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คำนำ
การท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากประวั ติศ าสตร์ เ ป็ น การศึ ก ษา
พฤติกรรมในอดีตของมนุษย์ ผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ และร่องรอยเหล่านี้ ก็ได้กลายเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยวในแง่องค์ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ของมัคคุเทศก์ จะทาให้นั กท่องเที่ยวเข้าใจถึงความ
เป็นมาของสถานที่ต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรม
ของคนในอดีตที่มีความสัมพันธ์ต่อแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะเมื่อมัคคุเทศก์ได้
อธิบายประวัติความเป็นมาหรือที่มาของแหล่งท่องเที่ยว ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทาไม
จึงเป็นเช่นนั้น ย่อมทาให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
ตาราวิชาไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวเล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้เขียนได้เพียรพยายาม
รวบรวมเนื้ อหาให้ มีความสมบู ร ณ์ มากที่สุ ดเพื่ อให้ นั ก ศึกษาได้เข้ าใจถึง ความรู้ เ บื้ องต้น เกี่ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ และความเป็น มาของชนชาติไทย ประวัติศาสตร์ไทยตามยุ คสมัย วิวัฒ นาการการ
ดารงชีวิต สังคม วัฒ นธรรม ภูมิปั ญญา มรดก หั ตถกรรม วรรณคดี นิทาน การละเล่ น กีฬาและ
นาฏศิล ป์ ดนตรี เทศกาลงานประเพณี ของไทย ตลอดจนวรรณกรรมท้องถิ่น วัฒ นธรรมพื้นบ้ าน
พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในวัด บุคคลสาคัญ
เมืองสาคัญ ที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักศึกษา ผู้เขียน
มุ่งหวังว่าตาราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ในเรื่องความเป็นไทย นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาต่างๆ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนให้สามารถเรียบเรียง
ตาราเล่มนี้ออกมาได้ อันได้แก่ บิดา มารดา ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครูบาอาจารย์ นักประวัติศาสตร์ไทย และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้
ความรู้และเอื้อเฟื้อข้อมูล รวมไปถึงนักศึกษาทุกคนที่มีข้อเสนอแนะ ซึ่งหลายคาแนะนาก่อให้เกิด
กาลังใจในการพัฒนาตาราให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ตาราเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอมอบ
ส่วนดีงามนี้แด่ผู้ที่มีพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ทั้งนี้หากมีความผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับที่จะ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป
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ศาสนาอื่นๆ ในวัฒนธรรมไทย ...............................................................................
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เอื้อ สุนทรสนาน ...........................................................................................
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คาถามทบทวน........................................................................................................
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พระราชวัง .............................................................................................................
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อนุสาวรีย์ ...............................................................................................................
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สารบัญภาพ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ...............................................................................
ปัจจัยตัวกาหนดของประวัติศาสตร์ .........................................................................
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สารบัญภาพ (ต่อ)
อุทยานลิลิตพระลอ จังหวัดแพร่ ..............................................................................
รูปปั้นพญาชาละวัน หน้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร .......................................................
ภาพโครงสร้างของจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง .........................................................
ภาพประกอบวัฏฏสังสาร หรือวัฏฏสงสาร ..............................................................
จิตรกรรมฝาผนังภาพนรกที่วัดดุสิดารามวรวิหาร วาดไว้เพียงแค่ขุมเดียว คือ
สัญชีพนรก .............................................................................................................
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ณ พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง (พระพุทธไตรรัตนนายก) ...................................................
วังบัวบาน น้าตกห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ .............................................................
ผาแดงนางไอ่คา ......................................................................................................
พระธาตุกล่องข้าวน้อย จังหวัดยโสธร .....................................................................
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เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี .........................................................................
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ประเพณีอุ้มพระดาน้า .............................................................................................
ประเพณีการแห่หางหงส์ .........................................................................................
ประเพณีรับบัว ........................................................................................................
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ประเพณีสารทเดือนสิบ และขนมที่สาคัญ ๕ อย่างในการทาบุญ ............................
การกวนข้าวอาซูรอ .................................................................................................
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ .............................................................................................
งานประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง ..........................................................
ภาพการละเล่นสะบ้าของหนุ่มสาว ..........................................................................
ว่าวไทยในอดีต ........................................................................................................
การแข่งขันว่าวที่สนามหลวง ...................................................................................
ท่าเอราวัณเสยงา .....................................................................................................
ท่าหักงวงไอยรา ......................................................................................................
ท่าหนุมานถวายแหวน .............................................................................................
ตัวหมากรุกไทย .......................................................................................................
ตารางการเดินหมากรุกไทย .....................................................................................
การเตะตะกร้อวงทน ...............................................................................................
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พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ............................
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พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ..........................
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พระปฐมเจดีย์ ......................................................................................................... ๔๖๙
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พัฒนาการวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสมัย …………………………………………………
๗.๑
การเปรียบเทียบเดือนในปฏิทินสากลกับปฏิทินภูมิภาค ...................................
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มหายาน ...........................................................................................................
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บทที่ ๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย
ความต๎องการที่จะรู๎เรื่องราวในอดีต เป็นสั ญชาติญาณของมนุ ษย์ การศึกษาประวัติความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของมนุษย์ในอดีต มีความสาคัญตํอวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และ
อนาคต ชํวยให๎มนุษย์มีวิวัฒนาการตามแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งชํวยรักษาความตํอเนื่องระหวําง
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
การศึกษาประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับการศึกษาของศาสตร์สาขาอื่นๆ คือเป็นการศึกษาค๎นคว๎า
ที่มีขั้นตอน มีเหตุผล สามารถพิสูจน์ได๎ โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการศึกษา ไมํวําจะเป็น การ
ตั้งคาถาม การหารายละเอียดที่จะต๎องครอบคลุมความสาคัญของเรื่องที่สาคัญ ในทางประวัติศาสตร์
จะต๎องมีเวลากากับไว๎เสมอ ดังนั้นความเข๎าใจเบื้ องต๎นเกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตร์ก็คือ
การศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ภายใต๎ มิติของเวลา โดยให๎ความสาคัญกับการวิพากษ์ และการอ๎างอิง
จากหลักฐาน จะเห็นได๎วํา หลักฐานเป็นสิ่งสาคัญในการศึกษาทางประวัติศาสตร์จนมีคากลําววํา “ถ๎า
ปราศจากหลักฐานแล๎วประวัติศาสตร์ไมํอาจเกิดขึ้นได๎”
ในบทที่ ๑ นี้ จ ะได๎ ก ลํ า วถึ ง ความหมายของประวั ติ ศ าสตร์ ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ การแบํงสมัยประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย เพื่อให๎ผู๎ศึกษามีความ
เข๎าใจ และเห็นความสาคัญของความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของไทย นับเป็นความรู๎ พื้นฐาน
สาหรับผู๎ที่ต๎องการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (History) ตามความเข๎าใจโดยทั่วไป หมายถึง การศึกษาเรื่องราวในอดีต ซึ่ง
ความเข๎าใจดังกลําวเป็น ความเข๎าใจที่ไมํรัดกุมและทาให๎ความหมายของประวัติศาสตร์ คลาดเคลื่อน
เพราะการศึกษาเรื่องราวในอดีตนั้นมีศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ให๎ความสนใจในการศึกษาเชํนเดียวกัน เชํน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต๎น ด๎วยเหตุนี้ จึงมีนักวิชาการจากศาสตร์
สาขาวิชาตํางๆ พยายามอธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ในลักษณะตํางกันออกไปตามศาสตร์ที่
ให๎ ความสนใจเกี่ย วกับ อดีต ศาสตร์ เหลํ า นั้ น ก็ไ มํได๎มีค วามแตกตํา งกันมาก มี ความพยายามที่จ ะ
ประเมินความจริงที่เกิดขึ้น
คาวํา ประวัติศาสตร์ (History) มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก คือ Historeo แปลวําการ
แสวงหา การไตํถาม ซึ่งหมายถึง การไตํสวนเข๎าไปให๎รู๎ถึงความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ชาติที่
เกิดขึ้นในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งของอดีต (แถมสุข นุํมนนท์, ๒๕๒๗ : ๒๕) ยังมีผู๎ให๎ความหมายของ
ประวัติศาสตร์ไว๎หลายทําน ผู๎เขียนขอยกตัวอยําง เชํน
เลโอโปลด์ ฟอน รังเก (Leopold Von Runke, ๑๗๙๕ – ๑๘๘๖) นักประวัติศาสตร์ชาว
เยอรมันนี กลําวถึงความหมายของประวัติศาสตร์วํา ประวัติศาสตร์เคยได๎รับหน๎าที่ในการตัดสินอดีต
เพื่อสั่งสอนปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของอนาคต หน๎าที่เชํนนี้ ประวัติศาสตร์ต๎องการแสดงให๎เห็นแตํ
เพียงวําเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ซึ่งเป็นการ “...เสนอข๎อเท็จจริงอยํางเครํงครัด เป็นกฎอันสูงสุดในการเขียน
ประวัติศาสตร์” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี, ๒๕๒๗ : ๙๘)

๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

อี เอช คาร์ (E. H. Carr) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษกลําววํา “...ประวัติศาสตร์คือ เรื่องราว
อันตํอเนื่องของการโต๎ตอบระหวํางนักประวัติศาสตร์กับหลักฐานข๎อเท็จจริงและเป็นบทสนทนาอันไมํมี
ที่สิ้นสุด ระหวํางปัจจุบันกับอดีต...” (อี.เอช.คาร์ ประวัติศาสตร์คืออะไร แปลโดยชาติชาย พฌานา
นนท์, ๒๕๒๗ : ๒๓)
สํวน โรเบิร์ต วี. แดเนียลส์ กลําววํา ประวัติศาสตร์ คือ ความทรงจาวําด๎วยประสบการณ์ของ
มนุษย์ ซึ่งถ๎าถูกลืมหรือละเลย ก็เทํากับวําเราได๎ยุติแนวทางอันบํงชี้วํา เราคือมนุษย์ หากไมํมีประวัติ
ศาสตร์เสียแล๎ว เราจะไมํรู๎วําเราคือใคร เป็นมาอยํางไร เหมือนคนเคราะห์ร๎ายตกอยูํในภาวะมึนงง
เสาะหาเอกลักษณ์ของเราอยูํทํามกลางความมืด (โรเบิร์ต วี. แดเนียลส์. ศึกษาประวัติศาสตร์อยํางไร
และทาไม. แปลโดย ธิดา สาระยา, ๒๕๒๐ : ๑)
หลุยส์ กอตชอร์ต (Louis Gottscholk) แสดงทัศนะคติเกี่ยวกับ ความหมายของประวัติ
ศาสตร์ คือ เรื่องราวของมนุษย์ในอดีต ที่กลําวมาตามลาดับเวลา (แถมสุข นุํมนนท์, ๒๕๒๗ : ๒๗)
จากความหมายของประวัติศาสตร์ที่กลําวมาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา คาจากัดความมีลักษณะ
ใกล๎เคียงกัน กลําวคือ ประวัติศาสตร์ หมายถึงการศึกษาเรื่องราวในอดีต การแสวงหา การไตํถาม
ไถํสวนเข๎าไปให๎รู๎ถึงความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาใด เวลาหนึ่งของอดีตเหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้น
ในอดีต และสิ่งที่มนุษย์ ได๎กระทาหรือสร๎างข๎อคิดเห็นทั้งหมดไว๎
ประวัติศาสตร์จาแนกความหมายต่างๆ ได๎ดังตํอไปนี้
๑. เรื่องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ซึ่งได๎มีการสอบสอนค๎นคว๎าและบันทึกไว๎
อยํางเป็นระเบียบ โดยจัดระบบข๎อเท็จจริงให๎สัมพันธ์กับมิติเวลา สถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ตํางๆ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่สามารถอธิบายให๎เข๎าใจได๎
๒. เรื่องราวที่มนุษย์ได๎กระทาไว๎ทั้งความสาเร็จและความล๎มเหลว รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์ได๎ศึกษา
คิดค๎นประดิษฐ์ขึ้นในด๎านศิลปะ สงคราม การเมือง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วรรณคดี
ลัทธิ ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ความหวังกับความหวาดกลัวของมนุษย์และการตํอสู๎เพื่อดาเนิน
ชีวิตให๎ดีขึ้น
๓. ประวัติศาสตร์ใช๎ในความหมายเฉพาะ โดยมีลักษณะดังนี้คือ
๓.๑ ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ่งที่มนุษย์ได๎กระทา
หรือสร๎างข๎อคิดเห็นทั้งหมดไว๎
๓.๒ ประวัติศาสตร์ หมายถึง เหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์ได๎สอบสอน ค๎นคว๎า
แสวงหาหลักฐานรวบรวมเขียนไว๎

บทที่ ๑ ๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

ประวัติศาสตร์
• อดีต

นักประวัติศาสตร์
• ความสนใจ
ขณะปัจจุบัน

ใช้ประโยชน์
• อนาคต

วิธีการทางประวัติศาสตร์
ภาพที่ ๑.๑ กระบวนการทางประวัติศาสตร์
ที่มา : ดัดแปลงจาก ดนัย ไชยโยธา (๒๕๕๐)
ความหมายของประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้เป็นการเขียนอธิบายประสบการณ์ในอดีตที่ มีการ
พิจารณาแล๎ ว วํา มีคุณคําและใกล๎เคียงกับข๎อเท็จจริ งมากที่สุ ดเทําที่จะทาได๎ โดยอาศัยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยผู๎ศึกษาอาจตั้งข๎อสังเกตได๎วํา ประวั ติศาสตร์มีความสัมพันธ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ด๎วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ ด๎วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์จึงไมํใชํการนาเหตุการณ์มาเรียง
ติดตํอตามลาดับเวลา แตํเป็นการจัดข๎อมูลให๎สัมพันธ์กัลป์มิติเวลา สถานที่ บุคคล และเหตุการณ์
๔. ประวัติศาสตร์ใช๎ในความทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้ (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๕๐ : ๓-๔)
๔.๑ ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องที่บันทึกไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร อันติดตํอสืบเนื่อง กันมา
ตามลาดับเหตุการณ์และเวลาที่เกิดขึ้น
๔.๒ ประวัติศาสตร์ เป็น บันทึกเรื่ องราวตํางๆ เกี่ยวกับความเป็นไปของมนุ ษย์ โดยมี
ลักษณะดังนี้
๔.๒.๑ เรื่องราวที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปแล๎ว
๔.๒.๑ หลักฐานตํางๆ ที่พิสูจน์ให๎เห็นเป็นจริง
๕. ประวัติศาสตร์ใช๎ในความหมายกว๎างที่สุด โดยมีลักษณะดังนี้
๕.๑ ทุกสิ่งที่เกิดในอดีต
๕.๒ มีบันทึกเรื่องราว มีการศึกษาค๎นคว๎า มีการตรวจสอบพิจารณา และไตรตรอง
วินิจฉัย โดยการอาศัยหลักฐานที่เหลืออยูํในปัจจุบัน
๖. ประวั ติ ศ าสตร์ ใ ช๎ ใ นความหมายที่ แ คบลง เป็ น การศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงในด๎ า น
มนุษยธรรมและสารวจ แล๎วนาเสนอเรื่องราวที่สัมพันธ์กับเรื่องตํางๆ ดังนี้
๖.๑ ข๎อเท็จจริงตามกาลเทศะที่ได๎กาหนดขึ้น
๖.๒ กิจกรรมตํางๆ ในฐานะมีบทบาทสาคัญในสังคม

๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ลักษณะสาคัญของประวัติศาสตร์
ประวัติส าสตร์เป็นวิชาที่มีขอบขํายที่กว๎างขวางมาก เป็น ศาสตร์ที่คลุ มทุกสาขาวิชาทั้ งใน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีลักษณะดังนี้
๑. เป็นรายงานแสดงให๎เห็นความเจริญก๎าวหน๎าของมนุษยชาติในด๎านตํางๆ เชํน ในด๎าน
การเมือง การปกครอง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ วรรณคดี จารีตประเพณี การศึกษา ศิลปะ การคิด
การประดิษฐ์ ศาสนา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์
๒. กลําวถึงเหตุการณ์และข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง
๓. กลําวถึงเหตุการณ์โดยลักษณะที่เกิดขึ้นนั่นคือ กลําวถึงเรื่องใดก็ต๎องกลําวถึงเรื่องนั้นไปให๎
ตลอดลักษณะ ไมํใชํนาเรํองอื่นมาแทรกลง เชํน การกลําวถึงความเป็นมาของคนไทย ก็ต๎องกลําวถึงไป
ให๎ตลอดลักษณะ
ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได๎ด๎วยปัจจัยตํางๆ อยํางน๎อย ๓ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

• ต๎องมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นตลอดเวลา
แตํมักไมํมีใครสังเกตหรือจดจา
• ต๎องมีผู๎สนใจ สังเกต บันทึก จดจา และสร๎างหลักฐานไว๎
• ต๎องมีนักประวัติศาสตร์ทาหน๎าที่รวบรวม ตรวจตรา
พิจารณา ไตรํตรอง วินิจฉัยตีความหมายของหลักฐาน และ
เรียบเรียงขึ้นตามความจาและความเข๎าใจ

ภาพที่ ๑.๒ ปัจจัยตัวกาหนดของประวัติศาสตร์
ที่มา : ดัดแปลงจาก ดนัย ไชยโยธา (๒๕๕๐)
เหตุและผลของความเป็นไปได้ในประวัติศาสตร์
การรู๎ จั ก ใช๎ เ หตุ แ ละผลในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ถื อ วํ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพราะผู๎ ที่ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ จะต๎องพยายามหาเหตุผลให๎ได๎วําเรื่องนั้นเกิดขึ้นได๎เพราะเหตุใด ทาไหมถึงเป็นเชํนนั้น
และมีผลอยํางไรที่เกิด เหตุโดยทั่วไปแหํงความเป็นไปได๎ในการเกิดประวัติศาสตร์ มี ๕ ประการดังนี้
๑. เหตุทางภูมิศาสตร์ อาทิเชํน พระเจ๎าตะเบ็งชะเวตี้หรือพระเจ๎าบุเรงนอง เรียกวํา พระเจ๎า
หงสาวดี แตํความจริงพระมหากษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์เป็นชาวพมํา หงสาวดีเป็นเมืองมอญ ก็ด๎ว ย
เหตุ ผ ลทางภู มิ ศ าสตร์ วํ า พระมหากษั ต ริ ย์ ทั้ ง ๒ พระองค์ นี้ เ สวยราชย์ อ ยูํ ที่ ห งสาวดี จึ ง เรี ย กวํ า
พระมหากษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์นี้วํา พระเจ๎าหงสาวดี
๒. เหตุทางธรรมชาติ อาทิเชํน ทาไมศาสนาหลายศาสนาจึงถือไฟเป็นสาคัญ ทาไมเทพเจ๎าใน
ศาสนาอียิปต์โบราณเสด็จโดยเรือทอง ไมํเหาะเหินเดินอากาศหรืออยูํบนสวรรค์เหมือนเทพเจ๎าใน
ศาสนาของชาติอื่น ลักษณะเชํนนี้เป็นไปตามธรรมชาติของหมูํชนนั้นๆ

บทที่ ๑ ๕
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

๓. ลั ก ษณะคน ความเจริ ญ และความเสื่ อ มอยูํ ที่ ลั ก ษณะของพระมหากษั ต ริ ย์ เวลา
พระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรี ช าสามารถ เชํน อโนรธา ตะเบ็ งชะเวตี้ บุเรงนอง และ อลองพญา
ประเทศพมําก็รุํงเรืองและมีอานาจมาก แตํครั้งมีพระกษัตริย์ที่ทรงอํอนแอพมําก็ทรุดลงทันที
๔. หลักที่นับถือ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต คาสั่ง ศาสนาและลัทธิ เป็นเหตุ
ความเป็นไปได๎มากในประวัติศาสตร์
๕. เหตุการณ์สาคัญ การสงครามหรือเหตุการณ์สาคั ญเป็นเหตุมีการล๎มตายเป็นจานวนมาก
โรคภัย ไข๎เจ็บ หรือการตํอสู๎ระหวํางบุคคลตํางชนชั้น
การศึกษาประวัติศาสตร์ให้ได้ผลดี
การศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๕๐ : ๘)
๑. ต๎องพยายามหาความจริงเกี่ยวกับตัวบุคคล สถานที่ และกาลเวลา การค๎นหาความจริง
เชํนนี้ต๎องคิดหาเหตุผลและอํานตารามากๆ โดยใช๎ดุลยพินิจ ยิ่งกวํานั้นต๎องอาศัยความรู๎จักสังเกต
๒. ต๎องรู๎จักพิจารณาคิดหาวิธีไปดัดแปลงใช๎และรู๎จักฝึกหัดเปรียบเทียบเพื่อให๎เข๎าใจชัดเจน
และบังเกิดความคิด เชํน การเปรียบเทียบคนตํอคน ประเทศตํอประเทศ เมืองตํอเมือง และสมัยตํอ
สมัยวํามีลักษณะแตกตํางกันอยํางไร
๓. ต๎องรู๎จักวินิจฉัยหรือหัดคิดหาเหตุผล เชํน อะไรเป็นมูลเหตุแท๎จริงที่ทาให๎กรุงศรีอยุธยา
เสียแกํพมําในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ หรืออะไรเป็นสาเหตุให๎พมําเสียเมืองแกํอังกฤษ
เหตุผลที่ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ มีดังนี้
๑. ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อฝึกความจา ความคิดคานึง และความคิดหาเหตุผล
๒. ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อคุณคําทางจริยธรรม เพราะประวัติศาสตร์เป็นปรัชญาที่สอนโดย
ตัวอยําง
๓. ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังให๎เกิดความรักชาติ เยาวชนของชาติจะต๎องรู๎อดีตอัน
รุํงเรืองของประเทศ และต๎องเรียนเพื่อให๎เกิดความรักประเทศอันเป็นผลของความรู๎นั้น
๔. ประวั ติ ศ าสตร์ ยํ อ มเกี่ ย วข๎ อ งกั บ ชนชั้ น น าทั้ ง ชายและหญิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ชี้ แ นะวํ า
คุณธรรมและความยุติธรรมมีชัยชนะอยํางสูงสุด และความชั่วร๎ายยํอมประสบหายนะ
๕. ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อรู๎อดีตซึ่งจะชํวยให๎สามารถเข๎าใจปัจจุบันได๎ดีขึ้น เพราะปัจจุบัน
มองจากอดีต และสํงผลถึงอนาคต
จากที่กลําวมาทาให๎ทราบเหตุผลถึงการศึกษาประวัติศาสตร์และการศึกษาประวัติศาสตร์มีมา
ช๎านาน ประวัติศาสตร์ไทยเป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์นั กประวัติศาสตร์ได๎กาหนดเวลา
และยุ คสมัยทางประวัติศาสตร์ ขึ้น มา เชํน กาหนดเวลาเป็ นปี ศักราช หรื อกาหนดเป็ นสหั ส วรรษ
ศตวรรษ และทศวรรษ ในการกาหนดยุคสมัย นักประวัติศาสตร์ได๎ถือเอาลักษณะเดํนของเหตุการณ์
เป็นเกณฑ์เพื่อให๎สามารถเข๎าใจและจดจายุคสมัยนั้นๆ ได๎ ประวัติศาสตร์จึงมีความสาคัญ ซึ่งจะชํวยให๎
ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจงํายและตรงกัน โดยจุดมุํงหมายในการแบํงชํวงเวลาทางประวัติศาสตร์เป็นยุค
สมัยตํางๆ เพื่อให๎เกิดความสะดวกในการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตและชํวยให๎เข๎าใจงําย
ขึ้น

๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์

การแบํงสมัยประวัติศาสตร์ที่เอ็ดเวิร์ค ไทเลอร์ (Edward Tylor) กาหนดไว๎เริ่มต๎นจากการที่
มนุษย์รู๎จักการเขียนหนังสือ หรือเริ่มมีตัวอักษรใช๎ ซึ่งถือวําเป็นการกาหนดตามหลักสากลโดยสรุปได๎
ดังนี้ (ธนู แก๎วโอกาส, ๒๕๓๒: ๒)
๑. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคสมัยที่มนุษย์ยังไมํมีความเจริญ ยังไมํมีหลักฐานบันทึก
เรื่องราวไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร ต๎องอาศัยหลักฐานอื่นๆ เชํน โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือ เครื่องใช๎
ฯลฯ สามารถแบํงได๎เป็น ๔ ยุคคือ ยุคหินเกํา (Paleolithic Age) ยุคหินกลาง (Mesolithic Age)
ยุคหินใหมํ (Neolithic Age) และยุคโลหะ (Metal Age)
๑.๑ ยุคหินเกํา (Paleolithic Age) จัดเป็นมนุษย์รุํนแรกที่เรียกวํามนุษย์วานร มนุษย์ ยุค
หินเกําอาศัยตามถ้า เพิงผา วิถีชีวิตอาศัยธรรมชาติ จับปลา ลําสัตว์ ด๎วยเครื่องมือที่ทาจากหินที่เรา
เรียกวําหินกะเทาะ เอาหินมาฝนมาลับให๎คม และมีการอพยพโยกย๎ายติดตามหาฝูงสัตว์ หลักฐานที่
เหลือให๎คนรุํนหลังได๎รู๎จัก คือ สัตว์ที่ลํามาได๎แล๎วยังมีการปรุงอาหารวาดภาพบนผนังถ้า ซึ่งนับเป็นภูมิ
ปัญญาอยํางหนึ่งของมนุษย์
๑.๒ ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) คือมนุษย์ที่มีวิถีชีวิตเรํรํอนคล๎ายสมัยหินเกํา แตํ
เริ่มมีความเจริญขึ้นเชํน เริ่มมีการเพาะปลูกแบบไรํเลื่อนลอย แล๎วใช๎ ไม๎แหลมจิ้มดินให๎เป็นหลุมและ
เอาเมล็ดพืชประเภทถั่วตํางๆ หยอดลง ทาให๎เกิดการเพาะปลูก อีกทั้งมนุษย์ยังรู๎จักการทาภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกวํา เครื่องปั้นลายเชือกทาบ คือ รอยเชือกทาบบนผิวภาชนะกํอนนาไปตากแดด
หรือเผา
๑.๓ ยุคหินใหมํ (Neolithic Age) เป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนาขึ้น มีอาชีพเกษตรกรรม
โดยอาศัยน้ าจากแมํน้า คาลอง มีการเลี้ ยงสัตว์ เริ่มมีการตั้งถิ่น ฐานอยูํติดที่ มีการสร๎างบ๎ านเรือน
รวมกลุํมกันเป็นหมูํบ๎าน ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของการมีความเจริญ มีการใช๎เครื่องมือหินขนาดเล็กที่ลับ
หรือฝนให๎คม หรือวําเครื่องมือหินขัด รู๎จักทาไฟใช๎ด๎วยตัวเอง มีการทาเครื่องปั้นดินเผา และมีการ
พัฒนาเครื่องมือจากหิน
๑.๔ ยุคโลหะ (Metal Age) เป็นยุคสมัยที่มนุษย์รู๎จักวิธีการนาโลหะใต๎พื้นดินมาหลอม
โดยการเผาทาเป็นภาชนะและเครื่องมือตํางๆ โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู๎จักคือ ทองแดง ทองแดงนั้น
อํอนเกินไปไมํสามารถทาภาชนะได๎ ต๎องผสมกับโลหะอื่น มนุษย์จึงต๎องนาโลหะชนิดอื่นมาหลอมรวม
กับ ทองแดง เชํน น าดีบุก หรื อตะกั่ว มาหลอมรวมกับ ทองแดงจึ งเรี ยกวํา “ส าริด ” ในยุ คนี้มี การ
รวมกลุํ มกัน สร๎ างบ๎ านเมื อง มีการตั้ง เป็ น แวํนแคว๎น เริ่ มมีสั ง คมเมือง มี อารยธรรม มีความเจริ ญ
ทางด๎านการเมือง การปกครอง ศาสนา ศิลปกรรม และเป็ นสังคมที่ซับซ๎อนขึ้น เริ่มมีการประดิษฐ์
ตัวอักษร และเข๎าสูํสมัยประวัติศาสตร์

บทที่ ๑ ๗
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

ภาพที่ ๑.๓ วิถีชีวิตความเป็นอยูํของยุคหินใหมํ
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)
ตารางที่ ๑.๑ พัฒนาการวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสมัย
ยุคหินเก่า

ยุคหินกลาง

ยุคหินใหม่

ยุคโลหะ

เรํรํอน
สังคมลําสัตว์
เก็บพืชที่มีตาม
ธรรมชาติ อาศัยตาม
ถ้า ใช๎ก๎อนหินใหญํๆ
มาทาเป็นเครื่องมือ
เรียกวํา เครื่องมือหิน
กะเทาะ

เรํรํอน
สังคมกสิกรรม
เริ่มมีการเพาะ ปลูก
แบบไรํเลื่อนลอย มี
ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
มีประเพณีฝังศพ ใช๎
เครื่องมือหินกะเทาะ มี
การทาเครื่องปั้นดินเผา
แบบหยาบๆ

มีการตั้งบ๎านเรือน
สังคมเมือง
มีอาชีพเกษตรกรรมทา
เครื่องปั้นดินเผาที่เขียน
ลวดลายบนผิวมีการ
ติดตํอสัมพันธ์กับคนที่
อยูํตํางถิ่น ใช๎อาวุธหิน
ขนาดเล็กทาอยําง
ประณีต เรียกวํา
เครื่องมือหินขัด ขวาน
หินขัด

อยูํรวมกลุํมเป็นสังคม
หมูํบ๎าน หรือพัฒนา
เป็นชุมชนเมือง
ทาการเกษตรกรรม
รู๎จักการใช๎โลหะสาริด
และเหล็กมาทา
เครื่องมือเครื่องใช๎
เริ่มมีความซับซ๎อนใน
สังคม

ที่มา : ดัดแปลงจากมัลลิกา มัสอูดี (๒๕๔๖)

๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๒. สมัยประวัติศาสตร์ คือ ยุคสมัยที่มนุษย์รู๎จักบันทึกเรื่องราวด๎วยตัวอักษรคือประมาณ
๗,๐๐๐ ปีจนถึงปัจจุบัน แบํงได๎เป็น ๓ ยุค คือ
๒.๑ ยุคโบราณ (๗,๐๐๐ ปี ถึง พ.ศ. ๑๐๔๓ ) เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช๎และเกิด
ความเจริญตามลุํมแมํน้า
๒.๒ ยุคกลาง (พ.ศ.๑๐๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๐๔๓ ) เป็นชํวงที่มีการตั้งบ๎านเรือนในทวีปยุโรป
ยุคนี้อาจเรี ยกชื่ออีกอยํ างหนึ่งวํา “ยุ คมืด ” เนื่องจากความเจริ ญทางวิทยาการตํางๆ หยุดะงักลง
เพราะความหวาดกลัวในอิทธิพลของศาสนา และระบบศักดินาสวามิภักดิ์อิทธิพลเหลํานี้ได๎สิ้นสุดลงใน
ตอนปลายของยุคกลาง
๒.๓ ยุคใหมํ (พ.ศ. ๒๐๔๓ จนถึงปัจจุบัน) เกิดการสารวจดินแดนในนํานน้าตํางๆ เกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดสงครามโลกอันนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํางๆ
จะเห็นได๎วําการศึกษาประวัติศาสตร์ นั้น ต๎องยึดหลักฐานเป็นสิ่งสาคัญ ให๎ความสาคัญกับ
หลั กฐานที่ เ กิด จาก การบั น ทึ ก หรื อ ผู๎ ส ร๎ า งหลั กฐานอยูํ รํ ว มในเหตุ ก ารณ์ เป็ นหลั กฐานที่ ม าจาก
เหตุการณ์ในสมัยที่เกิดเรื่องราวนั้นจริง หรือเป็นหลักฐานที่ปรากฏขึ้นรํวมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆ โดย
นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ, ๒๕๒๕.: ๒๓). กลําววํา
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ปรากฏอยูํในหลายลักษณะ แบํ งตามประเภทเนื้อหาได๎ ๑๓ ชนิด
คือ จดหมายเหตุชาวตํางชาติ จดหมายเหตุชาวพื้นเมือง ตานาน พงศาวดารแบบพุทธศาสนา พระราช
พงศาวดาร เอกสารราชการหรือเอกสาร การปกครอง หนังสือเทศน์ วรรณคดี บันทึก จดหมายสํวนตัว
หนังสือพิมพ์ งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ และจารึก หลักฐานทั้งหมดที่กลําวมา มีความสาคัญมากตํอ
การศึกษาประวัติศาสตร์ เพราะเป็นหลักฐานที่ให๎ข๎อมูลที่จะนามาใช๎ในการเขียนทางประวัติศาสตร์ ทา
ให๎เกิดความนําเชื่อถือ เกี่ยวกับการพัฒนาของสังคม ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชนชาติไทย ขอพิจารณาให๎ความสาคัญในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
ความเป็นมาของชนชาติไทยมีความสาคัญ นับเป็นความรู๎พื้นฐานสาหรับผู๎ที่ต๎องการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของไทย เพราะความเป็นมาของชนชาติไทยนั้นจะชํวยให๎ผู๎อํานมีความเข๎าใจในเรื่อง
การแบํงสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เรื่องที่มาของชนชาติไทย และอาณาจักรตํางๆ ตลอดจน
ทราบถึงความเป็นมาของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ในดินแดนของไทยตั้งแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน

