวงศ์์พ่่ อ ขุุน ศรีี
นาวนำำ�ถุุม และแสดงพระประวััติเิ จ้้านายสุุโขทััย ดัังจารึึก
ระบุุพระนามว่่า “สมเด็็จพระมหาเถระศรีีศรััทธาราชจุุฬามุุนีฯี ”
จารึึก หลััก นี้้� โ ดดเด่่ นด้้า นสำำ�นวน ภาษาเชิิง สุุ น ทรีีย ภาพ
โดยเฉพาะการสื่่อ� ความหมายผ่่านสายพระเนตรของสมเด็็จ
พระมหาเถระฯ และความรัับรู้้�ของผู้้�เล่่าเรื่่�อง อัันประจัักษ์์
ถึึ ง ภาวะความงดงามของสิ่่�ง มีีชีีวิ ิต ธรรมชาติิ ภาวะ
เหนืือธรรมชาติิ และการสร้้างสรรค์์ศิลิ ปกรรม ความหมาย
ที่่�สื่่�อ ความงามเชิิง สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษา แสดงภาวะ
ทางอารมณ์์ ความรู้้�สึึกที่่�กระทบใจผู้้�ส่่ง สารและส่่ง สารให้้
ผู้้�รัับสารมีีอารมณ์์คล้้อยตามไปด้้วย
จากการศึึก ษาเชิิง วิิเ คราะห์์สุุ น ทรีีย ภาพทางภาษา
ในจารึึก วััด ศรีีชุุ ม พบว่่ า ผู้้�เล่่ า เรื่่�อ งมีีก ลวิิธีีก ารใช้้ภ าษา
เชิิงสุุนทรีียภาพที่่�น่่ายกย่่อง กล่่าวคืือ จารึึกสื่่อ� ความหมาย
โดยการใช้้คำ�ำ ขยายและการซ้ำำ��ข้อ้ ความ การใช้้คำ�ซ้ำ
ำ ��กั
ำ นั
12

การศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์สุนุ ทรีียภาพทางภาษาในจารึึกวััดศรีีชุมุ

นิิพัทั ธ์์ แย้้มเดช และพััชราพรรณ กะตากููล

Sukhothai period (การอธิิบายศิิลาจารึึกสมััยสุุโขทััย).
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University
Printing House.
Na Nagara, Prasert. (2006). Alphabet, Language,
Inscription, Literature (อััก ษร ภาษา จารึึ ก
วรรณกรรม รวมบทนิิ พนธ์์ “เสาหลัักทางวิิ ชาการ”
ของศาสตราจารย์์ ดร.ประเสริิ ฐ ณ นคร). Bangok:
Matichon Publishing House.
Pichard, Pierre. (2009).The Mondop at Wat Si Chum
: New Perspectives Part 1 (มณฑป วััดศรีีชุุม :
มุุ ม มองใหม่่ ส่่ วนที่่� 1). NAJUA: History of
Architecture and Thai Architecture, 6(2009): 71-86.
Pongsripian, Vinai. (2009). Document No. 2 Inscription
of Wat Si Chum (เอกสารลำำ�ดับที่่
ั � 2 จารึึกวััดศรีีชุมุ ). In
100 key documents: essence of Thai history No.1,
(pp.37-95) Bangkok: Thailand Research Fund.
Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation. (2011).
Encyclopedia King of Thai (นามานุุ กรมพระ
มหากษััตริิย์ไ์ ทย). Bangkok: Princess Maha Chakri
Sirindhorn Foundation.
Soonpongsri, Kamchorn. (2013). Aesthetics,
Philosophy, Criticism (สุุนทรีียศาสตร์์ หลัักปรััชญา
ศิิ ลปะ ทฤษฏีี ทัศั นศิิ ลป์์ ศิิ ลปวิิ จารณ์์ ). Bangkok:
Chulalongkorn Press.
The Royal Society. (2013). Thai Dictionary of the
Royal Institute 2011 (พจนานุุ ก รมฉบัับ
ราชบััณฑิิ ตยสถาน พ.ศ. 2554). Bangkok: The
Royal Society.

The Royal Society. (2020). Dictionary of the Ancient
(พจนานุุกรมโบราณศััพท์์ ฉบัับราชบััณฑิิ ตยสภา).
Bangkok: The Royal Society.
The Fine Arts Department. (1984a) Sukhothai
Inscription number II (Inscription of Wat śrī
Chum) (ศิิ ลาจารึึกสุุโขทััยหลัักที่่� 2 จารึึกวััดศรีีชุุม
พร้้อมคำำ�อธิิ บายของคณะกรรมการพิิ จารณา และ
จััดพิิ มพ์์เอกสารทางประวััติิศาสตร์์ สำำ�นัักนายก
รััฐมนตรีี พ.ศ. 2521). Bangkok: The Fine Arts
Department.
The Fine Arts Department. (1984b). Sukhothai
Inscription number II (Inscription of Wat śrī
Chum) (ศิิ ลาจารึึกสุุโขทััยหลัักที่่� 2 (จารึึกวััดศรีีชุมุ )
ฉบัับผลการสััมมนา พ.ศ. 2523). Bangkok: The Fine
Arts Department.
The Fine Arts Department. (2005). The Collection of
Inscriptions volume 8 (ประชุุมจารึึกภาคที่่� 8 จารึึก
สุุโขทััย). Bangkok: The Fine Arts Department.
Vajiravudh, King Rama VI. (2011). Travels in Phra
Ruang Country (เที่่�ยวเมืืองพระร่่วง). Bangkok :
Chulalongkorn Press.
Wright, Michael. (1986). Inscription number II
(Wat Si Chum) New reading method (ศิิ ลาจารึึก
สุุโขทััยหลัักที่่� 2 (วััดศรีีชุมุ ) วิิ ธีีอ่่านใหม่่). Bangkok:
Thai Khadi Research Institute, Thammasat University.

13