บทที่ ๑ ๙
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

การแบํงสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย แบํงตามหลักสากลคือ สมัยกํอนประวัติศาสตร์
และสมัยประวัติศาสตร์ ในสมัยกํอนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ดินแดนนี้ได๎เคยเป็นถิ่นที่อยูํของ
มนุ ษย์ ส มัยกํอน มีห ลั กฐานยื น ยั น จากขุดพบเครื่ องมือสะเก็ตหิ น ซึ่งมีอายุ ป ระมาณ ๔๕,๐๐๐ ถึ ง
๓๗,๐๐๐ ปีมาแล๎ว ณ ถ้าหลังโรงเรียน อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (มัลลิกา มัสอูดี, ๒๕๔๖ : ๒๒๖)
ศาสตราจารย์ชิน อยูํดี ผู๎เชี่ยวชาญทางโบราณคดีสมัยกํอนประวัติศาสตร์ของกรมศิลปกร ได๎
เสนอผลงานของตนเรื่องสมัยกํอนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ตีพิมพ์เผยแพรํในปี ๒๕๑๐ เนื้อหา
โดยสรุปคือ บริเวณพื้นที่ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันมีรํองรอยของผู๎คนอาศัยอยูํตั้ งแตํยุคหินเกํา
เรื่อยมากระทั่งถึงยุคหินกลาง ยุคหินใหมํ ยุคโลหะ และเข๎าสูํยุคประวัติศาสตร์ แตํละยุคแสดงถึงความ
สืบเนื่องทางวัฒนธรรมมาถึงปัจจุบัน
ยุคหินเก่า ยุคนี้พบเครื่องมือทาด๎วยหินกะเทาะอยํางหยาบๆ โดยพบครั้งแรกที่ฝั่งแมํน้าแคว
น๎อยบริเวณบ๎านเกํา จังหวัดกาญจนบุรี โดย ดร.แวน ฮีเกอเรน เชลยศึกชาวฮอลันดาสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เป็นผู๎ค๎นพบ และบริเวณใกล๎เคียงพบเครื่องมือหินกรวดกะเทาะ และเครื่องมือหินกรวดสับ
ตัด บริเวณแมํน้าโขง เขตอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบเครื่ องมือหินกรวดขนาดใหญํเป็ น
เครื่องมือใช๎ขุดหรือสับมีปลายแหลมกะเทาะหน๎าเดียว มนุษย์สมัยนี้คงดารงชีพอยูํได๎ด๎วยการลําสัตว์
เก็บผักผลไม๎ที่มีอยูํตามธรรมชาติเป็นอาหาร อาศัยตามถ้าเพิงผาที่คุ๎มครองความปลอดภัยและให๎ความ
อบอุํน มนุษย์สมัยหินเกําอาศัยอยูํตามถ้าเลี้ยงชีพด๎วยการลําสัตว์
ยุคหินกลาง มีการค๎นพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถ้าพระ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี
ลักษณะการฝังศพที่แสดงให๎เห็นวํามีการประกอบพิธีกรรมในการฝังศพ มีเครื่องมือหินเป็นเครื่องมือ
กะเทาะขนาดใหญํ และที่กะเทาะมีเพียงหน๎าเดียว มีความประณีต มีรูปแบบจัดอยูํในวัฒนธรรมโฮบิน
เนี ย นที่ พ บทั่ ว ไปในประเทศเวี ย ดนามและเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช๎ ที่ ท าจากกระดู ก สั ต ว์ เปลื อ กหอย
เครื่องปั้นดินเผา พบมากที่ถ้าผี จังหวัดแมํฮํองสอน
ยุคหินใหม่ มีการขุดค๎นพบรํองรอยของมนุษย์ยุคหิน ใหมํในหลายๆ ท๎องที่ของประเทศไทย
ทั้งในบริเวณที่สูงและที่ลุํมต่า จากโบราณวัตถุที่พบนั้นแสดงให๎เห็นวํา ได๎มีมนุษย์ในยุคนี้เคลื่อนย๎ายลง
มาจากที่ตํางๆ ที่มีระดับความเจริญไมํเทําเทียมกัน หลักฐานที่ค๎นพบ ได๎แกํ ขวานหินขัด เครื่องมือ
เครื่องใช๎ทาจากกระดูกสัตว์เปลื อกหอย เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลาย ภาพเขียนตามผนังถ้า แหลํง
อารยธรรมที่พบ ได๎แกํ ที่ตาบลบ๎านเกํา จังหวัดกาญจนบุรี บ๎านนาดี อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกํน
บ๎านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และผาแต๎ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ยุคโลหะ เนื่องจากตั้งแตํยุคหินใหมํลงมาดินแดนประเทศไทยกลายเป็นแหลํงชุมทางที่มีคน
หลายพวกอพยพเข๎ามาตั้งหลักแหลํง จึงเป็นเหตุให๎กลุํมชนเหลํานี้มีระดับความเจริญทางเทคนิควิทยา
ไมํเทํากัน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เห็นได๎ชัด คือ ตามหลักฐานมีการใช๎เหล็กและสาริดรํวมกัน
แหลํงอารยธรรมที่มีชื่อเสียงในยุคโลหะ คือบ๎านเชียง อาเภอหนองหาน จัง หวัดอุดรธานี พบเครื่องปั้น
ดินเผา เครื่องใช๎ที่ทาจากสาริดและเหล็ก เครื่องประดับที่ทาจากลูกปัดหิน มนุษย์ยุคนี้จะอยูํรวมกัน
เป็นชุมชนรู๎จักปลูกข๎าวและทอผ๎าทาเป็นเครื่องนุํงหํม
จะเห็นได๎วําดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีผู๎คนอาศัยอยูํเป็นเวลาช๎านาน มีมาตั้งถิ่น
ฐานตั้งแตํยุคหินเกํามีการเคลื่อนย๎ายเรื่อยมา

๑๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ความรู้เกี่ยวกับถิ่นกาเนิดของชนชาติไทย

การศึกษาเรื่องถิ่นกาเนิ ดของชนชาติไทยได๎เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีเศษมาแล๎ ว โดย
นักวิชาการชาวตะวันตก เวลาตํอมานักวิชาการสาขาตํางๆ ทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศได๎ศึกษา
ค๎นคว๎ามาเป็นลาดับจนถึงปัจจุบัน การศึกษาค๎นคว๎าได๎อาศัยหลักฐานตํางๆ เชํน เอกสารโบราณของ
จีน หลักฐานทางด๎านภาษา หลักฐานทางด๎านวิทยาศาสตร์ หลักฐานทางด๎านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํ โครงกระดูก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช๎ ผลจากการศึกษาค๎นคว๎านักวิชาการตํางก็ได๎เสนอ
แนวความคิดไว๎หลายอยํางด๎วยกัน เรื่องที่มาของชนชาติไทยนั้นได๎มีการกลําวอ๎างไว๎ในรูปของทฤษฎี
ซึ่งยังหาข๎อยุติไมํได๎ เนื่องจากยังไมํสามารถหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ได๎แนํชัด ดังนั้น ผู๎เขียนขอรวบรวม
ความเชื่อที่นําจะเกี่ยวกับที่มาของชนชาติไทย ไว๎ดังนี้
ความเชื่อที่ว่าคนไทยมาจากมองโกเลีย
มีนักวิชาการบางทํานเชื่อวําถิ่นเดิมของชนชาติไทยตั้งอยูํแถบภูเขาอันไต (Altai) ในมองโกเลีย
เมื่อประมาณ ๓,๕๐๐ ปี กํอนพุทธศักราช โดยเรียกตัวเองวํา อ๎ายลาว ตํอมาคนไทยอ๎าวลาวได๎อพยพ
จากมองโกเลียมาตั้งนครลุง บริเวณทางใต๎ของลุํมแมํน้าแยงซีในมณฑลเสฉวนของจีน และตั้งเมือง
หลวงชื่อ ปา ตํอมาในราวปี พ.ศ. ๒๐๕ จีนได๎ครอบครองดินแดนนี้ทาให๎คนไทยอพยพไปทางใต๎เรื่อยๆ
นักวิชาการที่สนับสนุนความเชื่อนี้คือ วิลเลี่ยม คลิฟตัน ด๏อด (Dr.William Clifton Dodd) หมอสอน
ศาสนาได๎เสนอข๎อคิดเห็นดังกลําวในหนังสือ “The Thai Face Elder Brother of The Chinese”
วําเคยเดินทางเข๎าไปในยุนนานตอนใต๎ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๔๔ และได๎พบกับคนไทยที่เรียกตนเองวําพวกลุง
และพวกปา ภาษาที่คนพวกนี้ใช๎พูดคือ ภาษาลาว และภาษาไทย (ถนอม อานามวัฒน์,.๒๕๒๗ : ๑๘)
การนาเสนอของด๏อด สอดคล๎องกับเตอเรียง เดอ ลาคูเปอรี่ (Terrien de la Couperie) ชาว
ฝรั่งเศส เป็นศาสตราจารย์ทางภาษาศาสตร์แหํงมหาวิทยาลัยลอนดอน ผู๎พบเอกสารจีนสมัยพระเจ๎ายู๎
ซึ่งครองราชย์เมื่อ ๑๖๖๕ ปีกํอนพุทธศักราช โดยกลําวถึงอาณาจักรต๎ามุง (แปลวํามุงใหญํ) อยูํทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนในปัจจุบันและเมื่อ ๑๔๒๘ ปีกํอนพุทธศักราช กษัตริย์จีน
ได๎ สํ ง ทู ต ไปเจริ ญ ไมตรี กั บ อาณาจั ก รปา แสดงวํ า ไทยมี ๒ อาณาจั ก ร คื อ ลุ ง กั บ ปา (ถนอม อา
นามวัฒน์,.๒๕๒๗ : ๑๘)
ความเชื่อที่วําคนไทยมาจากมองโกเลียยั งมีขุนวิจิตรวาทการ พระยาอนุมานราชธน และ
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได๎สันนิฐานไว๎โดยขุนวิจิตรวาทการ ได๎เขียน
หนังสือเรื่อง “หลักไทย” โดยเสนอวําถิ่นที่อยูํของ ชนชาติไทยนั้นแตํเดิมมีหลักแหลํงอยูํแถบบริเวณ
ภูเขาอัลไต (Altai) โดยมีการสันนิษฐานวําเพราะมีคาลงท๎ายวํา Tai ซึ่งแท๎จริงนั้นคาวํา Altai เป็น
ภาษามองโกล แปลวํา “ทอง” ภูเขาอัลไต แปลวํา “ภูเขาทอง” มิใชํคาผสมระหวําง อัล และ ไต อยําง
ที่เข๎าใจ
พระยาอนุมานราชธน ได๎กลําวถึงพงศาวดารจีนที่บอกวํา เมื่อ ๔,๐๐๐ ปีมาแล๎ว ตอนกลาง
ของจีนในปัจจุบัน เคยเป็นที่อยูํของชาชาติ ต๎ามุง ซึ่งในสาเนียงกวางตุ๎งจะออกเสียง วํา ไต๎หมํง พระยา
อนุมานราชธน ได๎ตั้งข๎อสัณฐานคาวํา ไต๎หมํงที่จีนเรียกนั้นวํา คือ คนไทย ที่เรียกตัวเองวําไทยเมือง อัน
เป็นคาที่คนไทยทางภาคเหนือใช๎เรียกตัวเอง

บทที่ ๑ ๑๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

และสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได๎ทรงแสดงแนวทัศนะไว๎ใน
พระนิพนธ์ชื่อแสดงบรรยายพงศาวดารสยามและลักษณะการปกครองประเทศสยามแตํโบราณของ
พระองค์ โดยมีใจ ความสาคัญวํา ชนชาติไทยแตํเดิมตั้งบ๎านเรือนอยูํระหวํางประเทศทิเบตกับจีน และ
ได๎แยกย๎ายถิ่นเข๎าไปอยูํตามทิศตํางๆ ของยู นนาน นั่นคือ เงี้ยว ฉาน อยูํทางทิศตะวันตกของยูนนาน
สิบสองจุไทย อยูํทางทิศใต๎ของยูนนานและล๎านนา ล๎านช๎าง อยูํตอนกลางของยูนนาน
ในปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์ไมํเคยถือเรื่องการอพยพของชนชาติไทยจากมองโกเลียเป็นเรื่อง
จริงจัง เพราะหลักฐานที่ระบุไว๎คือ การพยายามตีความของคาที่พบจากเอกสารจีนวําเป็นคาไทยโดย
ขาดหลักฐานอื่นสนับสนุน
ความเชื่อที่ว่าคนไทยมาจากน่านเจ้า
เรื่องอาณาจักรนํานเจ๎าเป็นอาณาจักรหนึ่งของคนไทยนั้นปรากฏ ทั้งในตาราเรียนและในตารา
ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการหลายทําน โดยนักวิชาการเหลํานั้น เชื่อวํา นํ านเจ๎าเป็นอาณาจักรที่
รุํงเรือง และเริ่มกํอตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็นอาณาจักรที่เข๎มแข็งสามารถรบชนะจี นได๎
หลายครั้ง และหากนํานเจ๎าเป็นถิ่นกาเนิดของชนชาติไทยจริง ก็อาจกลําวได๎วําชนชาติไทย เป็นชนชาติ
ที่ยิ่ งใหญํช นชาติหนึ่ ง ส าหรั บ ความเชื่อวําคนไทยมาจากนํ านเจ๎ าของกลุํ มนั กวิช าการนั้ นได๎มีการ
นาเสนอไว๎ดังนี้
คาร์ธิว ได๎กลําวถึงชนชาติไทยในอาณาจักรนํานเจ๎า พร๎อมทั้ งให๎รายละเอียดเกี่ยวกับราชวงศ์
และเหตุการณ์สาคัญตํางๆ
มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ จี.ดับลิว คลาร์ค ซึ่งได๎เคยพานักอยูํในตาลีฟู (Tali-fu) และยูนนาน
เป็นเวลาหลายปี เขาได๎แปลเอกสารจีนที่ตาลีฟู มีชื่อวําประวัติศาสตร์ของเจ๎าทางใต๎ (History of the
Southern Princes) ซึ่งเขียนโดย ยางไซ (Yang - tsai) แหํง เจน-ตูฟู (Chen-tufu) ในมณฑลเสฉวน
ราว พ.ศ. ๒๐๘๐ ผลงานของยางไซได๎รับการยกยํองวําเป็นผลงานของปราชญ์ที่เฉลี่ยวฉลาดคนหนึ่ง
รายละเอียดของเรื่องประวัติศาสตร์ของเจ๎าทางใต๎ เป็นเรื่องราวของชนชาติไทยในมณฑลยูนนานตั้งแตํ
สมัยเริ่มแรกโดยผู๎เขียน (ยางไซ) ได๎ศึกษาจากตานานท๎องถิ่น และจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ชํวง
พ.ศ. ๒๖๓ มีนักวิชาการได๎ตรวจสอบเอกสารชิ้นนี้แล๎ว ปรากฏวํามีขนบธรรมเนียมตํางๆ ที่ ยังมีให๎
เห็นในปัจจุบัน เอกสารนี้ได๎กลําวถึงกษัตริย์ของนํานเจ๎าและเหตุการณ์สาคัญในแตํละรัชกาล จน
สิ้นสุดลงด๎วยกุบไลขํานเข๎ายึดครองนํานเจ๎า ในปี พ.ศ. ๑๗๙๖ เอกสารฉบับนี้ได๎กลําวถึงความสัมพันธ์
ระหวํางกษัตริย์แหํงอินเดีย คือ พระเจ๎าอโศก แหํงมากาดา (ปัจจุบันคือรัฐพิหาร) ได๎สมรสกับเจ๎าหญิง
แหํงตาลีฟู และโอรสองค์หนึ่งของพระองค์ได๎ไปปกครองอาณาจักรเทียน (Tien) ในปี พ.ศ. ๔๒๑ ถึง
พ.ศ. ๔๒๖ และเชื้อสายกษัตริย์แหํงเทียนพระองค์นี้ได๎ไปเป็นกษัตริย์ปกครองนํานเจ๎า
ในสมัยพระเจ๎าพีโลํก๏ะ (Pi-Lo-Ke) อาณาจักรนํานเจ๎าเจริญรุํงเรืองมาก ทั้งด๎านการบริหาร
งานภายในอาณาจักร การค๎าขาย การเกษตร พระเจ๎าพีโลํก๏ะ ได๎สร๎างเมืองตาลี (Ta-Li) ขึ้นในพ.ศ.
๑๒๙๒ เมืองนี้ปัจจุบันตั้งอยูํทางเหนือของเมืองตาลีฟู ตั้งแตํพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จึงมีอิทธิพลเหนือราช
สานักของนํานเจ๎าเนื่องจากกษัตริย์แหํงนํานเจ๎าได๎สมรสกับเจ๎าหญิงจีนและใน พ.ศ. ๑๗๙๖ กุบไลํขําน
แหํงราชวงศ์มองโกลที่ปกครองจีนได๎แผํอิทธิพลเข๎ายึดครองนํานเจ๎า อันถือได๎วําเป็นการสิ้นสุดอาณา
จักรนํานเจ๎า

๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

แนวความคิดที่วําคนไทยมาจากนํานเจ๎า เพราะถูกกุบไลขํานยึดครองนํานเจ๎านี้ ได๎รับการ
โต๎แย๎งจากนักวิชาการบางทําน เชํน เฟรเดริก โมต ที่มีความเห็นวําอาณาจักรนํานเจ๎าไมํใชํอาณาจักร
ของคนไทย โดยอ๎างจากหนังสือ “มันจู” เขียนโดย ฟันโช ซึ่งเป็นขุนนางสมัยราชวงศ์ถัง ผู๎มีประสบ
การณ์ในการออกรบกับพวกนํานเจ๎า ในหนังสือเลํมนี้มีคาในภาษานํานเจ๎ามากกวํา ๒๐ คา โดยมีคาวํา
“เจ๎า” คาวํา “ฟ้า” รวมอยูํด๎วย ซึ่ง เฟรเดริก โมต กลําววําคาเหลํานี้จะถือเป็นคาภาษาไทยไมํได๎
เพราะในภาษาพมํา-ทิเบต และภาษาอื่นก็มีคาเหลํานี้ปรากฏอยูํด๎วย อีกทั้งยังเสนอความเห็นในเรื่อง
สมัยกํอนประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยไว๎ ๒ ประการคือ
๑. คนไทยอยูํ ที่ นํ านเจ๎ ามีอ ยูํ บ๎ างโดยบั ง เอิญ ที่ ไมํ ใชํ ก ลุํ ม คนที่ มีบ ทบาทในการสถาปนา
อาณาจักรนํานเจ๎า
๒. ชนเผําที่พูดภาษาไทยในนํานเจ๎า ไมํเกี่ยวข๎องโดยตรงทางประวัติศาสตร์กับคนไทยที่ตั้ง
ประเทศไทยขึ้นทีอ่ าณาจักรสุโขทัย
ข๎ อสั น นิ ษฐานที่วําคนไทยอพยพมาจากนํ านเจ๎ าเพราะถูกมองโกลรุ กรานในตอนต๎นพุท ธ
ศตวรรษที่ ๑๙ นั้น ดูจะไมํสอดคล๎องกับเรื่องราวความเป็นมาของการปรากฏตัวของชาวไทย ในชํวง
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ที่ปรากฏในจารึกของชนชาติจามในประเทศเวียตนาม เพราะการปรากฏตัวของ
ชาวไทย ที่ชาวจามเรียกวํา ชาวสยาม เกิดขึ้นกํอนที่อาณาจักรนํานเจ๎าแตก จึงเป็นข๎อขัดแย๎งกันใน
เรื่องของระยะเวลา
ความเชื่อที่ว่าคนไทยมาจากจีนตอนกลาง
นักวิชาการในกลุํมนี้สํวนใหญํให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับถิ่นกาเนิดของชนชาติไทยโดยอาศัยความรู๎
เรื่องของคา หรือที่มาของภาษาเป็นตัวกาหนดความเชื่อ อาทิ เตอเรียง เดอ ลาคูเปอรี่ เชื่อวําชนเผํามุํง
เผํ าเหลี ยวและเผํ าปา เป็ น คนไทย และเชื่อวําพํอค๎าชาวฉานที่ทาการล๎ มล๎ างราชวงศ์เซีย ในชํว ง
๔,๐๐๐ ปีมาแล๎วเป็นบรรพบุรุษของพวกฉานซึ่งเป็นกลุํมคนที่พูดภาษาไทยที่อาศัยอยูํตอนเหนือของ
ประเทศพมํา เตอเรียง เดอ ลาคูเปอรีให๎เหตุผลวํา ชื่อหลายชื่อคล๎ายกัน เชํน ฉาง ฉาน เสียง เสียน ซึ่ง
ตั้งขึ้นตามระบบการตั้งชื่อของชนชาวพื้นเมืองที่มาจากตระกูลเดี ยวดัน ตั้งแตํครั้งที่อาศัยอยูํรํวมกันใน
ตอนกลางของประเทศจีน ดังนั้นชื่อที่คล๎ายกันเหลํานี้ยํอมมาจากชื่อดังเดิมเดียวกัน
ฟอน อิคชเตท เชื่อวําชนชาติที่มีชื่อวําพวกหมาน พวกเย๎า พวกลาว พวกปา และพวกเหลียว
เป็นชนชาติไทยทั้งหมด ชนชาติเหลํานี้ได๎อาศัยอยูํในแถบตะวัน ออกของจีนเมื่อราว ๔๐๐-๓๐๐ ปี
มาแล๎ ว และยั ง เชื่ อวํา ชนชาติไ ทยได๎ เคยครอบครองลุํ ม น้าแยงซี ในชํว ง ๔,๐๐๐ ปี มาแล๎ ว จนถึ ง
ประมาณ ๒,๗๐๐ ปีมาแล๎วจึงได๎เกิดการแยํงดินแดนนี้ ผลการแยํงชิงปรากฏวําชนชาติจีนได๎ครอง
ครองลุํ มแมํน้ าแยงซี สํ ว นชนชาติ ไทยต๎อ งอพยพมาทางใต๎ ตั้ง หลั ก แหลํ งตามที่ ร าบที่ช าวไทยได๎
ครอบครองอยูํในปัจจุบัน

บทที่ ๑ ๑๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

อีเบอร์ฮาร์ด ได๎ศึกษาเอกสารตํางๆ ที่เขียนเกี่ยวกับชนเผําทางทิศใต๎ในประเทศจีน ทั้งยังได๎
เก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ เครื่องมือ ความเชื่อทางศาสนา และนิทานพื้นบ๎าน ผลจากการศึกษาได๎ข๎อสรุปเป็น
วัฒนธรรม ๕ ประเภท คือ
๑. วัฒนธรรมของเกษตรกรที่ทาไรํเลื่อนลอย
๒. วัฒนธรรมการปลูกข๎าวนาดา
๓. วัฒนธรรมที่อยูํกึ่งกลางระหวํางเกษตรกรไรํเลื่อนลอยกับเกษตรกรที่ตั้งหลักแหลํงถาวร
๔. วัฒนธรรมของผู๎ลําสัตว์เป็นอาหาร
๕. วัฒนธรรมที่รวมการลําสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรกรรมเล็กๆ น๎อยๆ เข๎าด๎วยกัน
จากการศึกษาของอีเบอร์ฮาร์ด ได๎ตัดสินใจเรียกชนชาติที่มีวัฒนธรรมการปลูกข๎า วนาดาวํา
ชนชาติไทยหรือบรรพบุรุษสายตรงของชนชาติไทยซึ่งในเรื่องนี้ ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได๎กลําววําผู๎ที่
คุ๎น เคยกับ ประเพณี ของชนชาติไทย เมื่อได๎อํานเรื่ องวัฒ นธรรมไทยของอี เบอร์ ฮาร์ ด จะรู๎ สึ กวํา มี
ลักษณะทางวัฒนธรรมจานวนมากที่มีความแตกตํางจากวัฒนธรรมไทย ดังนั้น บทสรุปของฮีเบอร์
ฮาร์ด ที่วําวัฒนธรรมของชนชาติไทยตั้งอยูํบริเวณปากแมํน้าแยงซี ซึ่งประกอบด๎วยชนชาติไป๋หมาน
และชนชาติหลี่ จึงเป็นบทสรุปที่ขัดแย๎งกับ ฟอน อิคชเตท ที่วํา พวกเย๎า ลาว ปา และเหลียว ที่อาศัย
อยูํในลุํมน้าแยงซีเป็นคนไทย
นักวิชาการในกลุํมนี้ทั้งหมดยังไมํสามารถสรุปแนํชัดได๎วําชนชาติไทย ตั้งถิ่นฐานอยูํที่ใดใน
ตอนกลางของจีน เนื่องจากแตํละแนวความคิดยังขาดหลักฐานสนับสนุนความสัมพันธ์ทางภาษา และ
วัฒนธรรมการปลูกข๎าว โดยเฉพาะเรื่องการปลูกข๎าวในดินแดนประเทศไทย เพราะการปลูกข๎าวนี้มี
รํอยรอยมาในสมัยชุมชนหมูํบ๎านระยะแรกในแอํงสกลนคร ดังนั้นไมํนําจะเป็นไปได๎ที่คนไทยมาจากจีน
ตอนกลาง เพราะวัฒนธรรมการปลูกข๎าวที่บ๎านเชียงนั้นเกําแกํกวําพวกจีนตอนกลาง
ความเชื่อที่ว่าคนไทยมาจากชวา
นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ ได๎ทาการวิจัยเปรียบเทียบหมูํเลือดและค๎นพบวํา ชาวไทย
และชาวอินโดนีเซียมีเปอร์เซ็นต์ความถี่ของยีนเหมือนกัน ดังนั้น นายแพทย์สมศักดิ์จึงได๎ตั้งสมมุติฐาน
วํา เมื่อ ๓,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ ปีมาแล๎วบรรพบุรุษของชาวไทยได๎อพยพออกจากเกาะชวาขึ้นมาทาง
เหนือเพื่อตั้งอาณาจักรนํานเจ๎า ซึ่งหลักฐานด๎านหมูํเลือดนี้อาจชี้ให๎เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย
ระหวํางคนกลุํมตํางๆ ได๎ แตํไมํอาจชี้ทิศทางการอพยพของคนได๎ ด๎วยเหตุนี้จึงทาให๎สามารถระบุได๎แนํ
ชัดวําคนไทยมาจากชวา
ความเชื่อที่ว่าคนไทยไม่ได้มาจากไหนแต่อยู่ที่ประเทศไทย
นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และนักโบราณคดีเสนอข๎อสรุปวําแหลํงกาเนิดของชนชาติไทยนั้น
คือ บริเวณภาคอีสานและแถบจังหวัดกาญจนบุรีของไทยในปัจจุบัน โดยได๎ทาการศึกษาโครงกระดูก
มนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์ โดยใช๎ C๑๔ (คาร์บอน ๑๔) ทดสอบ ทาให๎ทราบอายุของโครงกระดูกที่
พบที่จังหวัดกาญจนบุรีวํามีอายุเกําแกํถึง ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ปี และโครงกระดูกเหลํานี้คล๎ายกับโครง
กระดูกของคนไทยในปัจจุบัน ทาให๎ตั้งข๎อสรุปวํา ประเทศไทยปัจจุบันเคยเป็นถิ่นที่อยูํของชนชาติที่มี
ลักษณะไมํตํางจากคนไทยปัจจุบัน (ปรีชา กาญจนาคม, ๒๕๕๖ : ๒๑)

๑๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

สุจิตต์ วงษ์เทศ ได๎เสนอความคิดวําชื่อเผาพันธุ์ตํางๆ คือ ไทย เขมร มอญ และจาม ไมํมี
ความหมายอีกตํอไปเมื่อเราศึกษาย๎อนกลับไปในอดีตเพราะ ประชากรที่ตั้งหลักแหลํงที่อ ยูํตามที่ราบ
ลุํมปากแมํน้าในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต๎ จะมีลั กษณะบางอยํ างรํว มกันทาให๎สรุ ปได๎วํา ประชากร
เหลํานี้สืบเชื้อสายมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน
จากข๎อเสนอของนักวิชาการกลุํมนี้ ทาให๎เห็นวําความนําจะเป็นไปได๎ของความเชื่อที่วําชนชาติ
ไทยเคยอาศัยอยูํในดิน แดนประเทศไทยในปั จจุ บัน เพราะวัฒ นธรรมตั้งแตํการตั้งชุมชน หมูํบ๎ าน
ระยะแรกจนพัฒนาสูํชุมชนเมืองระยะแรก ประกอบกับข๎อสรุปของนายแพทย์สุด แสงวิเชียร ที่กลําว
วําประเทศไทยเคยเป็ นถิ่น ที่อยูํ ของชนชาติที่มีลักษณะไมํตํางจากคนไทยปั จจุบั น ทาให๎ มีน้าหนั ก
พอที่จะทาการสืบค๎นด๎านโบราณคดีตํอไป เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเพิ่มเติมที่สามารถยืนยันวํา คนไทยไมํได๎มา
จากไหน
จากหลักฐานความคิดเห็นของนักวิชาการที่กลําวมา ผู๎เขียนขอสรุปในเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในดินแดนประเทศไทย โดยศึกษาจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่สาคัญในการตั้งถิ่นฐาน
และพัฒนาความเจริญของมนุ ษย์ในสมัยกํอนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ โดยสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ ในยุคหินเกําและหินกลางในประเทศไทยพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในถ้าเพิงผาบน
ภูเขาสูงและลําสัตว์เป็นอาหาร สํวนมนุษย์ในยุคหินใหมํ พบการตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุํมแมํน้าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ สํวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคโลหะจะอยูํใกล๎แมํน้า ใกล๎แหลํงเกลือและแหลํง
เหล็ก มีการติดตํอค๎าขายกับชุมชนใกล๎เคียง สํวนสมัยประวัติศาสตร์พบการตั้งถิ่นฐานของอาณาจักร
ตํางๆ ครอบคลุมพื้นที่ราบลุํมภาคกลางตอนลํางและคาบสมุทร การการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทยจะ
อยูํใกล๎แมํน้า เพื่อให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดผลดีทางด๎านยุทธศาสตร์ อีกทั้งการตั้งถิ่นฐาน
ใกล๎แมํน้าจะมีดินและน้าอุดมสมบูรณ์ ถ๎าพิจารณาในด๎านเชื้อชาติ ชนชาติไทยอาจจัดอยูํในกลุํมคนผิว
เหลือง ตาชั้นเดียว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากมองโกล คือ ชาวจีน ทิเบต เกาหลี ญี่ปุ่น หรือจัดอยูํในกลุํม
คนผิวคํอนข๎างคล้าตาสองชั้น เป็นพวกออสโตรนีเซีย อยูํทางใต๎ของทวีปเอเชีย ได๎แกํ ชาวอินโดนีเซีย
มลายู ฟิลิปปินส์ ซึ่งไมํอาจกาหนดแนํน อนตายตัว และถ๎าพิจารณาทางด๎านวัฒนธรรม ชนชาติไทย
โดยทั่วไปหมายถึงกลุํมคนที่พูดภาษาไทย หรือภาษาถิ่น ดารงชีวิตแบบเรียบงําย มีอาชีพเกษตรกรรม
อยูํในชุมชนหมูํบ๎าน รักความเป็นอิสระ กระจัดกระจายอยูํบริเวณตอนใต๎ของจีน บริเวณลุํมแมํน้า
สาละวินในพมํา ลุํมแมํน้าโขง และอยูํกันอยํางหนาแนํนที่สุดบริเวณลุํมแมํน้าเจ๎าพระยาลงไปเกือบถึง
แหลมมลายู

บทที่ ๑ ๑๕
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

ภาพที่ ๑.๔ อาณาจักรไทยในสมัยโบราณ
ที่มา : ครูชัยมงคล (๒๕๕๘)

แคว้นต่างๆ ในดินแดนของไทย

จากข๎อมูลที่ผํานมาทาให๎ทราบวําดินแดนในประเทศไทยได๎มีชุมชนกํอตัวขึ้นตั้งแตํสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งชุมชนเหลํานี้ได๎ขยายตัวไปสูํความเป็นแคว๎นและอาณาจักร
ความหมายของแคว๎นและอาณาจักร
๑. แคว๎น หมายถึง ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยูํของมนุษย์ เดิมหมายถึงประเทศ เชํน แคว๎นมคธ
แคว๎นโกศล แคว๎นวัชชี แตํแคว๎นในปัจจุบันหมายถึงเขตการปกครองที่เป็นสํวนยํอยของประเทศและ
ใหญํกวําจังหวัด เชํน แคว๎นฉาน แคว๎นสิบสองจุไทย
๒. อาณาจักร หมายถึง เขตแดนที่อยูํในอานาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ หรืออาจเรียกวํา
รัฐก็ได๎ บางครั้งอาจเรียกวํา แคว๎น ก็ได๎ด๎วย
ในที่นี้ผู๎เขียนจะเน๎นให๎เห็นเฉพาะแคว๎น ที่ปรากฏตัวอยํางชัดเจน แคว๎นเหลํานี้กํอตั้งโดยชน
พื้นเมืองซึ่งรับอารยธรรมจากอินเดียเป็นแบบแผนในการปกครอง มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปกรรม รวมทั้งได๎รับเอาศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์เข๎ามาด๎วย บางแคว๎นมีอายุรํวมสมัย
เดียวกัน และบางแหํงก็เจริญขึ้นแทนแคว๎นที่เสื่อมอานาจไป อยูํในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ถึงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ อันได๎แกํ

๑๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๑. ภาคกลาง
๑.๑ แคว้นทวาราวดี เป็นชุมชนที่พัฒนาขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ หรือ
ประมาณ ๑,๕๐๐ปี มาแล๎ ว มีเนื้ อที่อยูํในเขตตอนกลางบริ เวณลุํมแมํน้ าเจ๎ าพระยาแผํ ออกไปจาก
ชายทะเลตะวันตกของอําวไทยจนถึงชายทะเลตะวันออก ในบริเวณลุํมแมํน้าเจ๎าพระยาตอนลําง เมือง
ที่เป็นศูนย์กลางสาคัญได๎แกํ เมืองนครปฐม เมืองอูํทองที่สุพรรณบุรี เมืองคูบัวที่ราชบุรี เมืองละโว๎ที่
ลพบุรี รวมถึงเมืองศรีเทพที่เพชรบูรณ์ประชาชนสํวนใหญํนับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ศิลปะสมัย
ทวาราวดีที่ยังคงเหลือให๎เห็นปัจจุบัน ได๎แกํพระพุทธรูปขนาดใหญํ สร๎างด๎วยศิลาในทําประทับนั่งห๎อย
พระบาท สิลาสลักเป็นรูปวงล๎อพระธรรมจักรกับกวางหมอบ พระพุทธรูปสร๎างด๎วยปูนปั้นและดินเผา
ภาพปูนปั้นสตรีเลํนดนตรี ลูกปัดที่ทาด๎วยแก๎ว
๑.๒ แคว้นละโว้ เป็นชุมชนโบราณ อยูํในชํวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ และ
รุํงเรืองมากในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ ตั้งอยูํทางตะวันออกของแมํน้าเจ๎าพระยาตอนลําง แคว๎นละโว๎
มีความเจริญทางด๎านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา และยังเป็นศูนย์กลางของอิทธิพล
ทางการเมืองและศิลปวัฒนธรรมของขอม ซึ่งเผยแพรํเข๎ามาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย เมื่ อ อิ ท ธิ พ ลของขอมแพรํ ข ยายเข๎ า มาในบริ เ วณภาคกลาง โดยมี เ มื อ งละโว๎ ห รื อ ลพบุ รี เ ป็ น
ศูนย์กลาง มีการกํอสร๎างศาสนสถานที่เรียกวํา ปราสาทหิน หรือปรางค์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอมขึ้นเป็น
จานวนมาก ได๎แกํ ปราสาทหินพิมาย ที่จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ๎ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ
พระปรางค์สามยอด เมืองละโว๎ จังหวัดลพบุรี เป็นต๎น
๑.๓ แคว้นอโยธยา แคว๎นนี้เจริญรุํงเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ รุํงเรืองเนื่องจากมีการ
พัฒนาขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นแหลํงชุมชนค๎าขาย มีชุมชนหลายกลุํมหลายชน
เผาจากถิ่นตํางๆ รวมถึงชาวจีนที่เดินทางมาค๎าขายตลอดจนมีการตั้งถิ่นฐาน ประชาชนสํวนใหญํนับถือ
พุท ธศาสนาทั้ ง ฝ่ า ยมหายานและฝ่ า ยเถรวาทปะปนกัน อยุ ธ ยาเป็ นชุ มชนใหญํ จึ งสามารถสร๎ า ง
พระพุทธรูปขนาดใหญํขึ้นที่วัดพนัญเชิง กํอนมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีถึง ๒๖ ปี ใน
ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ได๎รวมกันกํอตั้งอาณาจักรขึ้น ให๎ชื่อวําอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ.
๑๘๙๓
๑.๔ แคว้นสุพรรณภูมิ เป็นแคว๎นที่รุํงเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นแคว๎นรํวมสมัย
กับแคว๎นอโยธยาซึ่งตั้งอยูํฝั่งตะวันตกของลุํมแมํน้าเจ๎าพระยา แมํน้าทําจีน แมํน้ากลอง แมํน้าเพชรบุรี
และแมํน้าน๎ อย เคยเป็ นแคว๎น นครชัยศรีเดิม มีศูน ย์กลางการปกครองอยูํ ที่เมืองสุ พรรณภูมิ แถบ
สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ซึ่งเป็ น เมืองที่มีแมํน้าผํากลาง เป็นลักษณะของเมืองอกแตก มีความ
สะดวกในการติดตํอค๎าขาย ประชาชนสํวนใหญํนับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นหลัก แตํคงจะรับ
อิทธิพลทางศิลปกรรมของฝ่ายมหายานด๎วย เชํน มีการสร๎างปรางค์ศิลปะสมัยลพบุรี ที่วัดมหาธาตุ
จังหวัดราชบุรี และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ ๑ ๑๗
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

ภาพที่ ๑.๕ อาณาจักรในภาคกลางของไทย
ที่มา : ครูชัยมงคล (๒๕๕๘)
๒. ภาคใต้
๒.๑ แคว้นตามพรลิงค์ ถือเป็นแคว๎นที่เกําที่สุดแคว๎นหนึ่งบนแหลมมลายู กํอตั้งและมี
ความเจริญติดตํอกันมาหลายสมัยตั้งแตํประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗ และในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แคว๎น
ตามพรลิงค์ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น นครศรีธรรมราช และราวต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ มีอิทธิพลครอบคลุม
บรรดาหัวเมืองและแคว๎นอื่นๆ ภายหลังได๎ตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัย และตํอมาถูก
รวมเข๎ากับอาณาจักรอยุธยาตั้งแตํ พ.ศ. ๑๘๙๓ คาวํา "ตามพ" เป็นภาษาบาลี แปลวํา ทองแดง สํวน
"ลิงค์" เป็นเครื่องหมายบอกเพศ จีนเรียก ตันเหมยหลิง หรือโพ-ลิง หรือโฮลิง(แปลวําหัวแดง) บางที
เรียกวํา เชียะโท๎ว (แปลวําดินแดง)
ในชํวงที่อาณาจักรนครศรีธรรมราชมีความเจริญรุํงเรืองอยูํนั้น ได๎กลายเป็นศูนย์กลาง
การเผยแพรํพระพุทธศาสนาบนคาบสมุทรมลายู ทั้งนี้มีการติดตํอสัมพันธ์กับลังกาและยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ ภายหลังพระภิกษุสงฆ์จากนครศรีธรรมราชก็ได๎นา
พระพุทธศาสนานิกายนี้ขึ้นไปเผยแพรํยังกรุงสุโขทัย อันเป็นผลให๎พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได๎ฝัง
รากลึกลงในสังคมไทยนับตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา

๑๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๑.๖ แผนที่แสดงเมืองสาคัญของแคว๎นดั้งเดิมในดินแดนประเทศไทย
ที่มา : ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (๒๕๔๒)
๒.๒ แคว้นศรีวิชัย รุํงเรืองขึ้นระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๘ นับถือพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายาน มีผู๎สันนิษฐานวําแคว๎นนี้อยูํทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู มีเมืองไชยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลาง และมีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงบริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียด๎วย

ภาพที่ ๑.๗ แคว๎นศรีวิชัย
ที่มา : ครูชัยมงคล (๒๕๕๘)

บทที่ ๑ ๑๙
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ แคว้นโคตรบูร เป็นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งฝ่ายซ๎ายของแมํน้า
โขงมีเมืองนครพนมเป็นราชธานี ตั้งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ครอบคลุมดินแดนใกล๎ชายฝั่ง
แมํน้าโขง ตั้งแตํเมืองอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ จนถึง เมืองอุบลราชธานี
ได๎รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตามแบบทวาราวดี ที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
พบเสมาหินและพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดีจานวนมาก ศาสนสถานที่สาคัญของแคว๎นโคตรบูร คือ
เจดีย์พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม สร๎างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เชื่อกันวําเป็นที่บรรจุพระ
อุรังคธาตุ (คือพระบรมธาตุสํวนพระอุระ หรือหน๎าอกของพระพุทธเจ๎า) ถือเป็นเจดีย์เกําแกํที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ ๑.๘ แคว๎นโคตรบูร
ที่มา : ดนัย ไชยโยธา (๒๕๕๐)
๔. ภาคเหนือ
๔.๑ แคว้นเงินยางเชียงแสน สร๎างขึ้นในตอนต๎นของพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เมื่อ ปู่เจ๎า
ลาวจกได๎สร๎างเมืองหิรัญนครเงินยาง หรือเมืองเชียงแสน เป็นศูนย์กลางการปกครอง นับเป็นแคว๎น
สาคัญและเกําแกํที่สุดในภาคเหนื อของไทย เป็ นแคว๎นที่เจริญมาพร๎อมกับ แคว๎นหริ ภุญชัย ตํอมา
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นชํวงเวลาที่พญามังรายมีอานาจปกครองได๎ย๎ายราชธานีไปสร๎างเมือง
เชียงใหมํเป็นราชธานีของอาณาจักรล๎านนา
๔.๒ แคว้นหริภุญชัย หรือลาพูน เป็นเมืองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขยายอิทธิพลของ
อาณาจักรทวาราวดี แคว๎นนี้กํอตั้งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ ในบริเวณลุํมน้าปิงตอนบน
เขตจังหวัดเชียงใหมํและลาพูน ตานานเมืองเหนือซึ่งได๎แกํ ชินกาล – มาลีปกรณ์ มูลศาสนา และจาม
เทวีวงศ์ ที่พระเถระและนักปราชญ์ทางเชียงใหมํได๎เรียบเรียงไว๎เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล๎ว โดยกลําว
วําเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ ฤาษีตนหนึ่งชื่อวํา สุเทพฤาษี ได๎สร๎างเมืองขึ้นริมฝั่งแมํน้าปิง และได๎สํง
ทูตไปทูลขอธิดาของพญาจักรผู๎ครองเมืองละโว๎ ให๎ขึ้นครองเมืองใหมํแหํงนี้ พญาจักรจึงให๎พระนางจาม

๒๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

เทวีราชธิดาผู๎เป็ นอัครมเหสีของกษัตริย์มอญขึ้นไปครองเมืองดังกลําว ซึ่งได๎ชื่อวํา หริภุญชัย หรื อ
ลาพูน (ศรีศักร วัลลิโภดม ๒๕๔๕ : ๕๙ – ๖๑) ทาให๎หริภุชัยมีอิทธิพลของศิลปะสมัยทวาราวดีและ
พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ศาสนสถานที่สาคัญ คือ วัดจามเทวีและวัดพระธาตุหริภุญชัย แคว๎นหริภุญ
ชัยมีกษัตริย์ปกครองสืบตํอกันมาเป็นเวลากวํา ๔๐๐ ปี กํอนจะตกอยูํภายใต๎อานาจของพญามังรายใน
ปี พ.ศ. ๑๘๒๔
๔.๓ แคว้นโยนก มีอานาจรุํงเรืองประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ตั้งขึ้นในดินแดน
ลุํมแมํน้าโขง ทางตอนบนสุดของประเทศไทย มีเมืองเชียงแสนเป็นราชธานี เป็นอาณาจักรเกําแกํที่สุด
ที่ไทยกํอตั้งขึ้นจากความเป็นมาของแคว๎นและอาณาจั กรตําง ๆ ในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒ จะ
เห็นได๎วําแคว๎น และอาณาจักรเหลํานั้ นยังไมํมีการรวมตัวเป็นอาณาของไทยจวบจนประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ จึงได๎มีอาณาจักรของชาวไทยปรากฏ

ภาพที่ ๑.๙ อาณาจักรภายในภาคเหนือ
ที่มา : ครูชัยมงคล (๒๕๕๘)

บทที่ ๑ ๒๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชนชาติไทย

บทสรุป
ประวัติศาสตร์ มีความสาคัญตํอวิถีชีวิตของมนุ ษย์ ในสังคมปัจจุ บั น เพราะชํวยให๎ มนุ ษย์ มี
วิวัฒ นาการตามแนวทางที่เหมาะสม ชํว ยรั กษาความตํอเนื่ องระหวํางอดีต ปั จจุ บั น และอนาคต
ประวัติศาสตร์ (History) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Historeo แปลวํา การแสวงหา การไตํถาม
ดังนั้นความหมายของ ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเรื่องราวในอดีต การแสวงหา การไตํถาม ไถํสวน
เข๎าไปให๎รู๎ถึงความจริง กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาใด เวลาหนึ่งของอดีต การศึกษาประวัติศาสตร์ต๎อง
อาศัยชํวงเวลาเป็นสาคัญ ดังนั้นนักประวัติศาสตร์ได๎แบํงสมัยประวัติศาสตร์ ออกเป็น ๒ สมัยโดยอาศัย
ชํวงเวลาเป็นตัวกาหนด คือ ๑. สมัยกํอนประวัติศาสตร์ คือ ยุคสมัยที่มนุษย์ยังไมํมีความเจริญ ยังไมํมี
หลักฐานบันทึกเรื่ องราวไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร ต๎องอาศัยหลักฐานอื่นๆ เชํน โครงกระดูกมนุษย์
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ฯลฯ สามารถแบํงได๎เป็น ๔ ยุคคือ ยุคหินเกํา ยุคหินกลาง ยุคหินใหมํ และยุค
โลหะ และ ๒. สมัยประวัติศาสตร์คือ ยุคสมัยที่มนุษย์รู๎จักบันทึกเรื่องราวด๎วยตัวอักษรคือประมาณ
๗,๐๐๐ ปีจนถึงปัจจุบัน แบํงได๎เป็น ๓ ยุค คือ ยุคโบราณ ยุคกลาง และ ยุคใหมํ เป็นต๎น
สาหรับการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย จากข๎อเสนอของนักวิชาการหลายกลุํม ยังไมํมีข๎อสรุปที่
ชัดเจนเพียงแตํมีข๎อสังเกตที่ทาให๎เห็นวําความนําจะเป็นไปได๎ของความเชื่อที่วําชนชาติไทยเคยอาศัย
อยูํในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมตั้งแตํการตั้งชุมชน หมูํบ๎านระยะแรกจนพัฒนา
สูํชุมชนเมืองระยะแรก ประกอบกับข๎อสรุปของนายแพทย์สุด แสงวิเ ชียร ที่กลําววําประเทศไทยเคย
เป็นถิ่นที่อยูํของชนชาติที่มีลักษณะไมํตํางจากคนไทยปัจจุบัน ทาให๎มีน้าหนักพอที่จะทาการสืบค๎นด๎าน
โบราณคดีตํอไป เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเพิ่มเติมที่สามารถยืนยันวําคนไทยไมํได๎มาจากไหน
จากข๎อมูลที่ผํานมาทาให๎ทราบวําดินแดนในประเทศไทยได๎มีชุ มชนกํอตัวขึ้นตั้งแตํสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งชุมชนเหลํานี้ได๎ขยายตัวไปสูํความเป็นแคว๎นและอาณาจักร ในที่นี้จะเน๎นให๎เห็น
เฉพาะแคว๎นที่ปรากฏตัวอยํางชัดเจน แคว๎นเหลํานี้กํอตั้งโดยชนพื้นเมืองซึ่งรับอารยธรรมจากอินเดีย
เป็นแบบแผนในการปกครอง มีขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรม รวมทั้งได๎รับเอาศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์เข๎ามาด๎วย บางแคว๎นมีอายุรํวมสมัยเดียวกัน และบางแหํงก็เจริญขึ้นแทนแคว๎นที่
เสื่อมอานาจไป อยูํในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ แคว๎นในประเทศไทยประกอบ
ไปด๎วย ภาคกลาง ได๎แกํ แคว๎นทวาราวดี แคว๎นละโว๎ แคว๎นอโยธยา แคว๎นสุพรรณภูมิ ภาคใต๎ ได๎แกํ
แคว๎นตามพรลิงค์ แคว๎นศรีวิชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ แคว๎นโคตรบูร และ ภาคเหนือ ได๎แกํ
แคว๎นเงินยางเชียงแสนแคว๎นหริภุญชัย หรือลาพูนแคว๎นโยนก
จากความเป็นมาของแคว๎นตํางๆ ในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ดังได๎
กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นวําแคว๎นเหลํานั้นยังไมํมีการรวมตัวกันเป็นอาณาจักรของไทยจวบจนประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ จึงได๎มีอาณาของชาวไทยปรากฎ

๒๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

คาถามทบทวน
ข๎อ ๑. จงอธิบายวําหลักฐานมีความสาคัญอยํางไรตํอการศึกษาประวัติศาสตร์
ข๎อ ๒. จงอธิบายวําการศึกษาประวัติศาสตร์มีประโยชน์อยํางไรตํอการดาเนินชีวิตประจาวัน
ข๎อ ๓. จงอธิบายวําการรู๎เกี่ยวกับถิ่นกาเนิดของคนไทย มีผลตํอการศึกษาประวัติศาสตร์อยํางไร
ข๎อ ๓. จงอธิบายวําเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องถิ่นกาเนิดของคนไทย
ข๎อ ๔. หากมีผู๎สนใจสอบถามเกี่ยวกับถิ่นกาเนิดของคนไทย ทํานจะอธิบายให๎เข๎าใจได๎อยํางไร
ข๎อ ๕. จงอธิบายความเป็นมาของศาสนสถานที่สร๎างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บรรจุพระ
อุรังคธาตุ
ข๎อ ๖. จงอธิบายความเชื่อที่วําคนไทยมาจากมองโกเลีย
ข๎อ ๗. จงบอกชื่ออาณาจักรตํางๆ ในดินแดนประเทศไทยมาให๎ครบ
ข๎อ ๘. จงอธิบายความหมายของวัฒนธรรมโฮบินเนียน
ข๎อ ๙. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของแคว๎นโคตรบูร
ข๎อ ๑๐. จงอธิบายความแตกตํางระหวํางแคว๎นกับอาณาจักร

บทที่ ๒
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย
ประเทศไทยในปัจจุบัน เคยเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ของคนหลายกลุ่มชนมาเป็นระยะๆ ชุมชน
ต่า งๆ ได้ร วมตัว กัน จนสามารถก่อ ตั้ง อาณาจั ก รของตนเองขึ้ น มา และมีบ ทบาทในพื้น ที่ ข องตน
อาณาจักรเหล่านั้น ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะแตกต่างกัน เพราะดินแดนบริเวณดังกล่าว
เป็นที่รวมของคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งมีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน การสร้างอาณาจักร อาณาจักรที่มีบทบาท
ส าคั ญ กระจายอยู่ ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย ภาคเหนื อ ปรากฏอาณาจั ก รล้ า นนา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาจักรขอม (กัมพูชา) ภาคกลางมีอาณาจักรทวารดี และภาคใต้ปรากฏ
อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งอาณาจักรต่างๆ เหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นอาณาของ
คนไทยในเวลาต่อมา แม้นักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศยังหาข้อสรุป เกี่ยวกับถิ่นกาเนิดของ
คนไทยไม่ได้ แต่สาหรับอาณาจักรสุโขทัยแล้ว นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่ อว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของ
คนไทย ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงเริ่มต้นที่อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร์ตามลาดับ

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๘๑)

อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น้ายมและน่าน เป็นบริเวณที่ราบลูกฟูกสลับกับที่สูง และเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออก มีการสร้างเมืองขึ้น ๒ แห่งทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ายม คือ เมืองสุโขทัยและเมืองเชลียง
หรือศรีสัชนาลัย เดิมเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีการสร้างศาสนสถานทางพุทธศาสนานิกายมหายานไว้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน มีแบบแผนทางศิลปกรรมเป็นแบบเดียวกันกับ ของเมืองละโว้และอาณาจักร
กัมพูชา ที่ตั้งและอาณาเขต
อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวเมาะตะมะ และที่ราบลุ่ม
แม่น้าโขงตอนกลาง มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือมีเมืองแพร่ (ปัจจุบัน คือจังหวัดแพร่) เป็นเมืองปลาย
แดนด้านเหนือสุด ทิศใต้มีเมืองพระบาง (ปัจจุบัน คือจังหวัดนครสวรรค์) เป็นเมืองปลายแดนใต้ ทิศ
ตะวันตกมีเมืองฉอด (ปัจจุบันอยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก) เป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยัง
อาณาจักรมอญ ทิศตะวันออกถึงเมืองสะค้าใกล้แม่น้าโขงในเขตภาคอีสานตอนเหนือ
เริ่มแรกอาณาจักรสุโขทัยปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวนาถม มีโอรสชื่อพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมือง
ราด ซึ่งเกี่ยวดองเป็น ราชบุ ตรเขยของกษั ตริย์ กัมพูชาจึงได้รับ พระราชทานนามว่า กมรเตงอัญศรี
อินทรบดินทราทิตย์ และได้รับพระราชทานพระแสงขรรค์ชัยศรี เมื่อพ่อขุนศรีนาวนาถมสิ้นพระชนม์
อาณาจักรสุโขทัยถูกขอมสบาดโขลญลาพงยึดอานาจไว้ได้ พ่อขุนผาเมืองและสหาย คือ พ่อขุนบาง
กลางหาว (พ่อขุนบางกลางท่าว) ได้ช่วยกันปราบขอมสบาดโขลญลาพงสาเร็จ เมื่อยึดเมืองสุโขทัยได้
แล้วพ่อขุนผาเมืองได้มอบเมืองสุโขทัยพร้อมทั้งพระนามของพระองค์ คือ ศรีอินทรบดินทราทิตย์แก่
พ่อขุนบางกลางหาว (พ่อขุนบางกลางท่าว) ดังนั้นจึงมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักร
สุ โ ขทัยดารงความเป็ น อิส ระทางการปกครองภายใต้การปกครองของกษัตริ ย์ ร าชวงศ์พระร่ ว ง ๙
พระองค์ เป็นเวลา ๒๐๐ ปี ก่อนถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ โดย

๒๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

มีระยะเวลาการครองราชย์ของกษัตริย์แต่ละองค์ตามที่ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้สรุปไว้คือ (ไพฑูรย์
พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ๒๕๔๒)
๑. พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
รัชกาลที่ ๑

ราชวงศ์พระร่วง

รัชกาลที่ ๒
รัชกาลที่ ๓

ราชวงศ์พระร่วง
ราชวงศ์พระร่วง

รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕
รัชกาลที่ ๖

ราชวงศ์พระร่วง
ราชวงศ์พระร่วง
ราชวงศ์พระร่วง

รัชกาลที่ ๗

ราชวงศ์พระร่วง

รัชกาลที่ ๘

ราชวงศ์พระร่วง

รัชกาลที่ ๙

ราชวงศ์พระร่วง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
เริ่มเสวยราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๗๖๒ – ๑๗๘๑
สวรรคตปีใดไม่ปรากฏ
พ่อขุนบานเมือง
พ่อขุนรามราช (รามคาแหง)
เสวยราชย์ระหว่าง พ.ศ.๑๘๒๒ – ๑๘๒๔
พระยาเลอไทย
พระยางั่วนาถม
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
เสวยราชย์พ.ศ.๑๙๘๐ สวรรคตระหว่าง พ.ศ.๑๙๑๑ – ๑๙๑๙
พระมหาธรรมราชาที่ ๒
เสวยราชย์ถึงประมาณ พ.ศ.๑๙๔๒
พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย)
เสวยราชย์ถึง พ.ศ.๑๙๖๒
พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)
เสวยราชย์ถึง พ.ศ.๑๙๘๑

๒. การปกครอง ในอาณาจักรสุโขทัย เป็นการปกครองแบบพ่อกับลูกหรือการปกครองคน
ในครอบครัว (Paternalism) กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงปกครองเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัว มี
หน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองแก่ลูกๆโดยเสมอหน้ากัน ประชาชนนิยมเรียกกษัตริย์ในสมัยนี้ว่า “พ่อขุน”
เรียกข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ว่า “ลูกขุน” พระมหากษัตริย์ยังทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ปกครอง
บ้านเมืองโดยยึดธรรมเป็นหลักจึงถือเป็น “ธรรมราชา” มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง บริหารอาณาจักร
ให้มีความมั่นคงเป็นปึ กแผ่นบาบัดทุกข์บารุงสุขของราษฎร ส่งเสริมและทานุบารุงพระพุทธศาสนา
และทรงเป็นผู้นากองทัพบังคับบัญชา ไพร่พลปกปูองบ้านเมืองเมื่อเกิดศึกสงคราม ในตอนปลายสมัย
สุโขทัย แนวความคิดของขอม (กัมพูชา) เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือน “สมมุติเทพ” หรือ
“เทวราชา” เริ่มมีอิทธิพลเป็นเหตุให้ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนลดลงไปจาก
เดิม อาณาจักรสุโขทัยตอนปลายเรียกกษัตริย์ว่า พระยา หรือ “พระมหาธรรมราชา”

บทที่ ๒ ๒๕
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

๓. เศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลัก ของชาวสุโขทัยคือเกษตรกรรม หัตถกรรมและ
การค้ า ขาย เป็ น แบบพอยั ง ชี พ หั ต ถกรรมที่ ขึ้ น ชื่ อ มาก คื อ การท าเครื่ อ งสั ง คโลก ซึ่ ง เป็ น
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเคลื อ บน้ ายาให้ เ ป็ น สี ต่ า งๆ โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลด้ า นเทคนิ ค การผลิ ต จากช่ า งจี น
ผู้ชานาญการทาถ้วยเคลือบในสมัยราชวงศ์ซ้อง แหล่งผลิตเครื่องสังคโลกมีอยู่ที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
พบซากเตาเผาที่เรียกว่า“เตาทุเรียง” มากกว่า ๒๐๐ แห่ง (ที่สุโขทัยมีประมาณ ๕๐ เตา และที่ศรีสัช
นาลัยประมาณ ๑๗๐ เตา) เครื่องสังคโลกที่ผลิตมากที่สุดคือ เครื่องใช้ประเภท ถ้วย ชาม กระปุก โถ
ตลับ สังคโลก ซึ่งมีรูปร่างลวดลายแบบจีนทั้งสิ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการสารวจพบเรือสาเภาหลาย
ลาพร้อมด้วยเครื่องสังคโลกจานวนมากจมอยู่ในทะเลที่พัท ยาแสดงว่ามีการผลิตเครื่องสังคโลกไป
จาหน่ายยังเมืองต่างๆ โดยทางเรือ การส่งออกเครื่องสังคโลคไปจาหน่ายสมัยสุโขทัยอาจเป็นประเทศ
ใกล้เคียง เช่น มลายู เกาะบอร์เนียว ชวา ฟิลิปินส์ และญี่ปุน
ในสมัยสุโขทัยประชาชนประกอบอาชีพการค้าขายโดยเสรี ไม่เก็บภาษี ดังปรากฏในศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชว่า “..... เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ
ในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครใคร่ค้าม้าค้า ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ ค้าเงินค้าทอง
ค้าถ้วยชามสังคโลก” (สินชัย กระบวนแสง, ๒๕๒๐) ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบ
การเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ เช่น สังคมไทยส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบัน แต่สภาพภูมิศาสตร์ของกรุง
สุโขทัยไม่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้า และขาดแคลนน้าในฤดู
แล้ง จึงต้องสร้างเขื่อนดินขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้า คือ“เขื่อนสรีดภงส์” หรือ “ทานบพระร่วง” ในตัว
เมืองมีการขุดสระน้าขนาดใหญ่ไว้หลายแห่งเรียกว่า “ตระพัง” (ยุธยา หมื่นสาย, ๒๕๕๒)
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่งในสมัยอาณาจักรสุโขทัย เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เผยแผ่จากนครศรีธรรมราชเข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัยในสมัย
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในสมัย พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระเจ้าลิไล) ทรงออกผนวกระหว่าง
ครองราชย์ที่วัดปุามะม่วง กรุงสุโขทัยและมีประเพณีการสร้างวัดในพระราชวังเพื่อใช้ประกอบพระราช
พิธีทางศาสนา และไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ คือ วัดมหาธาตุ ซึ่งประเพณีได้ยึดถือสืบต่อมาในสมัย
อาณาจักรอยุธยา(คือวัดพระศรีสรรเพชญ์) และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (คือวัดพระแก้ว หรือวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม) (พงเพชร สุรัตนกวีกุล และพรภิรมณ์ เชียงกูล, ๒๕๕๗)
ด้านศิล ปวัฒนธรรม พ่อขุนรามคาแหงฯ ทรงประดิษฐ์ อักษรไทยขึ้น ในปี พ.ศ.๑๘๖๒
ต่อมาพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระเจ้าลิไล) ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเล่มแรก ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์และ
ธรรมราชา
สถาปัตยกรรมสมัยอาณาจักรสุโขทัยโดยส่วนมาก จะเป็นสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา
เฉพาะในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกล้เคียง มีวัดทั้งหมดประมาณ ๑๒๖ วัด (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล,
๒๕๕๑) นิยมสร้างวิหารโถงเพื่อใช้เป็นที่ประชุมฟังธรรม ลักษณะของวิหารผนังมักเจาะเป็นช่องลูกกรง
เล็กๆ แทนหน้าต่าง เพื่อให้แสงลอดเข้าไปข้างในได้ หลังคาซ้อนกันหลายชั้น กระเบื้องที่ใช้มุงหลังคา
เป็นกระเบื้องเคลือบแบบสังคโลก ช่อฟูาเป็นสังคโลกชนิดปูานลม หางหงส์เป็นสิงห์หรือมังกรปั้นชนิด
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ดูได้รอบด้าน เช่น วิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ส่วนเจดีย์นิยมสร้างเจดีย์เป็นประธานของวัด
อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบคือ
๑. เจดีย์แบบสุโขทัยแท้ เป็นแบบที่เรียกกันว่า “เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ” หรือ“ทรงดอก
บัวตูม” สร้างเป็นฐานสี่เหลี่ยม ๓ ชั้น ตั้งซ้อนกัน องค์เจดีย์เป็น แบบย่อมุม ยอดทาเป็นดอกบัวตูม
สร้างเพื่อเป็นหลักหรือเป็นประธานของวัด เช่น เจดีย์ประธานที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทั ย และเจดีย์
ประฐานที่วัดเจ็ดแถว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๒. เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ลักษณะของเจดีย์ทรงลังกา ในศิลปะสุโขทัยมีฐานสูงและองค์
ระฆังไม่ตั้งตรงเหมือนของลังกา สุโขทัยทาเส้นรอบองค์ระฆังให้ชะลูดขึ้น ตัวอย่าง เช่น เจดีย์ช้างล้อมที่
วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย
๓. เจดีย์แบบศรีวิชัย เป็นเจดีย์ที่ มีฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมมีซุ้มจรนา ตอนบนเป็นเจดีย์ทรงกลม
แบบลังกาและเจดีย์องค์เล็กๆ ประกอบอยู่ที่มุม ตัวอย่างเช่น มณฑปวัดเขาใหญ่ และ เจดีย์รายบาง
องค์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ด้านประติมากรรม ผลงานด้านประติมากรรมของอาณาจักรสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นการสร้าง
พระพุทธรูปนิยมหล่อด้วยสาริดและปั้นด้วยปูนโดยนิยมสร้างด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน นอน นั่ง และ
เดิน มีการสร้างพระพุทธรูปที่สาคัญ คือพระศรีศากยมุณี เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ กรุงสุโขทัย
ปัจจุบันอยู่ที่วิหารวัด สุทัศนเทพวรารามในกรุงเทพฯ พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ที่วัดบวรนิเวศ
วิหารในกรุงเทพฯ นอกจาก นี้ยังนิยมสร้างพระพุทธรูปปางลีลา อันถือเป็นศิลปะของอาณาจักรสุโขทัย
ที่ขึ้นชื่อมาก และงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของสุโขทัยรองจากพระพุทธรูป คือการทาเครื่องสังค
โลก เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยนิยมเคลือบสีเอกรงค์คือ สีเดียว ส่ วนใหญ่นิยมเคลือบสีเขียวแบบ
หยก เรียกว่า สีเขียวไข่กา ความงามของเครื่องสังฆโลกขึ้นอยู่กับรูปทรงอันวิจิตรและความนุ่มนวลของ
สีที่เคลือบ นอกจากจะปั้นเป็น ถ้วย ชาม จาน หม้อ แล้วยังปั้นเป็นตุ๊กตา โอ่ง ไห กระถาง ฯลฯ
ด้านจิตกรรม จิตกรรมสุโขทัยได้ชารุดเสียหายไปเป็นส่วนมาก เหลือเพียงลวดลายประดับ
เท่านั้น เช่น จิตกรรมฝาผนังในวัดเจดีย์เจ็ดแถวและภาพจาหลักลายเส้นบนแผ่นหินที่วัดศรีชุ ม จังหวัด
สุโขทัย
ประเพณีที่สาคัญของสมัยอาณาจักรสุโขทัย คือ พระราชพิธีวันวิสาขบูชา ส่วนประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์คือ เผาเทียนเล่นไฟในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ชาวอาณาจักรสุโขทัยยังมีประเพณีการทาบุญตัก
บาตรและฟังธรรม ที่ยึดปฏิบัติเป็นประจา มีการทาบุญตักบาตรทุกวัน หรือไปทาบุญที่วัดในวันธรรม
สาวนะ และในวันสาคัญทางศาสนา อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการช่วยอบรมสั่งสอนให้เป็น
คนดีและทดแทนพระคุณพ่อแม่ตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัย
๕. การต่ า งประเทศ อาณาจั ก รสุ โ ขทั ยมี ความสั มพั นธ์ อัน ดีกับ อาณาจั ก รล้ า นนา มอญ
นครศรี ธ รรมราชและลั งกา โดยเฉพาะกั บ ล้ านนา พ่ อขุ นรามคาแหง พญามัง ราย (กษัต ริ ย์ เมื อ ง
เชียงใหม่) พญางาเมือง (กษัตริย์เมืองพะเยา) ทรงเป็นพระสหายสนิทกัน ดังปรากฏเป็นพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางเดิมของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ทางด้าน
การทูตกับจีน โดยพระเจ้าหงวนสีโจ๊ว (กุบไล่ข่าน) แห่งราชวงศ์หยวนได้ส่งราชทูตมาเจริญราชไมตรีกับ

บทที่ ๒ ๒๗
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

อาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ตลอดสมัยอาณาจักรสุโขทัยส่งทูตจีนไป ๑๐ ชุด
และจีนส่งทูตมาไทย ๔ ชุด แต่เดินทางมาถึงเมืองสุโขทัยเพียง ๓ ชุด

ภาพที่ ๒.๑ พระบรมราชานุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ที่มา : ประธีป วงศ์จันดี (๒๕๕๙)

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา (พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๓๑๐)

อาณาจั กรอยุ ธ ยา มีการสถาปนาขึ้นในระยะใกล้ เคี ยงกั บ อาณาจัก รอื่น ๆ ในปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ ๑๙ อานาจทางการเมืองเปลี่ยนจากอาณาจักรสุโขทัยเป็นของอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งขึ้นใน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมและอุดมสมบูรณ์
จนกลายเป็นอาณาที่มีความรุ่งเรือง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ อาณาจักร
อยุธยาได้พัฒนาเองสร้าง และแผ่ขยายอาณาจักรออกไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถทาลายศูนย์กลาง
ทางการเมืองที่สาคัญในขณะนั้นให้หมดอานาจไป ๒ แห่ง คือ อาณาจักรเขมร (พ.ศ.๑๙๗๔) และ
อาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.๑๙๘๑) อาณาจักรอยุธยาจึงเป็นศูนย์กลางอานาจทางการเมือง วัฒนธรรมของ
ไทยในแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาทั้งตอนบนและตอนล่าง โดยได้สร้างรูปแบบและแนวคิดต่างๆ ที่มีผล
ต่ออาณาจักรไทยในเวลาต่อมา เช่น ลัทธิเทวราชา การปกครองแบบจตุสดมภ์ ระบบไพร่ ตาราและ
ความรู้ต่างๆ ตลอดจนการดาเนินความสัมพันธ์กับต่างชาติ รูปแบบต่างๆ เหล่านี้ ล้วนสร้างอาณาจักร
อยุธยาให้เป็นปึกแผ่น และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น ๓๔ พระองค์ ๕ ราชวงศ์ คือ
ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง
ภายในระยะเวลา ๔๑๗ ปี
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๑. พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
รัชกาลที่ ๑

ราชวงศ์อู่ทอง

รัชกาลที่ ๒

ราชวงศ์อู่ทอง

รัชกาลที่ ๓

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

รัชกาลที่ ๔

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

รัชกาลที่ ๕

ราชวงศ์อู่ทอง

รัชกาลที่ ๖

ราชวงศ์อู่ทอง

รัชกาลที่ ๗

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

รัชกาลที่ ๘

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

รัชกาลที่ ๙

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

รัชกาลที่ ๑๐ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๑ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๒ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๓ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๔ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๕ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๖ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง )
ครองราชย์ ๑๙ ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๑๙๑๒
สมเด็จพระราเมศวร
ครองราชย์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๑๙๑๒ – ๑๙๑๓
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)
ครองราชย์ พ.ศ.๑๙๑๓ - ๑๙๓๑
สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ (สมเด็จพระเจ้าทองลัน)
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๓๘ (ถูกปลงพระชนม์)
สมเด็จพระราเมศวร
ครองราชย์ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๓๑ - ๑๙๓๘
สมเด็จพระรามราชาธิราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๓๘ – ๑๙๕๒
สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์)
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๕๒ - ๑๙๖๗
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๖๗ – ๑๙๙๑
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระอินทราชา)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๓๑ - ๒๐๓๔
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๓๔ - ๒๐๗๒
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (พระหน่อพุทธางกูร)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๒ - ๒๐๗๖
พระรัษฎาธิราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๖ - ๒๐๗๗
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๐๘๙
พระยอดฟ้า (พระแก้วฟูา)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๘๙ –๒๐๘๙
ขุนวรวงศาธิราช (พันบุตรศรีเทพ)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๐๙๑

บทที่ ๒ ๒๙
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

รัชกาลที่ ๑๗ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๘ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
รัชกาลที่ ๑๙ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๐ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๑ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๒ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๓ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๔ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๕ ราชวงศ์สุโขทัย
รัชกาลที่ ๒๖ ราชวงศ์ปราสาททอง
รัชกาลที่ ๒๗ ราชวงศ์ปราสาททอง
รัชกาลที่ ๒๘ ราชวงศ์ปราสาททอง
รัชกาลที่ ๒๙ ราชวงศ์ปราสาททอง
รัชกาลที่ ๓๐ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
รัชกาลที่ ๓๑ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
รัชกาลที่ ๓๒ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑
สมเด็จพระมหินทราธิราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๑๑ – ๒๑๑๒
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระสรรเพชญ์ที่ ๑)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๑๒ - ๒๑๓๓
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระสรรเพชญ์ที่ ๒)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘
สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระสรรเพชญ์ที่ ๓)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๔๘ - ๒๑๕๓
พระศรีเสาวภาคย์ (พระสรรเพชญ์ที่ ๔)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๕๓ – ๒๑๕๓
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๕๓ - ๒๑๗๑
สมเด็จพระเชษฐาธิราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๑ - ๒๑๗๒(ถูกปลงพระชนม์)
พระอาทิตยวงศ์
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๗๒
(ถูกถอดจากราชสมบัติและถูกปลงพระชนม์ภายหลัง)
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พระสรรเพชญ์ที่ ๕)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙
สมเด็จพระเจ้าฟ้าไชย (พระสรรเพชญ์ที่ ๖)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๑๙๙ (ถูกปลงพระชนม์)
สมเด็จพระเจ้าสุธรรมราชา (พระสรรเพชญ์ที่ ๗)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๑๙๙ (ถูกปลงพระชนม์)
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑
สมเด็จพระเพทราชา (สมเด็จพระมหาบุรุษ)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๒๔๖
สมเด็จพระเจ้าเสือ (พระสรรเพชญ์ที่ ๘)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๔๖ - ๒๒๕๑
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พระสรรเพชญ์ที่ ๙)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๕๑ – ๒๒๗๕

๓๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

รัชกาลที่ ๓๓ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
รัชกาลที่ ๓๔ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
รัชกาลที่ ๓๕ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๐๑
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๐๑ – ๒๓๐๑ (สละราชสมบัติออก
ผนวช)
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์)
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๐๑ - ๒๓๐๑

๒. การปกครอง การปกครองในอาณาจักรอยุธยาแบ่ง ออกเป็น การปกครองครองสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑) และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.๑๙๙๑
- ๒๓๑๐)
การปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ เป็นรูปแบบ
การปกครองไม่ส ลั บ ซั บ ซ้อ นมากนั ก เพราะอาณาจั ก รยั ง ไม่ก ว้างขวาง แบ่ งรู ป แบบการปกครอง
ออกเป็น ๒ ส่วนคือ การปกครองในส่วนกลางหรือเขตราชธานี และการปกครองในส่วนภูมิภาค (ไพ
ทูรย์ มีกุศล, ๒๕๒๘) การปกครองในส่วนกลางใช้การปกครองแบบ “จตุสดมภ์” แปลว่าหลักทั้ง ๔
ประกอบด้วย กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา
พระมหากษัตริย์
กรมเวียง

กรมวัง

กรมคลัง

กรมคลัง

ภาพที่ ๒.๒ การปกครองส่วนกลางสมัยอยุธยาตอนต้น
กรมเวียงหรือเมือง มีเสนาบดีตาแหน่ ง “ขุนเวียง” เป็ นผู้บังคับบัญชา มีหน้ าที่ดูแล
ความเรียบร้อยของราษฎร ที่มีอยู่ในเมืองหลวงให้อยู่กันอย่างมีความสุข
กรมวัง มีเสนาบดีตาแหน่ง“ขุนวัง” เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ในการแบ่งเบาพระราช
ภาระของพระมหากษัตริย์ ดูแลเกี่ยวกับพระราชสานัก การจัดงานพระราชพิธีต่างๆ ดูแลเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมตลอดทั้งพิจารณาคดีความผิดของราษฎร
กรมคลัง มีเสนาบดีตาแหน่ง“ขุนคลัง”เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการหารายได้
เก็ บ รั ก ษา พระราชทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าจากส่ ว ย อากร ค่ า ธรรมเนี ย มและจ่ า ยพระราชทรั พ ย์ รั ก ษา
ผลประโยชน์ทางการเงินของพระเจ้าแผ่นดิน รวมทั้งสัญญาการค้าและติดต่อทางการทูตต่างประเทศ

บทที่ ๒ ๓๑
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

กรมนา มีเสนาบดีตาแหน่ง “ขุนนา” เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าทีด่ ูแลตรวจตราการทาไร่
ทานาทาสวน กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูก ในที่ดินของราษฎรทั้งราชอาณาจักร ทาหน้าที่เก็บ
ภาษีราษฎรที่ทานาทาสวน เรียกว่าอากรนา อากรสวน
การปกครองในส่วนภูมิภาค หัวเมืองในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย เมืองลูกหลวง หัวเมือง
ชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช การกาหนดหัวเมืองใช้ระยะทางเป็นตัวกาหนด การ
ปกครองในส่วนภูมิภาคนารูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ไปปกครองเช่นเดียวกัน แต่อาจมีรูปแบบ
ที่ปรากฏน้อยกว่า
เมืองลูกหลวง คือเมืองสาคัญที่อยู่รอบราชธานีทั้งสี่ทิศเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่าน สามารถ
เดินทางได้ภายใน ๒ วัน ในการปกครองเมืองลูกหลวงพระมหากษัตริย์จะส่งเจ้านายชั้นสูงไปปกครอง
เมืองเหล่านี้ได้แก่ ลพบุรี นครนายก พระประแดง สุพรรณบุรี
หัวเมืองชั้นใน คือเมืองที่ถัดจากเมืองลูกหลวงออกไปและใกล้ราชธานี หัวเมืองเหล่านี้มีการ
ปกครองโดยขึ้นตรงต่ออาณาจักรอยุธยา ถ้าเมืองใดมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ พระมหากษัตริย์จะ
ทรงแต่งตั้งให้เจ้านายออกไปปกครอง และเมื่อยามเกิดสงครามหัวเมืองเหล่านี้ต้องส่งกองทัพมาสมทบ
กับกองทัพหลวง เมืองเหล่านี้ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี แพรกหรือสรรคบุรี
หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร คือ เมืองที่อยู่ห่างไกล เมืองเหล่านี้เป็นเมืองใหญ่ มี
เมืองขึ้นอยู่ในอาณาเขตของตนและเจ้าเมืองมีอานาจค่อนข้างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ
ราชธานี เมืองเหล่านี้ได้แก่ นครราชสีมา ไชยา นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เชียงกราน ทวาย
ตะนาวศรี
เมืองประเทศราช คือเมืองที่กรุงศรีอยุธยาสามารถใช้กาลังไปยึดครองมาได้และอยู่ห่างไกล
จากศูนย์กลางการปกครอง โดยกรุงศรีอยุ ธยาจะใช้การปกครองทางอ้อม คือให้เจ้ าเมืองปกครอง
กันเองซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรุงศรีอยุธยา และต้องส่งเครื่องบรรณาการ เพื่อแสดงความจงรักภัคดี
เมืองเหล่านี้ได้แก่ กัมพูชา มะละกา และยะโฮร์
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๓๑๐) เริ่มต้นในสมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนารถ พระองค์ยังใช้รูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ แต่ได้เพิ่มตาแหน่งที่สาคัญสอง
ตาแหน่งคือ ตาแหน่งสมุหกลาโหมและสมุหนายก โดยตาแหน่งสมุหกลาโหมมีหน้าที่บังคับบัญชาฝุาย
ทหาร และตาแหน่ง สมุหนายกมีหน้าที่บังคับบัญชาฝุา ยพลเรือน รวมทั้งตาแหน่งจตุสดมภ์ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น นครบาล ธรรมธิกรณ์ โกษาธิบดี เกษตราธิการ สาเหตุที่แยกผู้ปกครองออกจาก
กัน ก็เพื่อถ่วงดุลอานาจในกลุ่มขุนนางด้วยกันและเพื่อรองรับกับการมีอาณาเขตขยายเพิ่มมากขึ้น
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พระมหากษัตริย์
สมุหกลาโหม
(เจ้าพระยามหาเสนาบดี สมุหกลาโหม)
บารุง ดูแล อาวุธยุทธภัณฑ์ และปูองกัน
ประเทศ

สมุหนายก
(เจ้าพระนาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก)
ปกครองบ้านเมืองฝุายพลเรือน
นครบาล (กรมเวียง)
พระยานครบาล ภายหลัง
เปลี่ยนเป็นยมราช
ธรรมาธิกรณ์ (กรมวัง)
พระยาธรรมธิกรณาธิบดี

โกษาธิบดี (กรมคลัง)
พระยาโกษาธิบดี
เกษตราธิการ (กรมนา)
พระยาเกษตราธิบดี (ภายหลัง
เปลี่ยนเป็น พลเทพ)

ภาพที่ ๒.๓ การปกครองส่วนกลางสมัยอยุธยาตอนปลาย
การปกครองในส่วนภูมิภาค สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองบางประการ คือทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงและให้รวมการบริหารเข้ากับหัวเมืองชั้นใน
หัวเมืองชั้นในหรือหัวเมืองชั้นจัตวา คือหัวเมืองที่อยู่ใกล้ราชธานีผู้ปกครองหัวเมืองชั้นในได้รับ
การแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์
หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร มีการแบ่งชั้น คือ ชั้นเอก โท ตรี ตามความสาคัญ
ของขนาดเมืองและยะยะทาง โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นสูงไปเป็น
เจ้าเมือง มีอานาจบังคับบัญชาโดยเด็ดขาด
หัวเมืองประเทศราช คือหัวเมืองที่อยู่ไกลสุดถือว่าเป็นเมืองของชาวต่างชาติ ใช้การปกครอง
ทางอ้อม คือให้เจ้าเมืองเดิมปกครองตามประเพณีดั้งเดิม และส่ งเครื่องราชบรรณาการให้กรุงศรี
อยุธยา โดยมีกาหนด ๓ ปีต่อ ๑ ครั้ง
การปกครองที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาคทรงวางระเบียบไว้ ได้ใช้เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศตลอดจนสมั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ จนถึ ง สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถูกยกเลิกไป
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รู ป แบบการปกครองในสมัย อยุ ธ ยาที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม นั้ นได้ รับ อิทธิ พลจาก
อาณาจั กรเขมร ที่แผ่ มายั งบริ เวณลุ่มแม่น้ าเจ้ าพระยาตอนล่ างตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจั กร
อยุธยา ทาให้มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม แต่ก็ไม่ได้กาหนดแน่นอนเหมือนในวรรณะอินเดีย การจาแนก
ชนชั้นโดยทั่วไปอาจจาแนกได้ ๒ ชนชั้นคือ ชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครอง
๑) ชนชั้นปกครอง คือชนชั้นส่วนน้อยของสังคมที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ และขุนนางหรือข้าราชการ
๑.๑) พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสูงสุดของสังคม เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักร
๑.๒) ขุนนางหรือข้าราชการ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญต่อการปกครอง มีหน้าที่
ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ มีบทบาทสาคัญในการต่อรองอานาจทางการเมือง และผลประโยชน์ของ
พระมหากษัตริย์
๒) ชนชั้ น ที่ ถู ก กปกครอง คื อ ชนชั้ น ส่ ว นใหญ่ ภ ายในอาณาจั ก ร มี ห น้ า ที่ รั บ ใช้ สั ง คม
ประกอบด้วย ไพร่และทาส
๒.๑) ไพร่ คือคนส่วนใหญ่ของสังคม มีหน้าที่ดูแลและรับใช้สังคมโดยเป็นกาลังสาคัญ
ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การทาสงคราม ดังนั้นผู้ที่สามารถควบคุมจานวนไพร่ได้ มากจึงเป็นผู้มี
อานาจมากในสังคม ดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์และแนวทางในการควบคุมไพร่เพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลและ
ให้มีปัญหาน้อยที่สุด
ระบบไพร่ คือระบบควบคุมคนและเกณฑ์แรงงาน ไพร่ทุกคนต้องมีสังกัด โดยต้องไปขึ้น
ทะเบียนกับมูลนายคนใดคนหนึ่งที่ในเมืองที่ตนเองสังกัด มูลนายจะจดชื่อและที่อยู่รวมทั้งชื่อภรรยา
ของไพร่ลงในกระดาษหรือหนัง ซึ่งทาเป็นม้วนยาวคล้ายหางว่าว เรียกว่า “บัญชีทะเบียนหางว่าว”
โดยทั่วไปมีการแบ่งไพร่ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่คือ ไพร่ส่วย ไพร่หลวง และไพร่สม
๒.๑.๑) ไพร่ส่วย คือไพร่ที่มีสังกัดในหัวเมืองที่อยู่ห่างไกล เกินกว่าที่จะเข้าเวรรับ
ราชการกับมูลนายได้ จึงให้มีการส่งส่วยหรือสิ่งของแทนการเข้าเวรรับราชการ
๒.๑.๒) ไพร่หลวง คือไพร่ที่สังกัดกรมกองต่างๆ เป็น ไพร่ที่ของพระมหากษัตริย์
โดยตรง ประเภทที่ถูกเกณฑ์มาทางานตามราชการกาหนด เข้าเวรรับราชการ เดือนเว้นเดือน
๒.๑.๓) ไพร่สม คือ เป็นไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่มูลนายและขุน
นางที่มีตาแหน่งทางราชการ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทน
๒.๒) ทาส คือผู้ที่มีฐานะต่าสุดในสังคม ไม่มีเสรีภาพในชีวิตของตนเอง เปรียบเสมือน
ทรัพย์สินที่มีชีวิตของนายเงิน มีหน้าที่ทางานปฏิบัติตามคาสั่งของนายเงิน อาจถูกลงโทษหรือทาทารุณ
กรรมต่างๆ ได้ ยกเว้นการทาทารุณกรรมถึงขั้นเสียชีวิต ทาสสามารถขายต่อให้ผู้อื่นได้ ทาสถูก แบ่ง
ออกเป็น ๗ ชนิด (กรมศิลปากร.๒๕๒๑)
๒.๒.๑) ทาสสินไถ่หรือทาสที่ไถ่มาด้วยทรัพย์ คือ ทาสที่ซื้อไว้ด้วยเงิน
๒.๒.๒) ลูกทาสหรือทาสในเรือนเบี้ย คือเด็กที่เกิดในระหว่างที่พ่อแม่เป็นทาส
ทาสชนิดนี้ไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้
๒.๒.๓) ทาสที่ได้มาแต่บิดามารดา คือ ทาสที่ได้รับมรดก ทาสที่ตกเป็นมรดกของ
นายทาส เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาสคนเดิมเสียชีวิตลง และได้มอบมรดกให้แก่นายทาสคนต่อไป
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๒.๒.๔) ทาสท่านให้ คือ ทาสที่มีผู้ยกให้
๒.๒.๕) ทาสที่ได้มาเนื่องจากนายเงินไปช่วยให้ผู้นั้นพ้นโทษปรับ
๒.๒.๖) ทาสที่เลี้ยงไว้ในเวลาข้าวยากหมากแพง
๒.๒.๗) ทาสเชลย คือเชลยศึกที่กวาดต้อนมาจากการทาสงคราม
๓. เศรษฐกิจ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีเศรษฐกิจดี เพราะเป็นพื้นที่ราบ
กว้างใหญ่ มีแม่น้า ๓ สายล้อมรอบ คือ แม่น้าลพบุรี แม่น้าปุาสัก และแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งตัวเกาะ
และบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานาข้าว
อาชีพสาคัญคือ เกษตร พืชหลัก คือ ข้าว รองลงมาได้แก่ พริกไทย ฝูาย หมาก มะพร้าว อ้อย และ
ผลไม้อื่นๆ แม้ว่าสภาพภูมิศาสตร์จะเอื้ออานวยต่อการเพราะปลูก แต่ลักษณะการเกษตรก็ยังเป็ น
การเกษตรแบบพอยั งชีพ ยั งใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบดั้งเดิม คือต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็ นส่ ว นใหญ่
นอกจากนี้ยังติดต่อกับต่างประเทศได้สะดวกโดยทางเรื อ ทาให้อาณาจักรอยุธยาเจริ ญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การค้ากับต่างประเทศในสมัยอาณาจักรอยุธยาเป็นแบบ “การค้าผูกขาดของ
หลวง” มีพระคลังสินค้าเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบการค้าผูกขาด การส่งสินค้าบรรทุกเรือสาเภาไป
ค้าขายกับต่างประเทศใกล้เคียงทารายได้ให้แก่รัฐเป็นอย่างมาก นอกจากจะค้าขายกับจีน อินเดีย
เปอร์เซีย และอาหรับ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยแล้ว อาณาจักรอยุธยายัง ทาการค้ากับญี่ปุน
และประเทศทางตะวันตกถึง ๖ ชาติ คือ โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศส
ส่วนทางด้านลักษณะของระบบศักดินาในทางเศรษฐกิจ ถ้าไพร่ใช้เวลาส่วนตัวทามาหาเลี้ยงชีพไพร่
จะต้องเสียภาษีในรูปต่างๆ ให้กับรัฐ ๔ ประเภท คือ
๑) อากร คือภาษีที่เก็บจากประชาชน โดยการชักส่วนจากผลประโยชน์ที่ได้ประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ เช่น การทาสวน ทาไร่ จับปลา เก็บของปุา และการต้มกลั่นสุรา เป็นต้น
๒) จังกอบ คือภาษีที่เรียกเก็บชักหนึ่งส่วนสิบจากสินค้าภายใน และภายนอกประเทศ เมื่อ
สินค้าผ่านด่านขนอนไม่ว่าทางบก หรือทางน้า
๓) ฤชา คือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎร ที่มาติ ดต่อรัฐให้อานวยประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การออกโฉนดที่นา ที่สวน และอื่นๆ
๔) ส่ ว ย คือเงินหรื อสิ่ งของที่รั ฐ บาลเรี ยกเก็บ แทนแรงงานไพร่ สิ่ งของที่ไพร่ ส่งมาให้ นั้ น
อานวยประโยชน์ทางด้านการค้าต่างประเทศแก่รัฐบาลมาก ทั้งนี้เพราะส่วยที่รัฐบาลเรียกเก็บล้วนเป็น
สินค้าที่มีราคาดีเป็น ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ทองคา เงิน ฝาง ดีบุก ดินประสิ ว ยาง
กามะถัน ไม้แดง และงาช้าง เป็นต้น
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
การรับอิทธิพลของขอมตามอคติเทวราชาทาให้อาณาจักรอยุธยามีประเพณีในราชสานัก
หลายอย่างเช่น การใช้คาราชาศัพท์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้า พระพิพัฒน์สัตยา
ซึ่งทาตามแบบอย่างของพราหมณ์ อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาฝุายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ ยังคงมี
ความสาคัญทั้งในด้านของประเพณีและศิลปวัฒนธรรม โดยทั่วไปมีการสร้างวัดวาอารามเป็นจานวน
มาก ก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยา
นั้น ดินแดนนี้เคยรุ่งเรืองและมีศิลปะที่ได้สร้างไว้แต่เดิมปรากฏอยู่ทั่วไป มีทั้งโบราณสถานที่สร้างขึ้ น
ตามลัทธิหินยานในสมัยทวารดี โบราณสถานที่สร้างตามลัทธิมหายานสมัยศรีวิชัย และพระปรางค์ตาม
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ศิลปะลพบุรี นอกจากนั้นยังมีศิลปะอู่ทองปรากฎอยู่ทั่วไป ศิลปะสมัยอู่ทอง เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นทาง
ภาคกลางของประเทศไทยในบริเวณเมือง สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สรรคบุรี ลพบุรีและอยุธยา ที่
เรียกว่า ศิลปะอู่ทอง เพราะแต่เดิมเชื่อกันว่าศู นย์กลางของศิล ปะแบบนี้อยู่ ที่เมืองอู่ทองเป็นเมือง
โบราณเมื อ งหนึ่ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ปั จ จุ บั น ศิ ล ปะอู่ ท องนี้ เ ดิ ม ใช้ เ รี ย กศิ ล ปกรรมแขนง
ประติมากรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ส ร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุ ธยาเป็นราชธานี แต่จากการศึกษา
ค้นคว้าด้านศิลปกรรมสมัยอู่ทอง อาจกล่าวได้ว่าตอนปลายของศิลปะสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และละโว้
นั้นเกิดศิลปะหนึ่งเป็นศิลปะผสมขึ้นคือศิลปะสมัยอู่ทอง เป็นศิลปะร่วมสมัยกับศิลปะลพบุรี ความ
แตกต่างของศิลปะอู่ทองกับศิลปะลพบุรีมีน้อยมาก เช่น งานประติมากรรมพระพุทธรูปต่างกันที่วัสดุที่
ใช้สร้าง กล่าวคือ ศิลปะลพบุรีสร้างด้วยหิน แต่ศิลปะอู่ทองหล่อด้วยสาริด
สาหรับในด้านศิลปกรรมในสมัยอยุธยา นักโบราณคดีได้แบ่งรุ่นของศิลปะออกเป็น ๓ ระยะ
ระยะที่ ๑ (นับตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ จนถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
ด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การสร้างวัด นิยม
สร้างปรางค์เป็นหลักของวัด มีวิหารอยู่หน้าปรางค์ มีระเบียงคตล้อมรอบ นิยมสร้างโบสถ์และวิหาร
ควบคู่กันไป ผนังก่ออิฐถือปูน ไม่นิยมทาหน้าต่าง ใช้วิธีเจาะผนังให้เป็นช่อ งลูกกรงที่เรียกกันว่าลูกฟัก
บ้าง เจาะเป็นช่องเรียบๆ บ้าง หลังคาโบสถ์ วิหารมักทาเป็นจั่วลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ นิยมมุง หลังคา
ด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดาเรียกว่า กระเบื้องกาบกล้วย เช่นพระปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ วัดพระราม
วัดราชบูรณะ จังหวัดระนครศรีอยุธยา พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านประติมากรรม ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูป พระพุทธรูปในระยะนี้
นักโบราณคดีจัดให้อยู่ในสกุลช่างแบบอู่ทอง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการหล่อสาริดโดย
โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระโพธิ สัตว์ ๕๐๐ พระชาติขึ้นชุดหนึ่ง ส่วนประติมากรรมตกแต่ง เช่น พวกปูน
ปั้น นิยมปั้นลาย แบบเครื่องเถาแบกึ่งธรรมชาติกึ่งประดิษฐ์ การจาหลักลายเพดาน ส่วนมากเป็นลาย
ดอกบัว ลายค้างคาว
ด้านจิตกรรม นิยมเขียนภาพประดับภายในศาสนสถาน ภาพที่นิยมเขียนคือ ภาพพุทธรูป
ประทับนั่งเรียงแถว มีเรือนแก้วและซุ้มโพธิ์ สีที่ใช้ระบายคือ สีแดง ดา และเหลือง ระบายอ่อนแก่ เล่น
เงา (เสนอ นิลเดช .๒๕๐๖) บางแห่งมีการปิดทองลงบนภาพ เช่น ภาพผนังภายในกรุพระปรางค์วัด
ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พงเพชร สุรัตนกวีกุล และพรภิรมณ์ เชียงกูล,๒๕๕๗)
ระยะที่ ๒ (นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรม)
ระยะนี้อิทธิพลของศิลปะแบบสุโขทัยได้แพร่ลงมายังกรุงศรีอยุธยามากขึ้นกว่าแต่ก่อน นิยม
สร้างแบบสุโขทัย โดยเฉพาะการสร้างเจดีย์ทรงกลม (ทรงลังกา) แบบสุโขทัย เช่น เจดีย์วัดพระศรี
สรรเพชญ และเจดีย์ใหญ่วัดชัยมงคล การก่อสร้างอาคาร เช่น โบสถ์ วิหาร มีลักษณะแน่นบึกบึ น
กว้างใหญ่และยกฐานสูง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างมหาปราสาทและปราสาท
ขึ้น ๒ องค์คือ พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทและพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

๓๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ระยะที่ ๓ (นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองมาจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา )
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพไปยังกัมพูชา และได้กัมพูชามา
ไว้ในพระราชอานาจ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จาลองพระนครวัดมาสร้างไว้ ณ ตาบลวัดเทพจันทร์
ริมแม่น้าปุาสักและให้เรียกว่า ตาหนักพระนครหลวง เพื่อใช้เป็นที่ประทับพักร้อนในขณะเสด็จพระ
พุทธบาท แต่ก่อสร้างได้ไม่ใหญ่โตเหมือนของเดิมจึงโปรดฯ ให้แปลงเป็นวัด
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเริ่มเข้ามามีอิทธิพลอยู่ในสถาปัตยกรรม
ไทย มีการสร้างซุ้มประตูหน้าต่างโค้งแหลมแบบกอธิค (Gothic) เช่น ซุ้มประตูทางเข้าพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ มีการสร้างตึกแบบยุโรป ได้แก่ ตึกปิจู ตึกโคระซานหรือตึกคชสาร โปรดให้สร้างเพื่อรับ
ราชทูตในสมัยนั้น แบบอย่างการก่อสร้างที่เป็นพิเศษ คือ การเจาะช่องกาแพงเป็นช่องเล็กๆ แต่ไม่
ทะลุ ตอนบนของช่ องเหล่ า นี้ ท าเป็ น รู ป โค้ งคล้ า ยกลี บบั ว ช่ องเหล่ า นี้ เรี ย งรายอยู่ ต ามก าแพงที่
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ จังหวัดลพบุรี สาหรับตึกแบบยุโรปในกรุงศรีอยุธยาคือ ตาหนักสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ในยุคนี้การสร้างเจดีย์ไม้สิบ
สองเป็นที่นิยมกันมาก เช่น เจดีย์ใหญ่ที่วัดภูเขาทอง สาหรับโบสถ์และวิหาร มักจะทาฐานและหลังคา
เป็นเส้นโค้งและมักใช้เสากลมก่อด้วยอิฐ ส่วนใหญ่มีบัวหัวเสาเป็นรูปบัวตูม กระเบื้องมุงหลังคามักจะ
ใช้กระเบื้องเคลือบแทนกระเบื้องดินเผาธรรมดาที่ใช้กันมาแต่เดิม เช่นวัดบรมพุทธา ราม ที่สมเด็จพระ
เพทราชาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
ด้านประติมากรรม ที่นิยมสร้างกันคือพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบราชาธิราช นิยมสร้างทั้ง
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่และทรงเครื่องน้อย
ด้านจิตกรรม นิยมเขียนภาพเล่าเรื่องแทนภาพแบบซุ้มเรือนแก้วที่เคยวาดในระยะแรกๆ แต่
ยังไม่คานึงถึงหลักสถาปัตยกรรม และภาพบุคคลประกอบในภาพไม่มีความสัมพันธ์กันตามสัดส่วนจริง
สีที่ใช้มีสีสรรสดใส ช่างไทยนิยมเขียนตามแบบอย่างของศิลปะจีน คือ รูปเซี่ยวกาง ลักษณะคล้ายกับ
รูปทวารบาลของไทยแต่เดิมมักเขียนรูปท้าวกุเวรหรือรูปเทวดาถือพระขรรค์ ภาพจิตกรรมที่งดงาม
ที่สุดภาพหนึ่งคือ ภาพที่ผนังพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม
๕. การต่างประเทศ อาณาจักรอยุธยามีการดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบเปิดในการติด
ต่อกับต่างชาติทุกชาติ ทาให้ชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันออกและชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อกับกรุงศรี
อยุธยาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การค้าขาย การเผยแพร่ศาสนา และเหตุผลทางการเมือง
๕.๑ ความสัมพันธ์ของอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๑.๑ ความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัย เมื่ออาณาจักรอยุธยาเริ่มก่อตัวขึ้นนั้น
อาณาจักรสุโขทัยยังคงเป็นปึกแผ่นอยู่ แต่ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อม ไม่สามารถแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจกับอาณาจักรอยุธยาได้ ในที่สุดจึงต้องตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา ในรัชกาล
สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ ๑ (พะงั่ว) กษัตริย์องค์ที่ ๓ ของอาณาจักรอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๒๑
และตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ กษัตริย์องค์ที่ ๗ ของอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)อาณาจักรอยุธยาก็ผนวกดินแดนของอาณาจักรสุโขทัย
เข้าเป็ น อาณาจั กรเดียวกับ อาณาจั กรอยุ ธ ยา โดยส่ งพระราเมศวร(ต่อมา คือสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ) ขึ้นไปปกครองหัวเมืองเหนือ มีที่มั่นอยู่ที่เมืองพิษณุโลก

บทที่ ๒ ๓๗
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

๕.๑.๒ ความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านนา เมื่ออาณาจักรอยุ ธยาได้อาณาจักร
สุโขทัยมาอยู่ใต้อานาจแล้ว ดินแดนของอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรล้านนาจึงอยู่ใกล้ชิดติดต่อกัน
และมีการทาศึกสงครามกันบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการที่พม่ายกกองทัพมาตีเชียงใหม่ได้
เชียงใหม่เป็นประเทศราชแล้วทาเป็นฐานที่มั่นทาศึกสงครามกับอาณาจั กรอยุธยา จึงทาให้กษัตริย์
อาณาจักรอยุธยาต้องยกทัพกลับไปตีเชียงใหม่กับพม่า การทาสงครามด้วยเหตุต่างๆ ดังกล่าวมีหลาย
ครั้งหลายหน เช่น ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เป็นต้น การทาสงครามกับเชียงใหม่สิ้นสุดลงเป็นครั้ง สุดท้ายในรัชกาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๗ จากนั้นอาณาจักรล้านนาก็มีฐานะเป็นประเทศราชของกรุงธร
บุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
ไทย
๕.๑.๓. ความสัมพันธ์กับพม่า พม่านับเป็นคู่แข่งที่สาคัญของไทยในด้านการเมือง
และการทหาร ตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีการทา
สงครามกันบ่อยครั้ง เป็นสงครามในสมัยอาณาจักรอยุธยา ๒๔ ครั้ง สมัยกรุงธนบุรี ๑๐ ครั้ง และสมัย
กรุงรัตน โกสินทร์ ๑๐ ครั้ง รวมทั้งสิ้นถึง ๔๔ ครั้ง การทาสงครามครั้งแรกกับพม่าเกิดขึ้นในปี พ.ศ.
๒๐๘๑ ตรงกับ รั ช กาลสมเด็จพระไชยราชาธิร าชและพระเจ้าตะเบ็ งชะเวตี้ เรื่องเมืองเชียงกราน
หลังจากนั้นต่อมาอีก ๓๑ ปี ไทยก็เสียกรุงเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๑๑๒ ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระ
มหินทราธิราช และพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง หลังจากที่ตกเป็นประเทศราชของพม่า ๑๕ ปี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชได้ทรงประกาศเอกราชในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระ
ราชบิดา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ตรงกับรัชกาลพระเจ้าเอกทัศและพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์อลอง
พญา ไทยเสียกรุงเป็นครั้งที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้อิสรภาพได้สาเร็จในเวลา ๗ เดือน
ต่อมา
๕.๑.๔ ความสัมพันธ์กับเขมร มิได้เป็นไปอย่างราบรื่นนัก อาณาจักรอยุธยาได้สั่ง
กองทัพไปตีเขมรหลายครั้ง การรบที่สาคัญเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสาม
พระยา) เมื่อปีพ.ศ. ๑๙๗๔ รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖ และรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง เมื่อปีพ.ศ. ๒๑๗๔ เนื่องจากเขมรด้อยกว่าด้านกาลังคนและเศรษฐกิจ อี กทั้ง
เจ้านายเขมรมักแตกแยกกันเอง ฉะนั้นความสัมพันธ์กับเขมรจึงเป็นไปในลักษณะที่ไทยส่งกองทัพไป
ปราบเขมรให้อยู่ในอานาจเป็นส่วนใหญ่
๕.๑.๕ ความสั ม พัน ธ์กั บ จี น อาณาจั ก รอยุ ธ ยามีค วามสั มพั นธ์ กับ จี น ตรงกั บ
ราชวงศ์เหม็ง จี นเป็น ชาติที่มีความใกล้ชิดกับกรุงศรี อยุ ธยาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องทาง
เศรษฐกิจ อยุธยามีการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนหลายครั้ง เพื่อรับอภิสิทธิ์ในการนาสินค้าไปขาย
ยังเมืองท่าของจีน โดยไม่ต้องเสียภาษี และยังสามารถซื้อสินค้าจีนกลับมาขายในราชอาณาจักรอยุธยา
ได้ด้วย
๕.๒ ความสัมพันธ์ของอาณาจักรอยุธยากับประเทศทางตะวันตก
ชาติตะวันตกได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับราชอาณาจักรอยุธยาและชาติต่างๆ
ในภูมิภาคตะวันออก มีเหตุผลสาคัญ ๓ ประการคือ ประการแรก เกิดจากความก้าวหน้าทางด้านการ
เดินเรือ ประการที่สอง เหตุผลด้านการค้า ประการที่สาม เหตุผลทางด้านศาสนา ด้วยเหตุผลต่าง ๆทา

๓๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ให้ชาติตะวันตกเดินทางเข้าในเอเชียตะวันออก ในขณะที่พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทรงมีน โยบาย
เปิ ด ความสั ม พั น ธ์ กั บ ทุ ก ชาติ เพื่ อ ผลประโยชน์ ท างด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ โปรตุ เ กสเป็ น
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ เมื่อปีพ.ศ.
๒๐๕๔ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ ไทยได้ส่งทูตไปยุโรปครั้งแรก โดยไปที่ประเทศฮอลันดา
(เนเธอร์ แลนด์) ในปี พ.ศ. ๒๑๕๐ ฝรั่งเศสเป็นชาวตะวันตกชาติสุดท้ ายที่เข้ามาในสมัยอาณาจักร
อยุธยา โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้เดินทางเข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพ.ศ.
๒๒๐๕ และได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงส่งคณะทูตมี เชอ
วาเลีย เดอ โชมอนต์ (Chevalier de Chaurmont) เป็นหัวหน้าเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา
ในปี พ.ศ. ๒๒๒๘ และในปีต่อมา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้พระวิสูตร
สุนทร (โกษาปาน)เป็นราชทูตเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าเฝูาฯ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ที่
พระราชวังแวร์ซายส์ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงส่ง เดอ ลา ลูแบร์ (De la Loubere) เป็นหัวหน้าคณะ
ทูตฝรั่งเศสชุดที่สองเข้าเฝูาฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพ.ศ. ๒๒๓๐ นับว่าสัมพันธภาพระหว่าง
ไทยกับฝรั่งเศสเป็นไปอย่างดียิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การติดต่อกับชาวต่างประเทศ
นอกจากไทยจะให้ สิ ทธิทางการค้าแล้ ว ยั งอนุ ญาตให้ ป ฏิบั ติกิจทางศาสนาได้โ ดยเสรี อีกด้ว ย ส่ ว น
ผลประโยชน์ ที่ไทยได้รั บ นอกจากทางด้านการค้ายั งได้เรี ยนรู้ ศิลปวิทยาการที่ช าวตะวันตกน ามา
เผยแพร่ เช่น วิชาการทาปืนไฟ การสร้างปูอมปราการ การรักษาพยาบาลคนไข้ การวางท่อส่งน้าและ
การทาขนมบางชนิด เช่น ขนมฝอยทอง และขนมฝรั่งจากโปรตุเกส

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐ – ๒๓๒๕)

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ในพ.ศ. ๒๓๑๐ บ้านเมืองเสียหายย่อยยับยิ่งกว่าการเสียกรุง
ครั้งแรก การปกครองที่กรุงศรีอยุธยามีมาก็ได้สลายตัวลง สังคมเต็มไปด้วยความปั่นปุวน พม่าไม่ได้
รุกรานดินแดนไทยทั้งหมด และมิได้แต่งตั้งผู้ใดปกครองกรุงศรีอยุธยาอย่างแท้จริง เหลือเพียงกองทัพ
เล็กๆ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน โดยมีสุกี้นายกองเป็นผู้ดูแลรักษา ตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น การสูญเสียราช
ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางอานาจการปกครอง ทาให้หัวเมืองต่างๆ ถือโอกาสตั้งตัวเป็นอิสระถึง ๕ ชุมชน
คือ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ชุมนุมเจ้าพิมาย และ
ชุมนุมเจ้าตาก (แถมสุข นุ่มนนท์,๒๕๓๓ : ๖๒) ปรากฏว่าชั่วระยะเวลาเพียง ๗ เดือนหลังจากเสียกรุง
เจ้าตากซึ่งเสียเปรียบชุมชุนอื่นๆ ด้วยประการทั้งปวง ไม่มีกาลังคน กาลังอาวุธ ไม่มีเมืองที่ปกครองอยู่
ก่อนเช่นเมืองพิษณุโลก ที่เป็นหัวเมืองเอกทางเหนือ กลับเป็นผู้นาชนชาวไทยกู้เอกราชของชาติคืนมา
ได้ พระองค์ทรงดาเนินการรื้อฟื้นอาณาจักรขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรี และทรงฟื้นฟูระบบและสถาบันทาง
สังคมเพื่อสร้างเสถียรภาพภายในอาณาจักรต่อไป แต่รัดกุมและมีความเด็ดขาดกว่า คนไทยในสมัยนั้น
จึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถ้าผู้ใดมีความดีความชอบ ก็จะได้รับการปูนบาเหน็จอย่างรวดเร็ว และ
ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทาศึกสงคราม ทาสงครามกับ
พม่าถึง ๑๐ ครั้ง ไม่มีเวลาได้ก่อสร้างทานุบารุงราชธานีแห่งใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงกิจการบ้านเมือง
ต่างๆ ได้มากเท่าใดนัก แต่ในตอนปลายรัชกาล ไทยได้ส่งกองทัพไปปราบปรามเขมรและลาว

บทที่ ๒ ๓๙
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

จนได้ดินแดนทั้งสองแห่งอยู่ใต้อานาจ ในการยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ของลาว เมื่อปีพ.ศ.๒๓๒๑
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช) เป็นแม่
ทัพ และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ยังกรุงธนบุรีด้วย
๑ พระนามพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรธนบุรี
ราชวงศ์ธนบุรี
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔
เสวยราชย์ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๑๐ มีนาคม ๒๓๒๔
๒. การปกครอง
การปกครองสมัยธนบุรี ยังคงยึดรูปแบบการปกครองของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ตามที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว้ คือ มีการแบ่งการปกครองทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
การปกครองส่วนกลาง มีกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางการปกครอง โดยมีอัครมหาเสนาบดีที่
สาคัญ ๒ ตาแหน่งช่วยในการบริหารราชการแผ่นดิน คือ สมุหนายกและสมุหพระกลาโหม ขึ้นตรงต่อ
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์

สมุหพระกลาโหม

เจ้าพระยาจักรี
(ดูแลเมืองฝุาย
เหนือ)

กรมเวียง

กรมวัง

กรมคลัง

กรมนา

สมุหพระกลาโหม

พระโกษาธิบดี
(ดูแลหัวเมืองฝุายใต้
และชายทะเล
ตะวันออก)

พระยามหาเสนา
(ที่ปรึกษาราชการ
แผ่นดิน)

ภาพที่ ๒.๔ แผนภาพการจัดการบริหารราชการส่วนกลางสมัยธนบุรี
สมุหนายก เป็นอัครมหาเสนาบดีฝุายพลเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบหัวเมืองฝุายเหนือทั้ง
ราชการฝุายทหารและพลเรือน ส่วนยศและราชทินนามนั้น มีทั้งพระยายมราชและเจ้าพระยาจักรี
สมุหพระกลาโหม เป็นอัครมหาเสนาบดีฝุายทหาร มีหน้าที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาข้อราชกิจ
ของพระมหากษัตริย์ ยศและราชทินนาม คือ พระยายมราช
ส่วนหน้าที่ดูแลหัวเมืองฝุายใต้ ให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระยาโกษาธิบดี ซึ่งว่าการ
กรมคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ส่วนตาแหน่งเสนาบดีจตุสมดมภ์
ทั้ง ๔ คือ เวียง วัง คลัง นา ยังอยู่ในเขตราชธานีขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ การปกครองในส่วนกลาง
ยังเป็นแบบรวมศูนย์อานาจขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์ แต่เน้นการถ่วงดุลอานาจในหมู่ขุนนาง
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การปกครองในส่วนภูมิภาค มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก
และเมืองประเทศราช โดยหัวเมืองชั้นใน มีผู้ปกครองเรียกว่า “ผู้รั้ง” และมีคณะกรมการเมือง คอยรับ
นโยบายและคาสั่งจากเสนาบดีจตุสดมภ์ในส่วนกลางไปปฏิบัติ ส่วนหัวเมืองชั้นนอก โดยเฉพาะหัว
เมืองทางเหนือ ตอนต้นรัชกาล ทรงส่ งพระยาจักรีออกไปปกครองดูแล ส่วนเมืองประเทศราช ใช้
วิธีการปกครองทางอ้อม คือให้เจ้าเมืองปกครองกันเอง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรุงธนบุ รี แต่ต้องส่ง
บรรณาการเพื่อแสดงความจงรักภัคดี นอกจากนี้ จะต้องส่งกองกาลังมาช่วยรบเมื่อเกิดสงคราม (เปรม
วิทย์ ท่อแก้ว, ๒๕๔๓ : ๔๔)
๓. ด้านเศรษฐกิจ
ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชย์สมบัตินั้นบ้านเมืองกาลังประสบ
ปัญหาความตกต่าทางเศรษฐกิจอย่างที่สุด เกิดการขาดแคลนข้าวปลาอาหารและเกิดความอดอยาก
ยากแค้น จึงมีการปล้นสะดมแย่งชิงอาหาร มิหนาซ้ายังเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก ทาให้ภาวะเศรษฐกิจที่
เลวร้ ายอยู่แล้ วกลับ ทรุดหนั กลงไปอีก ถึงกับ มีผู้ คนล้ มตายเป็น จ านวนมาก สมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราชทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ด้ว ยวิธีการต่างๆ เช่น ทรงสละทรั พย์ ส่ ว นพระองค์ ซื้อข้าวสารมา
แจกจ่ายแก่ราษฎร หรือขายในราคาถูก พร้อมกับมีการส่งเสริมให้มีการทานาปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้พอเพียง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทาศึกสงคราม ไม่มีเวลา
ได้ก่อสร้างทานุบารุงราชธานีแห่งใหม่ ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๑๐–๒๓๒๕ อันเป็นปี
สิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรี
๔. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สภาพทั่วไปทางด้านสังคมภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ มีความเสื่อมโทรม ทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนา
อานาจทางการเมืองใหม่ ทรงสร้างเมืองธนบุรีเป็นราชธานี จึงดาเนินนโยบายทางสังคมทาการสถาปนา
สังฆมณฑล ให้สืบหาพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่แยกย้ายกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ให้มาประชุมกันที่วัด
บางหว้าใหญ่ แล้วเลือกพระสงฆ์ผู้ที่ทรงธรรมมากและพรรษามาก เป็นสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็น
ประมุขของสงฆ์ในการจัดการปกครองในสังฆมณฑล อีกทั้งยังสืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวเมื อง
ต่างๆ ที่ยังหลงเหลือจากการทาลายของข้าศึก นามาคัดลอกเพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงสาหรับ
พระนคร
ทางด้านการสร้างและปฏิสังขรณ์วัด ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพรเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ว่าจ้างข้าราชการทั้งฝุายทหารและพลเรือนร่วมกันสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร กุฎิพระสงฆ์
หลายพระอาราม วัดที่สาคัญในสมัยกรุ งธนบุรี คือ วัดบางยี่ เรือใหญ่หรื อวัดบางยี่เรือนอก เพราะ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงบูรณปฏิสังขรณ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่ถวายพระเพลิงศพของสมเด็จ
พระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ พระราชมารดาของพระองค์และทรงโปรดเกล้ าฯ ยกฐานะเป็น
พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ส่วนพระอารามที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งคือ “วัดแจ้ง” เป็นวัดที่อยู่ในเขต
พระราชฐาน ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา ตอนปลายรัชกาลพระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิ
มากร หรือพระแก้วมรกต พร้อมพระบางมาจากเมืองเวียงจันทน์ในพ.ศ. ๒๓๒๒ ทรงโปรดเกล้าฯให้
ปลูกโรงรับเสด็จฯ ข้างพระอุโบสถวัดแจ้ง และให้มีพระราชพิธีสมโภชเฉลิมฉลองวัดแจ้ง จึงกลายเป็น
“วัดพระแก้ว” เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน
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กรุงธนบุรีเป็นช่วงที่มีการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ รวมทั้งอยู่ในภาวะของสงคราม ผลงาน
ด้านวรรณกรรมจึงไม่เด่นชัด ที่สาคัญคือช่างฝีมือและช่างศิลป์ถูกพม่ากวาดต้อนไปจานวนมาก ช่างที่มี
อยู่จึงเป็นช่างฝึกหัดรุ่นใหม่
๕. การต่างประเทศ
การดาเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงธนบุรี มีหลายลักษณะคือ มีทั้ง
ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน และการขยายอานาจไปครอบครองอาณาจักรข้างเคียง
ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ กับชาติตะวันออก ส่วนชาติตะวันตกมีเพียงเล็กน้อย

ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕ – ปัจจุบัน )

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เสด็จ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติในปี พ.ศ.๒๓๒๕ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และโปรดฯ ให้ย้ายราชธานีจากกรุง
ธนบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวา (หรือฝั่งตะวันตก) ของแม่น้าเจ้าพระยามาอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้าย
(หรือฝั่งตะวันออก) ของแม่น้าสายเดียวกันนั้นและพระราชทานนามพระนครว่า “กรุงเทพมหานคร
บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, ๒๕๐๓ : ๑๐๕) ซึ่งต่อมา
ในรัชการที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าให้แปลงสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์ ” ให้เป็น”อมรรัตนโกสิ นทร์”
นอกนั้นให้คงเดิม
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์อาจสรุปเป็น ๒ ช่วงเวลาใหญ่ๆ คือสมัยก่อนเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ และสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
๑. สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาบ้านเมือง โดยสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น การสร้างพระบรมมหา
ราชวังก็ถ่ายแบบแปลนแผนผังพระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยามาเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการสร้างวัดวา
อารามก็มักให้ชื่อตามวัดสาคัญๆ ที่ เคยมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยา เช่น วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ เป็น
ต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ไทยมีการติดต่อทาการสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศทาง
ตะวันตก โดยทากับอังกฤษเป็นชาติแรกปี พ.ศ. ๒๓๖๙ (ค.ศ. ๑๘๒๖) เมื่อ เฮนรี่ เบอร์นี่ (Henry
Burney) เป็นทูตเดินทางเข้ามาเจรจาต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๗๕ (ค.ศ.๑๘๓๓) ไทยทาสนธิสัญญาทางการ
ค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยเอดมันด์ โรเบิร์ตส์ (Edmund Roberts) เป็นทูตอเมริกันคนแรกที่เดินทางมา
ประเทศไทยและเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย ที่จะเรียนรู้
ภาษา อังกฤษและวิทยาการทางตะวันตกตั้งแต่เมื่อทรงผนวชและยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรง
เริ่มปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกหลายอย่าง มีการยกเลิกประเพณีบางอย่างที่ล้าสมัย
เช่น ประเพณีห้ามราษฎรเข้าเฝูาฯ เวลาเสด็จพระราชดาเนินและประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลา
เข้าเฝูาฯ นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้จ้างสตรีชาวอังกฤษ ชื่อแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna leon Owens)

๔๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

มาเป็นครูถวายพระอักษรแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วย นอกจากนี้รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างวัดต่างๆ ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม และวัดราชประดิษฐ์
ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔
ด้านสถาปัตยกรรมเริ่มนิยมตามแบบตะวันตก เช่น พระราชวังสราญรมย์ สถาปัตยกรรมแบบ
ไทย เช่น ปราสาทพระเทพบิดร เจดีย์สาคัญ เช่น พระปฐมเจดีย์ พระมหาเจดีย์ในวัดพระเชตุพนฯ
พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) พระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น
ด้านจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถและวิหารวัดบวรเวศวิหาร ภาพเหมือน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝีมือขรัวอินโข่ง การปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงประเทศตามแบบอย่างตะวันตกดาเนินไปอย่างกว้างขวางในสมัยรัชกาลที่ ๕ และทรงเป็น
กษัตริย์ไทยพระองค์แรกเสด็จประพาสต่างประเทศ ในระยะแรกได้เสด็จประพาสประเทศใกล้เคียง คือ
สิงคโปร์ ชวา มลายู อินเดีย และพม่า ต่อมาในระยะหลังจึงได้เสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้งในปี พ.ศ.
๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐
สิ่งสาคัญๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ
๑. ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ แบ่งหน่วยงานราชการส่วนกลางออกเป็นกระทรวง
ต่างๆ มีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนภูมิภาคเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลรวมหัวเมือง
หลายเมืองเข้าเป็นมณฑลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย
๒. จัดระบบกฎหมายและการศาลตามแบบประเทศยุโรป
๓. วางระเบียบการเก็บภาษีอากรเสียใหม่ มีการทางบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก
๔. ปรับปรุงด้านการเกษตรและการชลประทาน โครงการชลประทานที่สาคัญ คือการขุด
คลองรังสิต
๕. สร้างทางรถไฟสายแรกระหว่างกรุงเทพ-นครราชสีมา
๖. พัฒนาระบบการศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนสาหรับประชาชนทั่วไป คือ โรงเรียนวัดมหรรณ
พาราม นอกจากนี้ยังจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผลิ ตคนเข้ารับราชการ ได้แก่ โรงเรียนทาแผนที่ โรงเรียน
กฎหมาย โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนราชแพทยาลัย โรงเรียนข้าราชกาลพลเรือน (ซึ่ง
ต่อมาได้พัฒนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชกาลที่ ๖ มีการส่งนักเรียนทุนกระทรวงต่างๆ รวมทั้ง
ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่างประเทศ
๗. ยกเลิกตาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และโปรดฯ ให้แต่งตั้งตาแหน่ง “สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร” ตามแบบอย่างประเทศทางตะวันตกที่เรียกองค์รัชทายาทว่า
Crown Prince
๘. เลิกทาสและระบบไพร่ โดยให้มีการดาเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้เกิดปัญหารุนแรง
สาหรับการเลิกทาสนั้นต้องใช้เวลานานถึง ๓๑ ปี จึงสาเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์
๙. ให้ยกเลิกประเพณีการมอบคลานเข้าเฝูา และจารีตนครบาล
ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๕
ด้านสถาปัตยกรรม ได้รับอิทธิพลของตะวันตกมากขึ้น เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่
นั่งอนันตสมาคม พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม วัดนิเวศธรรม
ประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมแบบใหม่ เช่น วัดเบญจมบพิตรฯ วัดราชบพิธฯ วัด
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เทพศิริ น ทราวาส พระที่นั่ งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน อาเภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ด้านประติมากรรม เช่น พระพุทธชินราชจาลอง พระสัมพุทธพรรณี พระบรมรูป เช่น พระ
บรมรูปหล่อพระมหากษัตริย์ ๔ รัชกาล ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมรูปทรงม้า
ด้านจิตรกรรม เช่น ภาพเขียน เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ในอุโบสถวัดราชาธิราช
ด้านนาฏกรรม เกิดละครแบบใหม่ เช่น ละครพันทาง ละครดึกดาบรรพ์ ละครร้อง ละครพูด
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่ ๕ อีกหลายอย่างที่
สาคัญ ได้แก่
๑. โปรดฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นใช้เป็นครั้งแรก
๒. เริ่มใช้พุทธศักราช พ.ศ เป็นศักราชทางราชการแทน ร.ศ.(รัตนโกสินทรศก) ในปี พ.ศ.
๒๔๕๕
๓. ให้มีการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติในปี พ.ศ. ๒๔๖๐
๔. โปรดฯ ให้ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐
๕. ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๖๔ กาหนดให้มีการศึกษา
ภาคบังคับ
๖. สร้างสะพานพระรามหกข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเป็นสะพานแรก และสร้างสนามบิน
ดอนเมืองสาหรับใช้กับอากาศยานที่เริ่มนาเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ ยังมีเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดขึ้น กล่าวคือประเทศไทยได้เข้าร่วมใน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยประกาศสงครามต่อเยอรมนี และออสเตรีย ฮังการี ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๖๐
ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๖
ด้านสถาปัตยกรรม สร้างตามแบบไทย เช่นหอประชุมโรงเรียนวชิร าวุธวิทยาลัย ตึกคณะ
อักษรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุ ส าวรี ย์ทหารอาสา สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก เช่น
พระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังพญาไท (ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
ด้านจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนผนังวิหารทิศที่พระปฐมเจดีย์ ภาพเขียนที่ผนังพระที่นั่งอนันต
สมาคม
ด้านประติมากรรม เช่น พระแก้วมรกตน้อย พระนิพพาน แม่พระธรณีบีบมวยผม รูปปั้นหล่อ
ด้วยปูนและโลหะ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอัมพรสถาน พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
ด้านนาฏกรรม ในสมัยนี้ศิลปะด้านโขน ละคร และดนตรีเจริญที่สุด มีการตั้งโรงเรียนหลวง
สอนด้านนาฏศิลป์ ตั้งคณะละคร สร้างโรงละคร ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดฝึกหัดประชาชนทั่วไป
ให้เล่นโขน มีทั้งโขนสมัครเล่น โขนบรรดาศักดิ์และโขนเชลยศักดิ์
๒. สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อกลุ่มทหารและข้าราชกาลพลเรือนประมาณ ๑๐๐ คน เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร์” มี
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้นายึดอานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
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เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พ.ศ.๒๔๗๕ มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมที่สาคัญ คือ ชนชั้นกลาง ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและ
นักธุรกิจ สามารถเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีโอกาสสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นเลย
เหตุการณ์สาคัญๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ มีดังต่อไปนี้
๑. การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ ๗ ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปรักษาพระเนตรที่ประเทศอั งกฤษพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี ขณะ
ที่ประทับอยู่ต่างประเทศทรงมีพระราชวินิจฉัยขัดแย้งกับรัฐบาลหลายเรื่อง ในที่สุดพระองค์ก็ทรง
ตัดสินพระทัยสละพระราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗
๒. กรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๓ เกิดขึ้นในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายก
รัฐมนตรีครั้งแรก (พ.ศ.๒๔๘๑ -๒๔๘๗) โดยไทยได้เรียกร้องดินแดนอินโดจีนที่เสียไปให้แก่ฝรั่งเศสใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ กลับคืนมา เมื่อฝรั่งเศสปฏิเสธการรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ต่อสู้
กันได้ ๒๒ วัน ญี่ปุนก็ทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้หยุดยิง ไทยกับฝรั่งเศสได้ลงนามกันในอนุสัญญา
สันติภาพที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ โดยไทยได้ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้าโขงใน
ลาวที่เสียไปในปีพ.ศ.๒๔๓๖ และดินแดนเสียมราฐและพระตะบองของเขมรที่เสียให้ แก่ฝรั่งเศสในปี
พ.ศ.๒๔๙๙ กลับคืนมาเป็นของไทย
๓. การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ญี่ปุนเปิดฉากโจมตี
ฐานทัพเรือที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ในหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนั้นก็ส่งกาลังเข้าโจมตี
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมทั้งส่งทหารยกพลขึ้นบกในประเทศไทยหลายจุดด้วยกัน
รั ฐ บาลไทยซึ่งมี จอมพล ป. พิบู ล สงคราม เป็น นายกรั ฐ มนตรี ได้ตัดสิ นในยอมให้ กองทัพญี่ปุ นใช้
ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปโจมตีมลายูและพม่า ต่อมาในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ รัฐบาลไทยก็
ได้ประกาศสงครามกับฝุ ายสั มพันธมิตร คือ อังกฤษและสหรั ฐ อเมริ กา เท่ากับเป็นการเข้าร่ วมใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘ โดยเยอรมนีและญี่ปุนเป็นฝุาย
แพ้สงคราม ไทยได้ออกประกาศว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่ออังกฤษและสหรัฐ อเมริกา
นั้นเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามไทยต้องคืนดินแดนในมลายูและแคว้นชานของพม่าที่ได้รับมาจากญี่ปุนใน
ระหว่างสงครามคืนให้แก่อังกฤษ รวมทั้งดินแดนที่ได้มาจากกรณีพิพาทอินโดจีนเมื่อปีพ.ศ.๒๔๘๓
ให้แก่ฝรั่งเศสด้วย
๔. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙ นับเป็นประเทศสมาชิกลาดับที่ ๕๕
๕. การเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เข้าดารงตาแหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็นครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๕๐๐) ไทยหัน ไปดาเนินนโยบายเป็นมิตรกับค่ายเสรีประชาธิป
ไตย ซึ่งมีส หรั ฐอเมริ กาเป็น ผู้ นาและต่อต้านลั ทธิคอมมิว นิ สต์อย่ างเต็มที่ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ เมื่อเกิด
สงครามเกาหลีขึ้น รัฐบาลไทยได้ส่งกองกาลังไปร่วมรบกับกองทหารชาติอื่นๆ ของสหประชาชาติ

บทที่ ๒ ๔๕
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

๖. ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ในปีพ.ศ.๒๕๐๔ มลายู ฟิลิปปินส์ และไทย ได้รวมกลุ่มกัน
เพื่อร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประกาศตั้งเป็น “สมาคมอาสา” (ASA = The Association
of Southeast Asia) ซึ่งสมาคมนี้ได้แปรรูปเป็น “สมาคมอาเซียน”(ASEAN = The Association of
Southeast Asia Nations) ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิกรวม ๑๐ ประเทศ
คือ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว พม่า และ
กัมพูชา
๗. การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.๒๕๐๑–๒๕๐๖) ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขึ้นเป็นฉบับแรกในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เพื่อวางแผนนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ หลังจากนั้น ก็ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับต่อๆ มาเป็นลาดับโดย
เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จนถึงปัจจุบันนับเป็นฉบับที่ ๑๐ แล้ว (ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๔๘–๒๕๕๒) แต่ละแผนมีกาหนดระยะเวลาดาเนินงาน ๕ ปี ยกเว้นแผนฉบับที่ ๑ ซึ่งมีกาหนด
ระยะเวลาดาเนินงาน ๖ ปี
๓. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๑

ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒
รัชกาลที่ ๒ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗
รัชกาลที่ ๓ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔
รัชกาลที่ ๔ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑
รัชกาลที่ ๕ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓
รัชกาลที่ ๖ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘
รัชกาลที่ ๗ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗
รัชกาลที่ ๘ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๙
รัชกาลที่ ๙ ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๕๙
รัชกาลที่ ๑๐ ราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สถาปนา)
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บทสรุป
อดีตของดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เคยเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ของคนหลายกลุ่มชน
มาเป็นระยะๆ ชุมชนต่างๆ ได้รวมตัวกัน จนสามารถก่อตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นประวัติศาสตร์ไทย
เริ่มจาก
๑. สมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.๑๗๘๑-๑๙๘๑) อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ายมและน่าน มีการสร้างเมืองขึ้น ๒
แห่งทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ายม คือ เมืองสุโขทัยและเมืองเชลียง หรือศรีสัชนาลัย สุโขทัยมีการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลู ก พระมหากษัตริ ย์องค์แรกที่ป กครองอาณาจั กรสุ โ ขทัยคือ พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง หรือราชวงศ์สุโขทัย และมีกษัตริย์ปกครองสืบมา
รวม ๙ พระองค์ หลังจากที่เป็นอิสระอยู่ประมาณ ๑๔๐ ปี สุโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักร
อยุธยา
๒. สมัยอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) อาณาจักรอยุธยา ตั้งขึ้นในบริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ทรงเป็น
ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักร มีการปกครองแบบ สมมติเทพ หรือเทวราชา และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อ
กันมา รวมทั้งสิ้น ๓๔ พระองค์ ภายในระยะเวลา ๔๑๗ ปี
๓. สมัยกรุงธนบุ รี (พ.ศ.๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) กรุงธนบุรี ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีมีช่ว ง
ระยะเวลาสั้นๆ เพียง ๑๕ ปี และมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ
พระเจ้ากรุงธนบุรี
๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕ – ปัจจุบัน ) ประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่ม
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในปี พ.ศ.๒๓๒๕
ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และโปรดฯ ให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวา
(หรือฝั่งตะวันตก) ของแม่น้าเจ้าพระยามาอยู่ที่กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ทางฝั่ งซ้าย(หรือฝั่งตะวันออก) ของ
แม่น้าสายเดียวกันนั้นและพระราชทานนามพระนครว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินท
รายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สัก
กะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์อาจสรุปเป็น ๒ ช่วงเวลาใหญ่ๆ คือ
สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ และสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕

บทที่ ๒ ๔๗
ประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัย

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายระบบเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย
ข้อ ๒. จงอธิบายการปกครองแบบจตุสดมภ์
ข้อ ๓. จงอธิบายระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา
ข้อ ๔. จงอธิบายความหมายและหน้าที่ของคาว่า “ไพร่”
ข้อ ๕. จงอธิบายความหมายและชนิดของคาว่า “ทาส”
ข้อ ๖. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ข้อ ๗ จงอธิบายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ
ข้อ ๘. จงวาดแผนผังพระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย
ข้อ ๙. จงวาดแผนผังพระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา
ข้อ ๑๐. จงเติมคาลงในช่องว่าง
ลาดับ

รายพระนาม

๑๐.๑

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง )

๑๐.๒

สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ (สมเด็จพระเจ้าทองลัน)

๑๐.๓

สมเด็จพระราเมศวร

๑๐.๔

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระสรรเพชญ์ที่ ๑)

๑๐.๕

สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์)

๑๐.๖

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา)

๑๐.๗
๑๐.๘

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔
สมเด็จพระรามราชาธิราช

๑๐.๙

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระสรรเพชญ์ที่ ๒)

๑๐.๑๐ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก)

ราชวงศ์

๔๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ลาดับ

รายพระนาม

๑๐.๑๑ สมเด็จพระมหินทราธิราช
๑๐.๑๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)
๑๐.๑๓ สมเด็จพระไชยราชาธิราช
๑๐.๑๔ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระสรรเพชญ์ที่ ๓)
๑๐.๑๕ สมเด็จพระเชษฐาธิราช
๑๐.๑๖ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์)
๑๐.๑๗ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พระสรรเพชญ์ที่ ๕)
๑๐.๑๘ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๑๐.๑๙ พ่อขุนรามราช (รามคาแหง)
๑๐.๒๐ สมเด็จพระเจ้าเสือ (พระสรรเพชญ์ที่ ๘)
๑๐.๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
๑๐.๒๑ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
๑๐.๒๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
๑๐.๒๓ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๑๐.๒๔ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๓)
๑๐.๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชวงศ์

บทที่ ๓
วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างจากสังคมอื่นๆ อย่างเด่นชัด คนไทยได้ผ่าน
วิวัฒนาการในการสร้ างชุมชนและสังคมของตนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาต่อเนื่องกัน
มาถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ บนดินแดนประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของคนหลาย
เชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่รวมกัน แต่ละกลุ่มชนล้วนแต่มีระบบความคิด ความเชื่อ และบรรทัดฐานทาง
สังคมในแบบของตนเองแต่ก็มีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมกลายเป็นมรดกทางสังคม แม้ว่า
ในปัจจุบัน สังคมไทยจะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาผสมผสานอย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้
สั ง คมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปบ้ า ง แต่ สั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ ก็ ยั ง คงสามารถอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมไทยไว้ได้ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่มีชาติอื่นใดลอกเลียนแบบได้ ลักษณะของสังคมไทย
รวมถึงวัฒนธรรมไทย ประเพณี จารีต วิถีประชา มารยาทไทยศิลปะไทย และค่านิยมของคนไทย จะ
แสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ดี สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดับ จากอิทธิพลของปัจจั ย
ทั้งภายในและภายนอก บทนี้จะศึกษาถึงวิวัฒนาการของสังคมไทย ลักษณะของสังคม วัฒนธรรมไทย
และประเพณีของไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดเป็นมรดก
สู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

วิวัฒนาการการดารงชีวิตของไทย

การดําเนินชีวิตของมนุษย์มีความต้องการได้รับการตอบสนอง ๒ ด้านคือ ร่างกายและจิตใจ
ในเบื้องต้นความต้องการเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นั้น ความต้องการทางกายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
สําคัญที่สุดของการมีชีวิต คือ ปัจจัยสี่ และตามมาด้วยความต้องการความปลอดภัยความมั่นคงของ
การมีชีวิต ความสะดวกสบาย เมื่อมีปัจจัยเหล่านี้เพียงพอแล้วจึงเกิดความต้องการทางจิตใจ เช่น
ความรัก เกียรติยศ ชื่อเสียง ตําแหน่ง การยอมรับจากสังคม ความร่ํารวย ความเข้าใจในตนเอง เป็น
ต้น (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๓ : ๒๔)
การดํารงชีวิตของคนไทย มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกระทําให้
เกิด การเปลี่ ยนแปลง อัน ได้ แก่ ปั จจั ยด้า นสั งคม ปั จ จั ย ด้านวัฒ นธรรม ปั จ จั ยด้ านกายภาพหรื อ
ภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เรามีการที่จะเรียนรู้ และ
ปรับตัวให้มีวิถีทางในการดําเนินชีวิตต่อไป
ราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของ วิวัฒนาการ ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
หรื อ คลี่ ค ลายไปสู่ ภ าวะที่ ดี ขึ้ น หรื อ เจริ ญ ขึ้ น เช่ น วิ วั ฒ นาการแห่ ง มนุ ษ ยชาติ วิ วั ฒ นาการแห่ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้นวิวัฒนาการการดํารงชีวิตของคนไทย คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรื อคลี่คลายไปสู่
ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแปลงเปลี่ยนสภาพที่เคยเป็นอยู่ไปสู่สภาพใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม โดยอาศัยองค์ประกอบด้านเวลาเป็นเครื่องกําหนดนั่นเอง

๕๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

กัน ดังนี้

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไว้หลายท่านและคล้ายคลึง

มอร์ริส กินเบอร์ก ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างซึ่งได้แก่ระเบียบแบบแผนต่างๆ
แฮนส์ เกิร์ท และ ซี. ไรท์ มิลล์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบทบาท สถาบันหรือระเบียบต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างทางสังคม
นีล เจ. สเมลเซอร์ ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจํานวนประชากร พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โครงสร้างสังคมและ
แบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแบบแผนทางวัฒนธรรม (ประพันธ์ ธรรมไชย์และคณะ,
๒๕๔๓ : ๘)
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ–ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม” หมายถึง การที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น
ระบบครอบครัว ระบอบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนี้อาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอยเป็นไป อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไป
หรือเป็นไปเองและที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น (พัทยา สายหู, ๒๕๔๔ : ๑๙๘)
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบและหน้าที่โครงสร้างของสังคม คือ การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม และความแตกต่างทางสังคม ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป
สังคมสมัยสุโขทัย
สังคมสมัยสุโขทัยพิจารณาได้จากโครงสร้างทางสังคมและความสั มพันธ์ร ะหว่างชนชั้นใน
สังคมซึ่งโครงสร้างทางสังคมจะประกอบด้วยชนกลุ่มต่างๆ ที่มีฐานะทางสังคมต่างๆ กัน ได้แก่
๑. ชนชั้นปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดในการปกครอง และขุนนาง
ข้าราชการ
๒. ชนชั้นสามัญชน ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “ไพร่ฟูา” เป็นแรงงานด้านเกษตร
กรรมและเป็นทหารปูองกันประเทศ
๓. พระสงฆ์ ในจารึกมีชื่อว่า เถร มหาเถร ปูุครู และสังฆราช
สังคมสมัยอยุธยา
สมัยอยุธยาแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น ๒ ชนชั้น ได้แก่ (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๕๖-๕๗)
๑. ชนชั้นปกครอง ได้แก่
๑.๑ พระมหากษัตริย์ มีฐานะเป็นประมุข ทรงอํานาจสูงสุด
๑.๒ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเรียกว่าเจ้านาย หมายถึง ผู้สืบทอดสายเลือดกับพระมหา
กษัตริย์เป็นพระญาติใกล้ชิดหรือห่างตามสายเลือด อํานาจของเจ้านายแต่ละองค์จะขึ้นอยู่กับตําแหน่ง
งานในราชการและกําลังคนในความควบคุมตามระบบไพร่ ตําแหน่งสูงสุดในบรรดาเจ้านาย คือพระอุป
ราชา
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๑.๓ ขุนนาง เป็นชนชั้นที่มีอํานาจ มีอภิสิทธิ์ และได้แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ให้ทํา
หน้าที่บริหารและควบคุมพลเมืองแทนพระองค์ โดยมีเครื่องหมายแห่งฐานะขุนนาง ๔ ประการ คือ
๑.๓.๑ ยศหรือบรรดาศักดิ์ เพื่อแสดงลําดับชั้น เช่น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง
ขุน หมื่น พัน เป็นต้น
๑.๓.๒ ราชทินนาม คือ ชื่อที่ได้รับพระราชทานประกอบยศ เช่น มหาเสนา โกษาธิ
บดี สหราช เดโช เป็นต้น
๑.๓.๓ ตําแหน่ง คือ หน้าที่ราชการในความรับผิดชอบ เช่น สมุหกลาโหม สมุหนา
ยก เสนาบดี เป็นต้น
๑.๓.๔ ศักดิ์นา คือ เครื่องกําหนดฐานะในสังคมตามตําแหน่งหน้าที่ราชการของคน
ในสังคมอยุธยาทุกคน (ยกเว้นพระมหากษัตริย์) โดยขุนนางจะมีศักดินาสูงสุด มีสิทธิในการถือครอง
ที่ดิน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ได้รับการยกเว้นภาษีที่นา
๒. ชนชั้นใต้ปกครอง ได้แก่
๒.๑ ไพร่ คือราษฎรสามัญทั้งชายหญิง ตามกฎหมาย ชายฉกรรจ์ทุกคนที่อยู่ในฐานะไพร่
ต้องไปขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนาย โดยมีหน้าที่ต้องทํางานเป็นแรงงานเกณฑ์ (ไม่ได้รับค่าแรง) ไพร่มี ๒
ประเภท คือ
๒.๑.๑ ไพร่สม คือไพร่สังกัดมูลนาย ฝึกหัดงานกับมูลนาย ทํางานรับใช้มูลนาย
โดยตรง
๒.๑.๒ ไพร่หลวง คือ ไพร่ที่ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ ถูกควบคุมด้วยการลักเลขเพื่อ
บอกชื่อสังกัด มูลนายและชื่อเมืองไว้ที่ข้อมือ ถูกเกณฑ์แรงงานในลักษณะ “เข้าเดือนออกเดือน” ส่วน
ไพร่หลวงที่อยู่ห่างไกลมาเข้าเวรไม่ได้สามารถส่งสิ่งของอันเป็นทรัพยากรท้องถิ่น มาแทน เรียกว่าไพร่
ส่วย
๒.๒ ทาส คือ กลุ่มชนชั้นล่าง ทาสเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเงิน มีสิทธิลงโทษได้ตามใจ
ชอบแต่ต้องไม่ตาย ทาสในสมัยอยุธยา ๗ ชนิด ทาสได้มาด้วยทรัพย์ ลูกทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสอัน
ได้มาจากบิดามารดาที่เป็นทาส ทาสที่มีผู้ให้ ทาสที่ได้มาจากการช่วยให้พ้นโทษทัณฑ์ ทาสที่ได้เลี้ยงดู
ให้พ้นความอดอยาก และทาสเชลย
นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์ เป็นอีกกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสมณเพศได้รับความนับถือจากทุ กชนชั้น
โดยทําหน้าที่สั่งสอนและประสานความสามัคคีในสังคม
สังคมสมัยธนบุรี
สังคมสมัยธนบุรีมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองเพิ่งกอบกู้เอก
ราชคืนมาได้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
๑. การจัดระบบควบคุมกําลังคนภายใต้ระบบไพร่ ซึ่งกระทําเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา โดย
แบ่งออกเป็นไพร่หลวง ไพร่ส่วย และไพร่สม
๒. การพื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยปรับปรุงพระวินัยของพระสงฆ์ และอาราธนาพระสงฆ์จาก
ธนบุรีไปประจําหัวเมืองฝุายเหนือเพื่ออบรมสั่งสอนกุลบุตรที่บวชเรียนนอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้มี
การคัดลอกพระไตรปิฎกนํามาจัดทําเป็นฉบับหลวง และทําพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่
วัดอรุณราชวราราม

๕๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

สังคมสมัยรัตนโกสินทร์
สังคมสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้
๑. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยา กล่าวคือมีชนชั้นปกครอง
และชนชั้นผู้ปกครอง และพระสงฆ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส ก็สามารถบวช
พระสงฆ์ได้ นอกจากนี้ยังมีคนต่างด้าวที่เข้ามาพํานักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลาย
พวก เช่น มอญ ลาว เขมร เวียดนาม จีน เป็นต้น
๒. สมั ย ปรั บ ปรุ งประเทศ ซึ่ งเป็ น สมั ย ที่ วั ฒ นธรรมจากประเทศตะวัน ตกหลั่ ง ไหลเข้ า สู่
ประเทศไทยอย่างมากในทุกๆ ด้าน มีผลให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้แก่
๒.๑ การเลิกทาส รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นว่าการที่ประเทศไทยมีทาสเป็นการถ่วงความ
เจริญของบ้านเมืองและทําให้ชาวต่างชาติดูถูกไทยว่าเป็นประเทศที่ปุาเถื่อน ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงออก
พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยขึ้น กําหนดให้ลูกทาสที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นต้น
มา มีค่าตัวลดลงจนหมดเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี และห้ามซื้อขายทาสกับผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปด้วย
๒.๒ การเลิกระบบไพร่ รัชกาลที่ ๕ ดําเนินการเพื่อเลิกระบบไพร่อย่างมีขั้นตอน โดย
ไม่ให้ทุกฝุายเดือดร้อน เช่น ให้ไพร่เสียเงินแทนการรับราชการปีละ ๖ บาท จนกระทั่งไพร่ถูกยกเลิก
อย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๔๔๘ เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหาร โดยกําหนดให้
ชายไทยที่มีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์จะต้องรับราชการเป็นทหาร

ภาพที่ ๓.๑ พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ
"พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย"
ที่มา : Shutterstock. (๒๕๖๐)
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๒.๓ การปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณี ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง เช่น การให้ราษฎรเข้าเฝูาพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิด การให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้า
เฝูา สําหรับชาวตะวันตกก็ได้รับอนุญาตให้แสดงความเคารพโดยการถวายคํานับ เป็นต้น ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ทรงปรับปรุงประเพณีการไว้ผมและการแต่งกายของคนไทยให้เป็นแบบสากลนิยม คือ
ชายไทยในราชสํานักเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย โปรดเกล้าฯ ให้สวมเสื้อราชปะแตนและสวมหมวดอย่าง
ยุ โ รป และในสมั ย รั ช กาลที่ ๖ โปรดให้ ป ระดิ ษฐ์ ธ งชาติ ไ ทยขึ้น ใหม่ พระราราชทานนามว่ า “ธง
ไตรรงค์”
๒.๔. การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงจ้าวชาวต่างประเทศเข้ามาถวายพระอักษรแด่
พระราชโอรส พระราชธิดา เมื่อถึงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการตั้งโรงเรียนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
แบบตะวันตกโดยอาศัยสถานที่ของวัดต่างๆ เริ่มจากวัดมหรรณพารามในพ.ศ. ๒๔๒๗ หลังจากนั้นก็มี
โรงเรี ยนเชลยศักดิ์ (โรงเรี ยนเอกชน) และทรงตั้งกรมศึกษาธิการเพื่อดูแลจั ดการเรื่ องการศึกษา
โดยเฉพาะ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลายฉบับ
เช่น พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ และ
จัดตั้งสถานศึกษา คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. สมัยประชาธิปไตย จากการปฏิรูปการศึกษาทําให้เกิด ความรู้ขึ้นในสังคมในกลุ่มชนต่างๆ
ซึ่งมีบทบาทในสังคมส่วนใหญ่ในวงการราชการ การศึกษา เศรษฐกิจ และสื่อสารมวลชน ต่อมากลุ่ม
บุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นประชาธิปไตยของ
ชนชั้น กลางที่เป็ น นายทุนข้าราชการพลเรื อน และข้าราชการทหาร ซึ่งสามัญไม่ส ามารถเข้าร่ ว ม
ดําเนินการ
ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ดําเนินงานสร้าง
สังคมใหม่ที่มีวัฒ นธรรมทัดเทียมอารยธรรมประเทศเพื่อให้ ได้การยอมรั บ จากชาติมหาอํานาจได้
ประกาศนโยบายวัฒนธรรมออกมาหลายลักษณะ นับตั้งแต่การประการใช้รัฐนิยม ซึ่งประกาศใช้ฉบับ
แรกในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ รัฐพยายามให้ประชาชนมีรูปแบบวัฒนธรรม
ใหม่ เช่น การแต่งกายให้ถูกวัฒนธรรมโดยต้องแต่งกายเป็ นสากล ไม่ให้นุ่งกางหรือนุ่งผ้ าม่วง โจง
กระเบนที่แสดงถึงการแบ่งกลุ่มชั้นวรรณะ ให้ยกเลิกบรรดาศักดิ์อันมีราชทินนาม นอกจากนี้ให้เป็นชื่อ
ประเทศสยามเป็นไทย และให้เรียกคนไทยทุกภาคว่าชาวไทย (ผดุง ขาวสําอาง และคณะ,มปป.)

ลักษณะของสังคมไทย

สังคม คือ บุคคลจํานวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ระเบียบแบบ
แผนและกฎเกณฑ์ที่ช่วยกันวางไว้เป็นตัวเชื่อมโยงประสานบุคคลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
“สังคมไทย” จึงหมายถึง บุคคลที่เกิดในประเทศไทย ถือสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ย้ายมาอยู่
ในประเทศไทยอย่างถาวร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ระเบียบแบบแผน
และกฎเกณฑ์ที่ช่วยกันวางไว้ (ณรงค์ เส็งประชา, ๒๕๓๒ : ๘)
ลักษณะสังคมไทยทั่วโดยทั่วไปประกอบด้วยสภาพของสังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะประชา
ชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพนี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้แก่คนไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
โดยมีลักษณะครอบครัวเป็นประเภทที่เรียกว่า ครอบครัวขยาย อันหมายถึง ครอบครัวเดียวที่มีพ่อแม่
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ลูกรวมกับญาติพี่น้องคนอื่นๆ อาจจะอยู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันก็ได้ นับเป็นครอบครัวใหญ่
ทําให้เกิดความอบอุ่นมีญาติพี่น้องคอยเลี้ยงดูลูกหลาน มีผู้อาวุโสสูงสุดทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
เมื่ อ ครอบครั ว เหล่ า นี้ อ ยู่ ร่ ว มกั น หลายครอบครั ว ย่ อ มกลายเป็ น สั ง คมที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น จึ ง
จําเป็นต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมให้มีระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางปฏิบัติขึ้นอย่างมีบรรทัดฐาน
ที่เรียกว่า วิถีประชา กฎศีลธรรม และกฎหมาย
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะสังคมไทยได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
๑. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
๒. สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันในระหว่างเครือญาติอย่างใกล้ชิด
๓. สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์
๕. สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสําคัญในเรื่องอาวุโส ให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่
วิถีประชา เป็นแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคนในสังคมปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดเป็น
ความเคยชิน ไม่ต้องมีศีลธรรมและกฎหมายบังคับ ผู้ไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับโทษ แต่จะถูกติฉิน
นินทา เป็นต้น และนอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่ได้มาจากครอบครัวซึ่งเป็น
ผู้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ได้แก่ การไหว้ การขอบคุณ หรือการขอโทษ เป็นต้น ผู้ใดทําผิดวิถี
ประชาไม่ถือว่ามีโทษร้ายแรง
กฎศีลธรรม เป็นหลักคําสอนที่ได้จากศาสนา มีลักษณะเป็นข้อห้ามมิให้กระทําการบางอย่าง
ที่สั งคมไม่เห็น ด้ว ย โดยเฉพาะสิ่ งชั่ว และสิ่ งผิ ด หากผู้ ใดฝุาฝื น ย่อมได้รั บ โทษรุ นแรง เช่น ห้ามลู ก
เนรคุณพ่อแม่ หรือห้ามมิให้จําหน่ายยาเสพติด เป็นต้น
กฎหมาย เป็นบทลงโทษที่ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดโทษไว้แน่นอน มีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองไว้มิให้ผู้ใดฝุาฝืนได้ ทั้งนี้กฎหมายนั้นจะต้องสอดคล้องกับวิถีประชา
และกฎศีลธรรมด้วยจึงมีผลในการบังคับใช้ ซึ่งสามารถทําให้สังคมดําเนินไปได้อย่างมีระเบียบ
สังคมไทยจัดเป็นสังคมที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างสบาย มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีเวลา
ว่า งหาความสุ ขสนุ ก สนาน และประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา มี ข นบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ มีความสนิทสนมและไว้วางใจบุคคลในสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของครอบครัวและเครือ
ญาติ คือ เครือญาติทางสายเลือดและเครือญาติที่เกิดจากความสนิทสนม ทางสังคมผสมกับค่านิยม
บางประการ ได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่และการช่ว ยเหลื อกันของคนในสังคม
รวมทั้งความมีใจกว้างขวางทางศาสนาส่งผลให้บุคคลในสังคมไทยมีลักษณะนิสัยอ่อนโยน ชอบช่วย
เหลือผู้อื่น มีจิตใจเมตตา เอื้ออารี รักสงบ และชอบสนุกสนาน ด้วยวิถีชีวิตที่มักปล่อยไปตามสบาย
ตามสภาพแวดล้อม และมีเวลาว่างมากนี้เอง จึงทําให้บุคคลในสังคมไทยมีเวลาคิดกิจกรรมต่างๆ ถือ
ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย
อาจกล่าวได้ว่าสังคม คือ ผู้สร้างวัฒนธรรม ดังนั้นสังคมไทยจึงเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมไทยเป็นผู้
กําหนดว่าสิ่งใดควรคงไว้ สิ่งใดไร้ประโยชน์ต่อไปควรละเสีย การแสดงออกของบุคคลในสังคมไทย
ย่อมเป็นตัวบ่งชี้วัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์ได้ พอสรุปลักษณะของสังคมไทยได้ดังนี้

บทที่ ๓ ๕๕
วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย

มีโครงสร้างสังคมแบบสถาบันครอบครัวและระบบเครือญาติ โครงสร้างสังคมไทยในสมัย
โบราณเป็นแบบ ครอบครัวขยาย ซึ่งประกอบด้วยญาติพี่น้องหลายๆ ครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน
หรือปลูกบ้านในบริเวณเดียวกัน โดยลักษณะสถาบันครอบครัวของคนไทยจะมีสามีหรือภริยาได้คน
เดียวตามกฎหมาย ภายในครอบครัวจะมีความผูกพันและมีสายสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่เข้มข้น ปูุ ย่า
ตา ยาย พ่อ แม่และลูกจะรักใคร่เกื้อกูลและอุปถัมภ์ค้ําชูซึ่งกันและกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
หรือคนรู้จักใกล้ชิดกัน ก็จะมีความสนใจสนิทสนมรักใคร่กัน จนกลายเป็นความผูกพันกันในลักษณะ
ระบบเครือญาติ ลักษณะสังคมไทยดังกล่าวทําให้การดํารงชีวิตของคนไทยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบ
สุข
มีโครงสร้างสังคมแบบสถาบัน สังคมไทยจะยึดมั่นในสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ คนไทยจะยึดมั่นในสถาบันครอบครัวเป็ นหลัก นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจําชาติ แต่สังคมไทยก็ไม่รังเกียจศาสนาอื่นๆ คนไทยส่วนใหญ่จะมีจิตใจเอื้อเฟื้อสนับสนุนทุกๆ
ศาสนา และสามารถเข้าร่วมศาสนกิจของศาสนาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์
สังคมไทยได้ให้ความเคารพนับถือให้ความรักพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกๆ พระองค์โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะเด่นของสังคมไทยอีกอย่างหนึ่ง คือคนไทยจะให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้
ดํารงตําแหน่งที่สูงกว่า
มีโครงสร้างสังคมแบบหลวมๆ คนไทยและสังคมไทยตามปกติจะให้ความสําคัญกับระเบียบ
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ น้อยมาก ชอบปฏิบัติในสิ่งที่ตนพอใจ ไม่ชอบการบีบบังคับว่าต้องปฏิบัติ
เป็ น ประจํ า ชอบความเป็ น อยู่ อ ย่ างสบายๆ จนมีคํากล่ าวถึงลั ก ษณะของคนไทยว่า อยู่ อย่ างไทย
ประชาธิปไตยแบบไทยหรือสุภาษิตที่ว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ซึ่งลักษณะดังกล่าวทําให้คนไทยขาด
ระเบียบไม่มีวินัย ไม่กระตือรื อร้ น รั กสั นโดษ ลั กษณะนิ สั ยของคนไทยดังกล่ าว จึ งมีส่ ว นที่ทําให้
สังคมไทยไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
มีโ ครงสร้ างสั งคมแบบผ่ อนปรน เนื่องจากสั งคมไทยมีความผู กพันรั กใคร่ เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้ามีคนไทยได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ คนไทยส่วน
ใหญ่จะร่วมมือร่วมใจเสียสละแบ่งบันและเข้าช่วยเหลือทันที ส่วนการดํารงชีวิตก็จะยึดการดําเนินชีวิต
ของบรรพบุรุษเป็นแนวทางปฏิบัติ และจะปฏิบัติตามเฉพาะเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็จะนําไปปรับปรุง
เพื่อเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามจะได้ไม่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในสังคมไทยอีก สังคมไทยมักจะยึดมั่นและ
ยึดถือปฏิบัติตามคําพังเพยที่ว่า “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ไปพูดขัดใจเขาทําไมขัดใจเขา เมื่อเขา
ตึงเราต้องหย่อน ค่อยผ่อนเบา นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง” เป็นต้น
มีโ ครงสร้ า งแบบสั ง คมเกษตร ประชาชนชาวไทยส่ ว นใหญ่ ข องประเทศประกอบอาชี พ
เกษตกร ทําไร่ ทํานา ทําสวน จึงนับว่าความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของครอบครัวชาวนาไทย
ดั้งเดิมของสั งคมไทย คือ มีความเป็ นอยู่ อย่ างง่ายๆ ไม่มีพิธีรี ตอง เป็ นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจซึ่งมีลักษณะเป็นแบบไม่เป็นทางการ ใน
อดีตการรวมกลุ่มของชาวนาไทย ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางด้านน้ําใจ ได้แก่ การลงแขกไถนา
หว่านข้าว เกี่ยวข้าว แต่ในปัจจุบัน สังคมชาวนาไทยได้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มของชาวนาในอําเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก มีการรวมกลุ่ม
ตั้งสหกรณ์ร้านค้าจัดซื้อเครื่องชั่งตวงข้าวเปลือก เพื่อปูองกันพ่อค้าคนกลางโกงน้ําหนักข้าวเปลือก การ
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ลงทุนทําธนาคารข้าวเปลือก เพื่อบริการให้เช่าสถานที่เก็บข้าวเปลือก การลงทุนทําคลองล่งน้ําให้ผ่าน
เข้าไปในพื้นที่นาของเกษตรกร ซึ่งทําให้ชาวนาสามารถทํานาได้ปีละ ๒ ครั้ง ทําให้ฐานะเกษตรกรใน
อําเภอวัดโบสถ์ดีขึ้น ผลประโยชน์จากการลงทุนมีการแบ่งปันเงินรายได้ให้สมาชิกที่นํามาลงทุนและ
พบว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ดีกว่าฝากธนาคารของรัฐในปัจจุบัน
มีโครงสร้างแบบชนชั้น ในสังคมไทยยึดเชื่อถือและให้ ความเคารพบุคคลที่ มีความอาวุโ ส
บุคคลระดับผู้บริหารเป็นหลัก รวมทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดแม้ไม่ใช่ญาติ แต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไทยก็จะมีความผูกพันกับบุคคลดังกล่าวเหมือนญาติ ในอดีตสังคมไทยมีการ
แบ่งชนชั้น ส่วนในปัจจุบันมักกล่าวว่าไทยมีการเลิกทาส เลิ กแบ่งชนชั้น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ความเป็นจริงในสังคมไทย ยังมีการแบ่งชนชั้นซึ่งถูกแบ่งชนชั้นออกโดย
ตําแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ ความมั่งคั่งร่ํารวย ตําแหน่งการเมือง หน้าที่ราชกาล ระดับการศึกษาและ
อาชีพ

เอกลักษณ์ของสังคมไทย

เอกลักษณ์สังคมไทย หมายถึง ลักษณะของสังคมไทยที่เห็นเด่นชัด และมีแตกต่างจากสังคม
อื่นๆเอกลักษณ์สังคมไทยมีลักษณะเด่น (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๓) ดังนี้
๑. สังคมไทยรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศ สถาบัน
และสิ่งที่มีความสําคัญเกือบทุกอย่างในประเทศรวมอยู่ที่ก รุงเทพมหานคร อํานาจทางการเมือง การ
ปกครองสถาบั นการศึกษาชั้นสูง โรงพยาบาลดีๆ ถนนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ล้วนอยู่ที่
ศูนย์กลาง คือกรุงเทพมหานคร
๒. สังคมไทยเป็นสังคมเจ้านาย ทั้งนี้เป็นเพราะค่านิยม และได้อบรมสั่งสอนกันมาโดยลําดับ
ผู้ใหญ่มักให้พรแก่ผู้น้อย “ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่สุขสบาย ไม่ต้องทํางานหนักและมั่งคั่งไปด้วย
บริวาร” ปัจจุบันนิยมการมีตําแหน่งทางราชการ ตําแหน่งทางสังคม
๓. สังคมไทยมีปรัชญาชีวิตที่สงบสุข ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซึ่ งมี
ปรัชญาเชื่อในกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว พระพุทธศาสนาสอนให้คนรังเกียจการฆ่าสัตว์ สอน
ให้รู้จักอภัยไม่จองเวร ในด้านการดําเนินชีวิตสอนให้คนแสวงหาความสุขโดยใช้วิธีสันโดษและเสียสละ
๔. สังคมไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
๕. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
๖. สังคมไทยเป็นสังคมลักษณะชาวบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ ๘๕ % เป็นชาวชนบท
และมีอาชีพทางการเกษตร ทําให้ความสัมพันธ์ของคนไทยเป็นไปในลักษณะสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว
และมีความเป็นกันเอง สนใจในเรื่องน้อยหน้าและไม่น้อยหน้า เรื่องมีเกียรติและไม่มีเกียรติ
๗. สังคมไทยชอบความหรูหราฟุุมเฟือย การไม่ยอมน้อยหน้าใคร การอยากจะเป็นผู้มีเกียรติ
ได้รับการยกย่องจากสังคม ทําให้เกิดการแข่งขันกันทางสังคม

บทที่ ๓ ๕๗
วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย

นอกจากนี้ ลักษณะนิสัยของคนไทย มารยาทไทย ศิลปะไทย ฯลฯ ได้แก่
ลักษณะนิสัยของคนไทย ลักษณะเด่นของคนไทย คือมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีจิตใจโอบ
อ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลักษณะนิสัยดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เช่น การ
ยิ้ม
๑. มารยาทไทย หมายถึง กิริยาอาการที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างมีขอบเขต หรือมีระเบียบ
แบบแผนอัน เหมาะสมแก่กาลเทศะและสั งคม มารยาทไทยเป็ นการเจาะจงในแบบแผนแห่ งการ
ประพฤติปฏิบัติแบบไทย ที่บรรพบุรุษได้พิจารณากําหนดขึ้นและดัดแปลง
แก้ไขใช้สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความประพฤติด้า นการควบคุมกิริยาวาจาให้อยู่
ในกรอบที่สังคมไทยเห็นว่าเรียบร้อยถูกต้องและยอมรับ สําหรับมารยาทไทยบรรพบุรุษไทยได้มีการ
สร้ างสมและดัดแปลงให้เหมาะสมกับ ลั กษณะของคนไทย ซึ่งมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับ ชาติใด
ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติด้านมารยาทของคนไทย ด้านการพูดจา ด้านกิริ ยามารยาท สามารถบอกถึง
ชนชั้นของบุคคลที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เช่น สุภาษิตไทยโบราณ กล่าวว่า “สําเนียงส่อภาษา กิริยาส่อ
สกุล”
การกําหนดมารยาทไทยในสังคมนั บว่าเป็ นการจั ดระเบียบทางสังคม “การไหว้ ” นับเป็ น
มารยาทในการแสดงความเคารพ การไหว้มักใช้ควบคู่กับคําว่า “สวัสดี” การไหว้เป็นอาการแสดง
ความเคารพระหว่างผู้ไหว้และผู้รับไหว้ ซึ่งเป็นผู้อาวุโส เป็นครูบาอาจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือ
อาจไหว้บุคคลที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผู้ไหว้ก็ได้ เมื่อผู้ไหว้หรือผู้น้อยไหว้แล้ว ผู้ได้รับการเคารพ
(ไหว้) ก็จะต้องไหว้ตอบพร้อมกับพูดว่า สวัสดี นอกจากนี้ มารยาทในสังคมไทยยังมีแนวทางในการ
ปฏิบัติให้คนไทยยึดถือปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถือว่าผิด แต่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอีกหลายด้าน ได้แก่
๑.๑ การไหว้ เป็นมารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจาก
กัน และเป็นการเคารพแก่ผู้ควรเคารพ จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะ และการไหว้เป็นการ
แสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้มีหลายวิธี มีทั้งการนั่งไหว้และ
การยืนไหว้ เพื่อเคารพบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าตน วิธีนั่งไหว้ให้นั่ งพับเพียบพนมมือทั้งสอง
ข้างขึ้นไว้ระดับอกแล้วก้มศีรษะลงจนหัวแม่มือจรดกันที่ระหว่างคิ้ว ส่วนวิธีการยืนไหว้ก็ให้พนมมือทั้ง
สองข้างขึ้นไว้ระดับอกแล้วก้มศีรษะลงจนหัวแม่มือจรดกันที่ระหว่างคิ้วเช่นเดียวกัน ใช้ในโอกาสที่
จําเป็นต้องไหว้เนื่องจากอยู่นอกบ้านเรือนเมื่อพบผู้ที่ต้องเคารพตามถนนหนทาง เมื่อมีการไหว้ก็ ต้องมี
การรั บ ไหว้ กล่ าวคื อ เมื่อ มีผู้ ทํา ความเคารพเราควรรั บ ไหว้ห รื อ เคารพตอบเพื่อมิใ ห้ เสี ยมารยาท
มิฉะนั้นอาจทําให้ผู้แสดงความเคารพเขิน หรือโกรธจนเป็นเหตุให้นึกไม่อยากเคารพ วิธีรับไหว้ให้ยกมือ
ทั้งสองประณมไว้ระดับอกแล้วยกให้สูงขึ้นมากหรือน้อยตามฐานะของผู้ไหว้และของผู้รับไหว้เท่านั้น
และการไหว้ยังเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนไทยที่ชัดเจน
การไหว้แบ่งออกเป็น ๔ อย่าง (ผดุง ขาวสําอาง และคณะ,มปป.)
๑) ไหว้พระ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดหน้าผาก ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วให้
ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม
๒) ไหว้ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนกลางของหน้า ให้ปลาย
นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก ให้ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว

๕๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓) ไหว้ผู้เคารพทั่วๆ ไป ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนกลางของหน้าให้ปลายหัวแม่มือ
จรดปลายคาง ให้ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
๔) ไหว้ผู้ที่เสมอกัน ยกมือที่ประณมขึ้นนิดหน่อย ไม่ต้องก้มศีรษะ หรือก้มเพียงเล็กน้อย
เมื่อมีผู้ทําความเคารพด้วยการไหว้ ต้องรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือแค่ออกแล้วยกขึ้น
เล็กน้อย ก้มศีรษะ
๑.๒ การกราบ เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัย บิดา มารดา
และญาติ ผู้ใหญ่ที่อาวุโสมากๆ การกราบพระรัตนตรัยใช้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ โดยใช้อวัยวะ
ทั้งห้าจรดพื้น ได้แก่หน้าผาก ข้อศอกทั้งสองข้างและหัวเข่าทั้งสองทั้งนี้โดยนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า
ส่วนการกราบผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสหรือผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูง ทําดังนี้ นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าประสาน
มือวางปลายเข่าค่อยๆ เลื่อนมือวางที่พื้นไม่แบมือ ก้มศีรษะให้หน้าผากจรดสันมือตรงส่วนใดก็ได้ ศอก
คร่อมเข่าหนึ่งข้างและกราบครั้งเดียว
๑.๓ การยืน เป็นอิริยาบถที่ใช้กระดูกส่วนยาวของเข่าและหัวเข่าช่วยยกกระดูกเชิง
กรานและกระดูกสันหลังพร้อมด้วยศีรษะให้ตรง เพื่อให้น้ําหนักมาอยู่ที่ปลายเท้าทั้งสองข้างในเวลาตั้ง
ตัวตรงขึ้น การยืนต้อนรับผู้ใหญ่ที่กําลังเดินเข้ามาในงาน ถ้าเรากําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ต้องลุกขึ้นยืนตรง
ด้วยความสํารวมและหันหน้าไปทางผู้ใหญ่ การยืนตรงห้อยแขนตามธรรมชาติเพื่อความเคารพผู้ใหญ่
แสดงถึงความเป็นผู้มีมารยาทดี แต่หากยืนประสานมือไว้ข้างหน้าด้วยแล้ว ย่อมเป็นการแสดงความ
เคารพที่ทวีคูณยิ่งขึ้น รวมทั้งไม่ควรยืนชิดตัวบุคคล
๑.๔ การเดิน เป็นกิริยาที่อยู่ในท่าเดินแล้วก้าวขาตรงออกทีละข้างสลับกันด้วยการงอ
เข่าและวางเท้าให้ตรงเหมือนเดินบนกระดานแผ่นเดียว ตั้งศีรษะตรงไม่ส่ายตัว แกว่งแขนพองามไม่สูง
จนดูน่าเกียด ขณะเดินไม่ควรหัวเราะดัง หรือสัพยอกหยอกล้อกันเอะอะ ควรเดินให้เรียบร้อย ถ้าเดิน
เป็นหมู่ควรจะเหลียวรอดูเพื่อนที่ตามมาข้างหลังให้เดินไปพร้อมๆ กัน ไม่เดินเร็วหรือช้าจนเกินไป เมื่อ
เดินกับผู้ใหญ่ต้องเดินอย่างสํารวมทิ้งระยะเยื้องห่างพอสมควร คอยระวังตลอดเวลาเผื่อเวลาผู้ใหญ่
หยุ ดเดิน เราจะได้ห ยุ ดทั น หากเดิน ผ่ านผู้ นั่ งกับ พื้น หรื อนั่ งเก้าอี้ ควรก้มตั ว ลงเล็ กน้ อยแล้ ว เดินให้
เรียบร้อย ไม่ควรเดินกรายเข้าไปใกล้จนเป็นที่น่ารังเกียจ ถ้าผู้นั่งเป็นผู้ที่ใหญ่กว่ามีอาวุโสมากกว่า หาก
จําเป็นต้องเดินผ่านหน้าไป ควรคุกเข่าลงคลานจะงามกว่า ครั้นเมื่อพ้นไปแล้วจึงค่อยลุกขึ้นเดินต่อไป
คนไทยนิยมให้เดินค่อยๆ เพราะเกรงใจผู้อื่น ผู้ใดเดินฝีเท้าหนักถือว่าเสียมารยาทและไม่ถูกต้องตาม
วัฒนธรรม
๑.๕ การนั่ง คนไทยนิยมนั่งพับเพียบกับพื้นโดยนั่งพับขาทั้งสองข้างให้ปลายเท้าไปทาง
เดียวกัน ส่วนผู้ชายมักนิยมนั่งขัดสมาธิ โดยนั่งคู้เข่าทั้งสองข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝุา
เท้าไว้ ไม่ควรนั่งเหยียดขา ปัจจุบันนิยมนั่งเก้าอี้กันก็ไม่ควรนั่งไขว้ห้างต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งเอาศอกตั้ง
บนโต๊ะอาหารถือว่าไม่สุภาพ นอกจากนี้ควรระวังไม่นั่งทับหมอน ทับหนังสือ ตลอดจนไม่ควรนั่งบน
โต๊ะ
๑.๖ การพูด เป็นคุณสมบัติของคนไทยที่นิยมถือความลดหลั่นกันทางชาติวุฒิ คุณวุฒิ
และวัยวุฒิ อันแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นชาติที่มีความรู้สึ กนึกคิดประณีตเข้าใจใช้คําพูดให้เหมาะแก่
กาลเทศะ อันสมควรและเหมาะแก่บุคคล ซึ่งย่อมยังประโยชน์ให้สําเร็จทั้งในด้านกิจการและด้านการ
สมาคม ผู้มีมารยาทจะต้องรู้จักระมัดระวังการใช้คําพูด ไม่พูดด้วยเสียงอันดัง เกินไป ไม่ใช้เสียงตวาด
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ไม่ใช้คําพูดที่หักหาญน้ําใจ และไม่ใช้ถ้อยคําอันหยาบคาย นอกจากนี้ยังต้องระวังที่จะไม่พู ดเท็จใช้
คําพูดยุ ยงส่ อเสี ยดให้ ผู้ อื่น เกิดความขัดแย้ ง ไม่กล่ าวคําเสี ยดสี ดูถูก หรื อขัดคอผู้ อื่น ไม่พูดพลาง
หัวเราะพลางขณะร่วมสนทนากับผู้อื่น จะทําให้ผู้พูดเสียบุคลิกลักษณะของสุภาพชน หากจะเป็นคู่
สนทนาที่ดีก็ควรจะปฏิบัติให้ดีพอ คือ รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนั กฟังที่สนใจ มิใช่จะเป็นผู้พูด
อย่างเดียวหรือฟังอย่างเดียว ทั้งต้องไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครก พึงรังเกียจและสิ่งควรปิดปังในท่ามกลาง
ประชุม เมื่อจะทําล่วงเกินแก่ผู้ใดย่อมต้องขออนุญาตตัวเขาก่อน เมื่อทําพลาดพลั้ งสิ่งใดแก่บุคคลใด
ควรกล่าวคําขอโทษเสมอ เช่นเดียวกันหากผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรกล่าวคําขอบคุณเขา
เสมอด้วย โดยเฉพาะสุภาพสตรีควรมีความสํารวมอยู่เป็ นนิจ ไม่ทําสนิทหรือหยอกล้อกับบุรุษ ในที่ลับ
และที่เปิดเผย ไม่หัวเราะส่งเสียงดัง ไม่ส่งเสียงอื้ออึงหรือพูดดังเกินงามจนเป็นจุดเด่นให้บุคคลอื่นหัน
มาจ้ องมอง ไม่กล่าวชมเชยบุ คคลบ่อยๆ ว่าสวย หล่อ หรือฉลาด เพราะแม้ผู้ฟังจะชอบแต่อาจไม่
เชื่อถือ ไม่ควรกล่าวคําขอโทษบ่อยครั้งหลังจากทําผิด ไม่ควรชักแม่น้ําทั้ง ๕ เมื่อต้องการอะไรควรพูด
ให้ตรงประเด็นที่สุดและไม่ควรพูดในสิ่งที่อาจทําให้บุคคลอื่นอายได้
๑.๗ การกิน ควรมีความสํารวมจึงจะถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการกิน กล่าวคือ ไม่ควร
กินคําใหญ่ กินเร็วกินมูมมาม หรือเคี้ยวเสียงดัง รวมทั้งห้ามพูดทั้งคําข้าว อาหารติดฟันระหว่างกินห้าม
ใช้นิ้วมือเขี่ยออก อนุญาตให้เพียงใช้ลิ้นจัดการโดยไม่ให้ผู้อื่นเห็นถนัดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ หรื ออย่า
จิ้มฟันโดยไม่ปิดปาก เมื่อกินอิ่มแล้วไม่ควรเรอให้ผู้อื่นได้ยิน คือ ไม่ต้องยืนยันความอิ่มให้ปรากฏ การ
กินคําใหญ่ทําให้ต้องอ้าปากกว้าง การกินเร็ว หรือกินมูมมามทําให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด การพูดทั้ง
คําข้าว อาจทําให้อาหารตกไปในหลอดลมถึงตายได้ ดังนั้นมารยาทในการกินจึงเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์
ตนที่ดีแก่สุขภาพอนามัยเป็นอันดับแรก และเพื่อประโยชน์ผู้อื่นปราศจากความรู้สึกไม่พอใจเป็นอันดับ
รอง อนึ่งการกินเร็วกินรีบร้อนบอกนิสัยโลภในการกิน คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา จึงนําวัตรปฏิบัติ
ที่สําหรับพระสงฆ์บังคับเรื่องกิริยาในการกินไว้ คนไทยจึงมีมารยาทในการกินเสมอมา รู้จักรอคอย
จังหวะในการใช้ช้อนกลางตักอาหารจากจานรวมมาสู่จานตน เพื่อไม่ให้ดูเป็นการแย่งตัก นอกจากนี้
ควรยั้งมือในการตักอาหาร จานที่มีคนชอบมากโดยไม่ตักแบ่งมามากเสียคนเดียว ควรมีน้ําใจนึกถึง
ผู้อื่นบ้าง
๑.๘ การถือศีรษะและเท้า คนไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูงจึงไม่ชอบให้ใครมาเล่นศีรษะ
จับศีรษะหรอเขกศีรษะ ขณะเดียวกันก็ถือว่าเท้าเป็นของต่ํา ใครยกเท้าให้หรือใช้เท้าชี้สิ่งใดให้ใครถือ
ว่าผู้นั้นมีมารยาททรามตรงข้ามกับฝรั่งที่ใช้เท้าปิดประตูหรือใช้เท้าชี้สิ่งของได้ เพราะฝรั่งคงคิดว่าเท้า
เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายจึงควรใช้งานเต็มที่เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ อนึ่งฝรั่งนิยมสวมรองเท้า
ตลอดเวลาและทุกสถานที่แม้ในบ้าน แต่คนไทยไม่นิยมเช่นนั้น โดยเฉพาะในอาคารสถานที่ เช่น ที่
บ้าน หรือที่วัดก็ตาม คนไทยจะไม่สวมรองเท้าเข้าบ้านหรือเข้าโบสถ์เป็นอันขาดเพื่อแสดงความเคารพ
ต่อบุคคลหรือสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พระสงฆ์ซึ่งไม่ได้สวมรองเท้า หากสวมรองเท้าตักบาตรก็
เท่ากับว่ายืนสูงกว่าพระสงฆ์ เป็นการไม่เคารพทําให้พระสงฆ์ต้องไปปลงอาบัติ เพราะรับบาตรจากผู้
สวมรองเท้า ดังนั้นเข้าวัดจึงต้องถอดรองเท้า
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๑.๙ การแต่ งกาย ควรให้เหมาะสมแก่โอกาสโดยคํานึงถึงความสุภ าพเรียบร้อยซึ่ง
หมายรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า การแต่งกายของหญิงและชายสิ่งที่มีความสําคัญกว่าเสื้อผ้า คือ
ความสะอาดหมดจดของร่างกายอันเป็นพื้นฐานรองรับเสื้อผ้าที่จําเป็นยิ่งต้องแสดงให้เห็นว่าร่างกาย
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หนวดต้องโกนเรียบร้อย ผมต้องหวีให้เข้าที่ เล็บและฟันต้องสะอาด ซึ่งแสดง
ว่าเจ้าของร่างกายนับถือตนเอง นั่นนําไปสู่ความนับถือจากผู้อื่นต่อไป ผู้ที่รู้จักแต่งตัวให้เกียรติแก่
บุคคลและสถานที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือตนเอง เมื่อรู้สึกว่าตนแต่งกายถูกต้องเหมาะสมแก่ รูปลักษณ์
กาลเทศะตลอดจนกิจกรรมของงานย่อมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น เสริมให้บุคลิกภาพดีเป็นที่นิยม ผู้
นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกาย ไม่ควรแต่งตัวตามสบาย โดยไม่สวมชั้นใน หรือนุ่งกางเกง
ขาสั้นมากออกนอกบ้าน
๑.๑๐ การทักทาย แต่ก่อนการทักทายของคนไทยมั กถามถึงเรื่องส่วนตัวเป็นต้นว่า
“ไปไหนมา” หรือ “กินข้าวแล้วหรือยัง” โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะได้รับคําตอบอย่างจริงจัง ผู้ตอบก็ตอบ
ไปตามเรื่องตามราวไม่เป็นจริงตามนั้น เช่น “ไปเดินเล่น” หรือ “กินแล้ว” เป็นต้น ในปัจจุบันคนไทย
มีคําทักทายที่แสดงออกด้ว ยกิริยาและวาจานั บ เป็ นเอกลั กษณ์ของไทยที่ทั่วโลกรู้ จักดี เช่น คําว่า
“สวัสดี”
๑.๑๑ การอวยพร เป็นการกล่าวแสดงความยินดีตามธรรมเนียม ตามวัฒนธรรมไทย
ไม่นิยมให้ผู้น้อยอวยพรผู้ใหญ่ เพราะถือว่าสิ่งดี หรือสิ่งประเสริฐทั้งปวงที่เรียกว่า พรนั้น ผู้ใหญ่ย่อมมี
มากกว่าผู้ น้ อยอยู่ แล้ ว ผู้ ใหญ่อวยพรผู้น้ อยได้ แต่ผู้ น้ อยอวยพรผู้ ใหญ่ไม่ได้ต้องอัญเชิญคุณพระศรี
รัตนตรัย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมาอวยพรผู้ใหญ่แทนตน ถ้อยคําที่เป็นพรขึ้นอยู่กับโอกาสของ
งานและความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคําที่ไพเราะเหมาะสมของผู้นั้นเป็นสําคัญ

การไหว้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า (เป็นผู้ใหญ่มากกว่า)

การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า
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การไหว้ (นมัสการ)

การประณมมือ

การประเคนของแด่พระสงฆ์

การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่

การเดินผ่านผู้ใหญ่
ภาพที่ ๓.๒ มารยาทไทย
ที่มา : Google Sites. (๒๕๕๗)
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๒. ศิลปะไทย (Thai Arts) หมายถึง สิ่งที่คนไทยคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาจากการประดิษฐ์ การ
ตกแต่งเพื่อเกิดความสวยงามและมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แบ่งออกเป็น ๒ สาขา ดังนี้
๒.๑ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) วิจิตรศิลป์ หรือประณีตศิลป์เป็นผลงานของศิลปินที่เกิด
จากแรงบบันดาลทางด้านอารมณ์และจิตใจ แบ่งเป็น ๕ แขนงใหญ่ๆ คือ
๒.๑.๑ จิตรกรรมไทย (Thai Painting) หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็น
แบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะของชนชาติอื่นอย่างชัดเจน การเขียนภาพลวดลายประดับที่
งดงาม และนักปราชญ์ยอมรับว่าเป็นฝีมือของช่างไทย หรือศิลปกรรมชั้นสูง ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่วัดราชบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไผ่ขอน้ํา อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
และการวาดภาพเหมือน “ภาพยุทธหัตถี” เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๓ ภาพสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
ภายในอุโบสถหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มา : เวอร์พอย (๒๕๕๘)
๒.๒.๒ ประติมากรรมไทย (Thai Sculpture) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดง
ออกโดยกรรมวิธี คือ งานปั้นและงานแกะสลัก หรือแกะสลัก แล้วทําหุ่นโดยฝีมือช่างชาวไทยนับว่า
เป็นศิลปกรรมชั้นสูง เพื่อใช้หล่อรูปคนรูปพระพุทธรูป เครื่องมือ เครื่องใช้ ได้แก่ ภาพแกะสลักบาน
ประตูพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราช พระพุทธรูป
ปางต่างๆ ภาพแกะสลักนูน “ยุทธหัตถี” พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระรูปพระสุพรรณ
กัลยา เป็นต้น
๒.๒.๓ สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) หมายถึง ศิลปะการก่อสร้าง
ของไทย งานศิลปะของศิลปินชาวไทยด้านการก่อสร้างบ้านเรือน สถูป เจดีย์ วิหาร อุโบสถ อนุสาวรีย์
เช่ น บ้ า นทรงไทยสมั ย ล้ า นนาสมั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา อนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เจดีย์
ทรงบัว ตูมที่วัดเจดีย์ ยอดทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก เป็ นต้น และนอกจากนี้ร วมไปถึง
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ลั กษณะของงานสถาปั ตยกรรมไทยจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และ
คตินิยม
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๒.๒.๔ วรรณกรรมไทย (Thai Literature) หมายถึง ผลการแต่ง หรือการ
ประพันธ์หนังสือประเภทโคลงฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ได้แก่ โคลงโลกนิติ ตํานาน
นิทาน เอกสารตํารา เป็นต้น
๒.๒.๕ นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ (Thai Music and Dramatic) นาฏศิลป์
หมายถึง ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี เช่น การร่ายรํา ระบํา โขน ละคร ละครรํา รําไทย ลิเก และ
การแสดงต่างๆ นาฏศิลป์ไทยมีท่ารําและการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยไม่เหมือนชาติใดๆ
ในโลก เช่น โขน ละครในเรื่องอิเหนา รําวงมาตรฐาน รํากิ่งไม้เงินทอง เป็นต้น
ส่วนดุริยางค์ศิลป์ หรือดนตรี หรือคีตกรรม หมายถึง เครื่องดนตรีและการเล่นเครื่อง
ดนตรีไทยประเภทเครื่องเปุา ได้แก่ ปี่ชวา ปี่มอญ แคน ขลุ่ย และเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี ได้แก่
จะเข้ ซอ กลอง ฉิ่ง ฉาบ ตะโพน รํามะนา เป็นต้น
๒.๒ ศิลปะประยุกต์ (Applied Art) หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่ อมุ่ง
ประโยชน์ ใ ช้ ส อยเป็ น สํ า คั ญ โดยการใช้ ห ลั ก การทางสุ น ทรี ย ภาพ ประกอบด้ ว ย มั ณ ฑนศิ ล ป์
(Decorative Art) อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) พาณิชยศิลป์ (Commercial Art) หัตถศิลป์
(Crafts) และการออกแบบต่างๆ (Design) เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงศิลปะที่
ตอบสนองความต้ องการทางร่ างกายและจิ ตใจโดยวัตถุ ค่า ได้จ ากประโยชน์ ก ารใช้ส อย เช่ น เงิ น
บ้านเรือน อาคารเรียน อาคารร้านค้าฯลฯ ศิลปะระยุกต์แบ่งออกเป็น ๔ แขนง คือ มัณฑนศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะการโฆษณา และพาณิชย์ศิลป์
นอกจากงานด้านศิลปะดังกล่าวแล้วลักษณะทั่วไปของศิลปะไทย ยังแบ่งออกเป็นงาน
ประเภทต่างๆ ได้อีกหลายประเภท เช่น ประเภทงานประณีตศิลป์ ได้แก่ การลงรั กปิ ดทอง งาน
ประดับกระจก งานประดับมุก ฯลฯ ประเภทงานศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ งานจักสาน ทอ แกะสลัก งาน
เครื่องเขิน งานเครื่องถม และงานประเภทหัตกรรมต่างๆ ได้แก่ การตัดเย็บ และการทําตุ๊กตาไทย
ฯลฯ

ค่านิยมของสังคมไทย

คําว่า ค่านิยม (Values) ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้มากมาย เช่น
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้เป็นเปูาหมายของสังคมและ
ปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป็นหมายในการดําเนินชีวิตควรหลีกเลี่ยง เช่นความยากจน สิ่งมี
คุณค่า น่าปรารถนา หรือนําความสุขมาให้มีทั้งเป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ (ศรีนวล พูลเลิศ, ๒๕๕๐)
พัทยา สายหู (๒๕๔๔) กล่าวว่า ค่านิยม คือ ความรู้สึกหรือความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เชื่อใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าเป็นสิ่งน่าชื่นชมและน่ากระทํา ปกติบุคคลแต่ละคนจะมีค่านิยมของตนเองต่อสิ่งหนึ่ง
หรือการกระทําต่างๆ ที่เคยมีอยู่ หรืออยากได้ อยากกระทําถ้ามีโอกาสทําได้
สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๓) กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้
ปรารถนาจะเป็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งบังคับต้องทําต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนบูชา
ยกย่องและมีความสุขที่จะได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็นเจ้าของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖)
อธิบายว่า ค่านิยม คือ วิสัยความสามารถของสิ่งใดก็ตามที่เชื่อว่าตอบสนองความปรารถนาของมนุษย์
ได้ หรือสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง

๖๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

จากความหมายของคําว่า ค่านิยม (Values) ข้างต้นสรุปได้ว่า ค่านิยมของสังคมไทย คือ สิ่งที่
คนไทยในสังคมหนึ่งยกย่องว่าดี ปรารถนาจะได้เป็นและมีความสุขที่ได้ปฏิบัติ แต่ต้องเข้าใจว่าค่านิยม
ของบุคคลในสังคมหนึ่งถือว่าดีว่าถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรกระทํา แต่ค่านิยมดังกล่าวอีกสังคมหนึ่งอาจ
ถือ ว่ า ไม่ ดี ไม่ ถู ก ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรกระทํ า และไม่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นทํ า นองเดี ย วกั น “ค่ า นิ ย ม” ใน
สังคมไทยที่ว่าดี ว่าถูกต้อง อาจเปลี่ยนแปลงไปจากค่านิยมเดิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
กาลเวลา ตัวอย่างเช่น ในอดีตคนไทยมีค่านิยม ต้องการให้ลูกหลานที่ได้ร่ําเรียนวิชาแล้วให้ได้เป็นเจ้า
คนนายคน แต่ในสั งคมไทยปั จจุ บัน พ่อแม่มีค่านิ ยมเปลี่ ยนไป คือ เรี ยนเพื่อให้ ลู กหลานสามารถ
ประกอบอาชีพได้ หรือตัวอย่างค่านิยมในสังคมหนึ่งแตกต่างกับอีกสังคมหนึ่ง เช่น ค่านิยมเรื่องการ
แต่งกายของสังคมในประเทศฝรั่งเศสนิยมแต่งกายหรูหราสวยงามและมีคุฯภาพ แต่ค่านิยมเรื่องการ
แต่งกายของสังคมในสหรัฐอเมริกา นิยมแต่งกายสะดวกสบายและเน้นความสะอาดเท่านั้น
กลุ่มของผู้ใช้ค่านิยม กลุ่มของผู้ใช้ค่านิยม สามารถจําแนกออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
๑. ค่านิยมเฉพาะบุคคล (Personal value) หมายถึง ค่านิยมชื่นชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะตัว
เอง เช่นค่านิยมเรื่องการพูดจาไพเราะ ความซื่อสัตย์ การประหยัด ค่านิยมในการซื้อของ เป็นต้น
๒. ค่านิยมเฉพาะกลุ่ม (Group value) สิ่งที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดยึดถือปฏิบัติ เช่น ค่านิยมในการ
แต่งกายของกลุ่มอาชีพครู พยาบาล ธนาคาร นั กธุรกิจ ซึ่งบุ คคลที่อยู่ในกลุ่ มอาชีพดังกล่ าว จะมี
ค่านิยมในการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถศึกษาค่านิยมเรื่องการแต่งกายได้จากกลุ่มผู้หญิง
๓. ค่านิยมร่วมสังคม (Societal value) เช่น การประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลในสังคมด้าน
การเมืองของไทย นักการเมืองของไทยจะมีค่านิยมเรื่อง อํานาจ ชื่อเสียง และอิทธิพล ค่านิยมของ
บุคคลด้านศาสนากรณีวัดธรรมกาย เป็นต้น
๔. ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทยในอดี ต ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทยในอดี ต หมายถึ ง ค่ า นิ ย มของ
สังคมไทยที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานก่อนรับอิทธิพลจากนานาชาติ หรือเป็นค่านิยม
ดั้งเดิมที่คนไทยได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น
การรักอิสระ ค่านิยมในการรักอิสระของคนไทยเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีโครงสร้าง
แบบหลวมๆ คนไทยจึงไม่ชอบกฎเกณฑ์ ข้อผูกพัน ข้อบังคับ คนไทยมักเลือกทําตามความต้องการของ
ตนเองมากกว่าทําตามความคาดหวังและพันธะผูกพันทางสังคม ด้วยเหตุนี้ทําให้ชาติไทยไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์
การยกย่องให้ผู้ชายเป็นผู้นํา สังคมไทยนิยมให้ผู้ชายเป็นใหญ่ ตัวอย่างเช่น พระมหากษัตริย์
ไทยต้ อ งเป็ น ผู้ ช าย ผู้ นํ า หมู่ บ้ า นของสั ง คมไทยในอดี ต ล้ ว นเป็ น ผู้ ช าย เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรประจําหมู่บ้านล้วนเป็นชาย ผู้หญิงในอดีตจะได้รับ
การอบรมสั่งสอนให้เคารพ เชื่อฟังและซื่อสัตย์ต่อสามี ต้องยกย่องรับใช้สามีและเคารพ เช่น ก่อนนอน
ต้องกราบสามี เป็นต้น (พัทยา สายหู, ๒๕๔๔)
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การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คนในสังคมไทยเคารพพระพุทธศาสนา ทําให้พุทธศาสนามี
อิทธิพลต่อการกําหนดค่านิยมของคนไทย เช่น เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว การทํา
ความดีไว้ในชาตินี้จะส่งผลบุญให้ได้มีความสุขในบั้นปลายชีวิ ตและในชาติหน้า จากความเชื่อดังกล่าว
คนไทยจึงประพฤติปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้จักทําบุญทําทานเพื่อสร้างบุญ
และคนไทยในสังคมชนบทพระพุทธศาสนาจะเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมได้มากกว่าคนไทยใน
สังคมเมือง
การยกย่องผู้มีความรู้ คนไทยที่มีความรู้จะได้รับการยกย่องจากบุคคลในสังคม เจ้าขุ นมูลนาย
และพระมหากษัตริย์จะทรงชุบเลี้ยงให้เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่ราชการ ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมไทย
เรื่อง อภัยมณีของสุนทรภู่ ได้กล่าวว่า “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”
ความกตัญญูกตเวที คนไทยจะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักบุญคุณคน ต้องเคารพและตอบแทนผู้
มีพระคุณเช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พี่ ปูา น้า อา และผู้ที่คอยให้ความอุปถัมภ์ เข้าทํานองสุภาษิตที่ว่า
“ต้องรู้จักข้าวแดงแกงร้อน” หรือ “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ” หรือการ
แสดงความกตัญญู โดยการรดน้ําอวยพรผู้ที่ตนเคารพนับถือ ในวันขึ้นปีใหม่ของไทย คือ วันสงกรานต์
ความเชื่อ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับนับถือ เชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่
ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุน หรือพิสูจน์ ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรือ
อาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนํามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ คนไทยในอดีตมีค่านิยมความเชื่อ
หลายด้าน เช่นความเชื่อทางไสยศาสตร์ ความเชื่อทางโหราศาสตร์ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและฤกษ์ยาม ความเชื่อเกี่ยวกับความฝันและคําทํานาย ความเชื่อเกี่ยวกับ
พิธีกรรมต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทํา ได้แก่
๑) ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น การสักยันต์ตามร่างกาย ผู้ชายไทยนิยมสักยันต์ตามตัว
แขน ขาเพราะเชื่อว่า สักแล้วจะเหนียวยิงไม่เข้า คาถาอาคม เสน่ห์ยาแฝด พระเครื่อง เครื่องรางและ
ของขลัง
๒) ความเชื่อทางโหราศาสตร์ เช่น การดูฤกษ์ยามในงานพิธีมงคลสมรส การสึกพระภิกษุ
การตั้งเสาเอกในการปลูกบ้าน ความฝัน นอกจากนี้ยังมีการดูหมอดู หรือการดูดวงดาวเป็นหลักสําคัญ
ทางโหราศาสตร์สามารถทํานายดวงชะตาของบุคคลต่างๆ โดยอาศัยดวงดาว เป็นต้น
๓) ความเชื่อทางศาสนา เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับกรรม บุพกรรม บุพเพสันนิวาส นอกจากนี้
ค่านิยมเดียวกับศาสนา ศาสนาของชาวพุทธเชื่อว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง เชื่อว่าคนทําดีจะได้ดี
ทําชั่วจะได้พบแต่สิ่งไม่ดี
๔) ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและฤกษ์ยาม เช่น เชื่อในเรื่องของการไม่ตัดผมในวันพุธ การไม่
เดินทางไกลถ้าจิ้งจกทัก หรือการหาฤกษ์ยามสําหรับการทํางานมงคลต่างๆ
๕) ความเชื่อเกี่ยวกับความฝันและคําทํานาย เช่น เชื่อว่าถ้าฝันเห็นงู จะได้เนื้อคู่ ถ้าฝันว่าฟัน
หัก ญาติผู้ใหญ่จะเสียชีวิต ฝันเห็นคนตาย จะเป็นการต่ออายุ
๖) ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน การจุดบั้งไฟขอฝน การ
ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญต่างๆ

๖๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๗) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทํา เช่น ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก
เอาไม้กวาดตีกันชีวิตจะไม่เจริญ กินข้าวเกลี้ยงจานจะได้แฟนสวย หรือหล่อ ห้ามปลูกต้นลั่นทม ระกํา
ต้ น ไม้ ที่ มี ห นาม ไว้ ใ นบ้ า นเพราะชื่ อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ทํ า ให้ ทุ ก ข์ ร ะทม ให้ ป ลู ก ต้ น ไม้ ที่ มี ชื่ อ และ
ความหมายดี เช่น ต้นมะยม จะมีคนนิยมชมชอบ ปลูกขนุนจะทําให้มีคนสนับสนุนค้ําจุน
๘) การพึ่งพาอาศัยกัน ค่านิยมของคนไทยชอบช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ทํานองช่วยกันกิน
ช่วยกันทํา ตัวอย่างเช่น การทําบุ ญในหมู่บ้านชนบทไทย เจ้าภาพจะไม้ต้องจ้างแม่ครัวมาทํากับข้าว
เพื่อนบ้านจะมาช่วยกันทําครัวช่วยจัดงานพิธี นอกจากนั้นในชนบทยังนิยมช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การทํานา ไถนา หว่านข้าว เกี่ยวข้าว ชาวนาก็จะมาช่วยกันทํางานต่างๆ แบบที่เรียกว่า ลงแขก
หรือถ้าครอบครัวใดปลูกผักก็จะนําผักมาแจกจ่ายเพื่อนบ้าน และเพื่อนบ้านก็จะให้สิ่งที่เพื่อนบ้านขาด
แคลนเป็นการตอบแทน
๙) นิยมเครื่องประดับ สังคมไทยนิยมใช้เครื่องประดับประเภททองคํา เมื่อมีเงินนิยมนําไปซื้อ
สร้อยทองคํา เข็มขัดทอง หรือเข็มขัดนาค แหวน เมื่อมีงานในชุมชนจะนิยมใส่เครื่องประดับเหมือนตู้
ทองเคลื่อนที่ เพราะเครื่องประดับจะเป็นเครื่องแสดงฐานะของบุคคลว่ามีฐานะดี หรือร่ํารวย
๑๐) นิ ยมการทําบุ ญเกิ น ฐานะ คนไทยในชนบทนิ ยมจั ดงานพิ ธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีบ วชพิ ธี
แต่งงาน โดยจัดเป็นพิธีใหญ่โต มีการแสดงลิแก ลําตัด ลําวง ดนตรี การจัดงานใหญ่โตจะแสดงว่าผู้
จัดเป็นบุคคลที่มีฐานะดี ร่ํารวย บางครั้งไม่มีเงินก็ยังจัดงานใหญ่โตโดยไปกู้หนี้ยืมบุคคลอื่นมาจัดงาน
๑๑) นิยมปลูกบ้านที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต คนไทยในชนบทไทยนิยมปลูกบ้านที่มีขนาด
ใหญ่มาก บางบ้านสร้างบ้านขนาดใหญ่เท่าศาลาการเปรียญ เพราะค่านิยมของคนไทยเชื่อว่า การสร้าง
บ้านขนาดใหญ่โตหรูหรา แสดงว่าครอบครัวนั้นมีฐานะดีมาก
๑๒) นิยมบนบานศาลกล่าว สังคมไทยเชื่อว่า พระเจ้า เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพ
บูชาจะสามารถช่วยเหลือ หรือบันดาลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนา ดังนั้นเมื่อคน
ไทยต้องการถูกหวย ต้องการมีงานทําตามที่ตนปรารถนา คนไทยก็จะทําพิธีบนบานศาลกล่าวให้ตน
ทํางานสําเร็จ และเผอิญงานสําเร็จจะเป็นด้วยความสามารถของตนเองหรือไม่ก็ตาม ผู้บนบานศาล
กล่าวจะต้องทําพิธีแก้บนตามที่ตนบนบานไว้ เช่น แก้บนด้วยทอง ๑๐๐ แผ่น ตุ๊กตาเซรามิค ๙๙ ตัว
ไข่ต้ม หรือสิ่งที่บนบานเอาไว้ เป็นต้น
ค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุ บัน ค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน หมายถึง ค่านิยมของ
สั ง คมไทยที่ เ กิ ด จากการได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของนานาชาติ และนํ า มาพั ฒ นาค่ า นิ ย มของคนไทยให้
เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมือนกับค่านิยมดั้งเดิมในสังคมไทย ได้แก่ (ฐิรชญา มณีเนตร,๒๕๕๓ )
๑. การให้ความสําคัญกับระบบเงินตรา เดิมค่านิยมในชนบทนิยมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันสังคมไทยในเมืองนิยมว่าจ้างแรงงานในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น จ้างแม่ครัวมาทําอาหาร
เวลาจัดงาน จ้างช่างดอกไม้มาจัดดอกไม้แทนการช่วยเหลือกัน จัดจ้างแม่บ้านดูแลกิจการงานภายใน
บ้าน และค่านิยมดังกล่าวได้แผ่ขยายเข้าไปในชนบทไทยด้วย ดังจะเห็นว่าปัจจุบัน การทํานา ไถนา
หว่านข้าว และเกี่ยวข้าว ไม่มีการลงแขก แต่ใช้วิธีว่าจ้างแรงงานทั้งสิ้น นอกจากนั้นในสั งคมไทย
ปัจจุบันหันมานิยมยกย่องคนที่มีฐานะดี มีเศรษฐกิจดี ดังนั้นคนมีเงินจึงเป็นมาตรฐานชี้วัดฐานะของคน
ไทยในสังคมไทยด้วย

บทที่ ๓ ๖๗
วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย

๒. การให้ความสําคัญกับระบบการศึกษาแบบตะวันตก เดิมค่านิยมของตนไทยการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ครอบครัวไทยจะเน้นการพึ่งพาอาศัยตนเอง คือ ทําแบบพอมีพอกิน เมื่อระบบ
การศึกษาแบบตะวันตกเข้ามา ทําให้คนไทยเลิกให้ค่านิยมดั้งเดิม รับแนวคิดการศึกษาแบบตะวันตก
เข้ามาพัฒนาแบบการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติไทย ระบบการพัฒนา
เศรษฐกิจที่นํามาใช้กับประเทศไทยอาจดีสําหรับอีกประเทศหนึ่ง คือ การเปิดเครดิต การเปิดเสรี
ทางการเงิน ทําให้คนไทยต้องไปกู้ยืมเงินชาวต่างชาติเข้ามาพัฒนาธุรกิจระบบธนาคารของไทย แต่คน
ไทยได้ใช้การกู้ยืมเงินมาจากธนาคาร และไม่ได้ทําให้งอกเงย เงินส่ว นใหญ่นําไปพัฒนาด้านความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน คนไทยทุกคนจึงมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถส่งดอกผลให้ธนาคารได้ ทําให้
ธนาคารล้มละลาย ทําให้เศรษฐกิจไทยทรุ ดอย่างหนัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ปัจจุบัน
สั งคมไทยจึ งมีก ารเรี ยกร้ องให้ หั น มาใช้ค่านิ ยมแบบเดิมของไทย โดยการปฏิ บั ติต ามโครงการใน
พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
๓. การนิยมวัฒนธรรมตะวันตก ค่านิยมของสังคมไทยในการสร้างบ้านเรือน เดิมคนไทยนิยม
บ้านทรงไทยตามความนิยมของคนไทยในแต่ละภาค ปัจจุบันคนไทยหันกลับไปนิยมการสร้างบ้านแบบ
ยุโรป การสร้างสถานที่หน่วยงานของไทยแบบยุโรป อาคาร ร้านค้า ย่านธุรกิจแบบยุโรป ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแท่งเป็นกล่องขนาดสูงใหญ่ แม้มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมสร้างอาคารแบบทรงไทย เช่น
การสร้างอาคารแบบล้านนาที่ จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีสัญลักษณ์ “กาเล” ติดบนหลังคา เราจะเห็นว่า
อาคารที่สร้างบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จะมีลักษณะอาคารตามแบบยุโรปแต่ติด “กาเล” หลักฐานนี้ทํา
ให้วัฒนธรรมการสร้างอาคารแบบทรงไทยล้านนาเสียไป ปัญหาต่อไป คือ ค่านิยมเรื่องการทําความ
เคารพของคนไทย ปัจจุบันนิยมจับมือหรือโค้งคํานับแบบฝรั่ง ทําให้วัฒนธรรมแบบไทยๆ เช่น การไหว้
หายไปจากสังคมไทย เป็นต้น
๔. การยกย่ อ งผู้ มี ตํ า แหน่ ง ค่ า นิ ย มของคนไทยในเรื่ อ งการยกย่ อ งผู้ มี ตํ า แหน่ ง เช่ น
ผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ฐานะในสังคมจะเปลี่ยนไป พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของภริยาและลูกๆ ก็เปลี่ยนด้วย เช่น ได้รับการยกย่องสรรเสริญ การให้ความ
เคารพ ให้ความเกรงใจและให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เป็นต้น
๕. ชอบจั ดงานพิธีที่ห รู ห ราฟุุมเฟือย ค่านิ ยมของสั งคมไทยปั จจุ บั น นิ ยมจั ดงานพิธีแบบ
หรูหรา เช่น งานเลื่อนยศ งานขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงส่งและรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศฯลฯ การ
จัดงานแต่ละครั้งนิยมจัดเลี้ยงหรูหราในภัตตาคารหรือโรงแรมขนาดใหญ่ ทุกคนเข้าไปในงานจะต้อง
แต่งกายเลิศหรู เสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องเป็นเสื้อมียี่ห้อจากต่างประเทศ หรือสั่งตัดจากร้านที่มีชื่อเสียง การ
จัดงานพิธีดังกล่าวทําขึ้นเพื่อหน้าตาชื่อเสียงและเกียรติยศของเจ้าภาพ
๖. การนิยมวัตถุ ค่านิยมของสังคมในเมืองนิยมสวมใส่เครื่องประดับเพชรเม็ดโตๆ การใช้
รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ราคาแพง นิยมการปลูกบ้า นที่มีรูปร่างแปลกๆ และมีขนาดใหญ่มากหรือนิยม
สร้างบ้านทรงไทยเป็น เรือนหมู่ที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็น หรือนิ ยมสร้ างบ้านเรือนแบบยุโรป
ค่านิยมดังกล่าว คนไทยเชื่อว่า บุคคลใดใช้ของที่ดี มีขนาดใหญ่โต สวยงาม บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีฐานะดี
และเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมชั้นสูง

๖๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๗. การขาดระเบียบวินัย ค่านิยมของคนไทยในปัจจุบัน ทุกคนมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพมาก
ทําให้พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูก ทําให้บุตรธิดาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติขาดการอบรมเป็นผู้ไม่มี
ระเบียบวินัยทุกคนไปไหนๆ ด้วยความรีบจนบางครั้งต้องขับรถยนต์แซงซ้ายแซงขวา หรือไม่ขับรถตาม
กฎจราจรทําให้การจราจรติดขัด
๘. เห็นแก่ตัว ค่านิยมของคนไทยในปัจจุบันทุกคนแก่งแย่งกันหาเงิน คนส่วนใหญ่หาเงินโดย
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เช่น พ่อค้าทําการตัดไม้จนหมดปุาทําให้พ่อค้าร่ํารวย แต่
ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบปัญหาฝนไม่ ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนจัด และเกิด
ความแห้งแล้งทั่วไป หรือกรณีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กปล่อยของเสียลงแม่น้ําลํา
คลอง จึงทําให้น้ําเสีย ปลาในลําคลองตายหรือเป็นพิษ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
ค่านิยมของสังคมไทยที่ควรยกย่อง ค่านิยมของสังคมไทยที่ควรยกย่อง หมายถึง ค่านิยมที่ดี
ที่ควรปลูกฝังในสังคมไทยได้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
๑. ข้อบัญญัติค่านิยม ๕ ประการ ที่คณะกรรมการแห่งชาติได้กําหนดให้นักเรียนที่เป็น
เยาวชนแห่งชาติควรยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ การพึ่งตนเอง การขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ การ
ประหยัดและการออม การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย การปฏิบัติคุณธรรมของศาสนา
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. จริยธรรมสําคัญที่สังคมไทยควรยึดถือเป็นจริยธรรมหลักในการปลูกฝังสังคมไทย ของ
คณะกรรมการ กองศึกษาจริยธรรมไทย กองวินิจฉัยทางการศึกษา มี ๘ ประการ คือ
๑) การมีสัจจะหรือการไม่มีสัจจะ หมายถึงค่านิยมเกี่ยวกับการยึดถือ ยอมรับ การเชื่อ
และศรัทธาในเรื่องความจริงที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้
๒) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา
๓) เมตตา-กรุณา หมายถึง ค่านิยมที่เกี่ยวกับการเสียสละกําลังกาย ความคิด สิ่งของ
และประโยชน์ส่วนตัวให้กับผู้อื่น
๔) สติ-สัมปชัญญะ หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบัติตัว การตัดสินทําสิ่งใดอย่าง รอบคอบ
และระมัดระวังมิให้ผู้อื่นเดือดร้อน
๕) ไม่ประมาท หมายถึง ค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตัวแบบมีการวางแผนที่ถูกต้อง
๖) ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต หมายถึง ค่านิ ยมของคนไทยเกี่ยวกับ ความประพฤติปฏิบั ติตัว ให้
ถูกต้องดีงาม และตรงกับความเป็นจริง
๗) ขยันหมั่นเพียร หมายถึง ค่านิยมของคนไทยในการประพฤติปฏิบัติตนตาม หน้าที่
การให้บรรลุผลตามต้องการ
๘) หิริโอตตัปปะ หมายถึง ค่านิยมของคนไทยในการประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่ดีงาม
๓. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมส่วนรวม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ทําให้สังคมไทยดํารงอยู่ได้อย่าง
มีความสุขมี ๖ ประการ คือ
๑) ความรักใคร่ใยดีผูกพัน
๒) การกระทําช่วยเหลือประโยชน์กัน
๓) การกระทําสุจริตยุติธรรมตามบทบาทหน้าที่ของตน ไม่เบียดเบียนและล่วงเกิน
ผลประโยชน์ของผู้อื่น
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๔) การไม่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวม
๕) การให้โอกาสทุกคนแสดงความสามารถ และแสวงหาผลประโยชน์อันชอบธรรมตาม
ความสมัครใจ
๖) การรักษาระเบียบวินัยที่ถูกต้องยุติธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
๔. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นค่านิยมที่ทําให้กลุ่มบุ คคลในสังคม
ขนาดใหญ่ มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข มี ๓ ประการ คือ
๑) การทําหน้าที่ของกลุ่มที่สอดคล้องสัมพันธ์กับหน้าที่ของกลุ่มอื่นๆ เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของสังคมส่วนใหญ่
๒) การไม่ถือความสําคัญและประโยชน์ของกลุ่มตนเหนือกลุ่มอื่นๆ จนเสียประโยชน์
ของส่วนรวม
๓) การให้โอกาสสมาชิกของสังคมที่มีความสามารถเหมาะสมเข้าร่วมกลุ่มโดยไม่ผูกขาด
อํานาจ
๕. ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา แถลงผ่านรายการโทรทัศน์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แก่
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ํา หรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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วัฒนธรรมไทย

วั ฒ นธรรม เป็ น คํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสมั ย จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม มาจากภาษาอั ง กฤษว่ า
“Culture” ซึ่งแปลในครั้งแรกว่า “ภูมิธรรม” เนื่องจากในสมัยนั้นมักมองวัฒนธรรมเป็นภาพนิ่ง โดย
มุ่งเน้นสิ่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรม เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและสิ่งที่ดีงามของชาติบ้านเมืองและแผ่นดินที่
ต้องการอนุรักษ์รวมทั้งบรรดาอาคารบ้านเรือนและสิ่งที่เป็นโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงลักษณะทาง
ภาษาและการแต่งกาย (ศรีศักร วัลลิโภดม ๒๕๔๔ : ๒-๓) ต่อมากรมหมื่นนราธิปพงค์ประพันธ์ ทรง
เห็นว่าคําว่า “ภูมิธรรม” มีความหมายค่อนข้างคงที่ จึงทรงมีความประสงค์ให้คํานี้มีความหมายใน
ลักษณะของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงทรงแปลคําว่า “Culture” ใหม่
เป็น “วัฒนธรรม” จากนั้นได้มีการนําคําว่าวัฒนธรรมนี้มาใช้สืบมาจนปัจจุบัน
คําว่า “วัฒนธรรม” เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แยกออกเป็น “วัฒน” มาจาก
ภาษาบาลี แปลว่า ความเจริญงอกงาม ส่วนคําว่า “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า สภาพที่เป็น
จริง (อุทัย หิรัญโต ๒๕๒๕ : ๓๑) มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง
เช่น พระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๓ : ๕๓) กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง สภาพอันเป็นความเจริญงอก
งาม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือ ผลิตสร้างขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม
เป็นวิถีแห่งชีวิตของมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ ถือเป็นผลิตผลของส่วนรวมที่
มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน สืบต่อเป็นประเพณีกันมา และรวมถึงความรู้สึก ความคิดเห็น กิริยา
อาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน สําแดงออกมาได้ปรากฏ
เป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เป็นต้น วัฒนธรรมจึงเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับ
และรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้กิจกรรม
นั้นเด่นชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วย
การเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย
และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๘)
ความหมายของวัฒนธรรมไทย กล่าวโดยทั่วไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง วัฒนธรรมต่างๆ ที่
คนไทยยอมรับและปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
สําหรับความหมายของวัฒนธรรมไทยตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช
๒๔๘๕ มีดังนี้
วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
๑. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม แบ่งเป็น ๒ ทาง ได้แก่
๑.๑ ความเจริญทางจิตใจ คือ การที่บุคคลรู้จักประพฤติในสิ่งที่ควรจะประพฤติงดเว้น
ในสิ่งที่ควรงดเว้น เช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร มีมารยาทในการเข้าชมภาพยนตร์ ไม่ประกอบอาชีพ
ในทางทุจริต เป็นต้น
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วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย

๑.๒ ความเจริญทางด้านวัตถุ คือ การที่บุคคลรู้จักสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้สะอาดและ
สวยงาม รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไม้สอยที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่
ที่สะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
๒. ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรีย บร้อย เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ทํางาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย เป็นต้น
๓. ลักษณะที่แสดงถึงความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ เช่น ความรู้สึกรักชาติไทย การนิยม
สินค้าไทย การไม่ดูถูกเหยียดหยามคนไทย เป็นต้น
๔. ลักษณะที่แสดงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนมีความประพฤติ
ดี มีความรู้และความเข้าใจในคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือและนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน
ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมไทย คื อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนไทยที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ได้ ด้ ว ยการสื่ อ
ความหมายใช้ชีวิตประกอบกิจกรรมและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยลักษณะไทยๆ เป็นรวมของการสั่งสม
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่งถ่ายทอดสืบต่อกันมา ช่วย
ให้ชาวไทยในแต่ละสังคมนั้นๆ อยู่รอดมีความเจริญสืบมาและมีความเป็นอยู่เช่นปัจจุบัน วัฒนธรรม
เป็ น เครื่ อ งผดุ ง ศี ล ธรรม เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความเจริ ญ งอกงาม และความแข็ ง แรงมั่ น คงของชาติ
วัฒนธรรมคือชาติเพราะแสดงออกให้ปรากฏทั่วไปว่าเป็นชาติวัฒนธรรมไทยเป็นคํารวมของสัญลักษณ์
แห่งชาติไทย ภาษาไทยก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทยเช่นกัน สมมติว่ามีคนนั่งรถรวมกันอยู่
หลายชาติหลายภาษาด้วยกัน ถ้าคนเหล่านั้นพูดอออกมาด้ วยภาษาของตนเองเราก็จะรู้ทันทีว่าคนพูด
นั้นเป็นคนชาติอะไรถ้าพูดภาษาไทยคนนั้นย่อมเป็นคนไทยแน่นอน
วัฒนธรรมเป็นรากฐานของความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นรากฐาน
ของการสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ แสดงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ และความภูมิใจร่วมกันของคนไทย
เพื่อให้เข้าใจง่ายอาจแบ่งวัฒนธรรมออกได้เป็น ๕ สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมไทยทางภาษาและวรรณคดี
ทางวัตถุ ทางจิตใจ ทางจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี และทางสุนทรียะ (สุดา ภิรมย์แก้ว, ๒๕๔๕).
วัฒนธรรมไทยทางภาษาเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่สามารถใช้สื่อความหมายให้คนใน
กลุ่มหรือคนในชาติเข้าใจกันได้ ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติมีทั้งภาพูดและภาเขียนตลอดจนมี
ตัวเลขที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งบรรพบุรุษไทยสร้างสรรค์ไว้ให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนวัฒนธรรมไทย
ทางวรรณคดีนั้นมีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยกวีนําคําไทยมารจนาร้อยกรองให้เกิดความ
ไพเราะเพราะพริ้ งได้ วรรณคดี เป็ น หลั ก ฐานสะท้ อนให้ ทราบสภาพความรู้ สึ ก อารมณ์ ความคิ ด
ปรัชญา ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทยรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาตลอดทุก
ยุคทุกสมัย วรรณคดีไทยได้รับการสร้างสรรค์และมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการใช้ภาษาไทย จึงควรจะต้องฝึกการใช้ภาษาไทยจนเกิดความคล่องตัวสะกด และเขียน
ได้ถูกต้องรวมถึงเข้าใจความทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองด้วย
วัฒนธรรมไทยทางวัตถุเป็นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการดํารงชีวิต มีอยู่มากมายหลายชนิด
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความนิยมของท้องถิ่นที่สามารถหาวัสดุได้ง่ายมีอยู่ทั่วไป นํามา
ประกอบเป็นภาชนะและสิ่งของเรียกว่า หัตถกรรมพื้นบ้าน วัสดุต่างๆ ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย ปอ ฝูาย ไหม
ใบตาล เหล็ กกะลามะพร้ าว และดินเหนี ยว นํ ามาทําภาชนะและสิ่ งของ เป็ นต้นว่า กระบุ ง ปุู งกี๋
ตะกร้า ชะลอม ตะกร้อเก็บผลไม้ พัด ชาม โอ่ง ตุ่ม มีดพร้า เคียวเกี่ยวข้าวและผ้าทอต่างๆ ปัจจุบัน

๗๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

งานหัตกรรมพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับ ผลิตเพื่อขาย
ขยายตลาดกว้างขวางขึ้นบางประเภท กลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศทํารายได้เข้าประเทศแต่ละ
ปีเป็นจํานวนมาก
วัฒนธรรมไทยทางจิตใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อและความศรัทธา ในศาสนา
ศีลธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะศาสนาและจริยธรรมนับเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นของทุกคน ใน
สังคมทางด้านจิตใจที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อไป
วัฒนธรรมไทยทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องผูกพันบุคคลให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งที่เป็นกลุ่มใหญ่ระดับชาติและที่เป็นกลุ่มย่ อยระดับท้องถิ่น ประเพณีระดับชาติ ได้แก่
ราชประเพณี คือ ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เช่น พระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีฉัตรมงคล เป็นต้น และรัฐพิธี คือ พิธี
ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้น เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ธรรม
เนียมประเพณี เป็นประเพณีเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่สังคมยอมรับ ได้แก่ ลักษณะ
การกินอยู่ การแต่งกาย และกิริยามารยาท การทักทายด้วยการกราบไว้ เป็นต้น ขนบประเพณี เป็น
ประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป บางอย่างทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ แต่บางอย่างไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น ประเพณีการโกนผมไฟ โกนจุก
หรือทําบุญวันเกิด เป็นต้น ส่วนจารีตประเพณี เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจิตใจ เช่น การ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และบุพการี การเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ และการนับถือ
บรรพบุรุษ เป็นต้น
วัฒนธรรมไทยทางสุนทรียะเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียภาพที่รับรู้ด้วยประสาทตา คือ
ทัศนศิลป์ และรับรู้ด้วยการแสดงออก คือศิลปะการแสดงทัศนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ข องคนไทย
ด้านต่างๆ ได้แก่ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และประณีตหัตถศิลป์ ด้านจิตรกรรม
โดยเฉพาะการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับสาสนานั้นมีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและ
ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม มีภาพไตรภูมิในพุทธศาสนา ภาพปางมารวิชัย ภาพเทพชุมนุม ภาพปฐมสมโพธิ ภาพชาดกต่างๆ
ภาพกระบวนพยุหยาตราสถลมารค และชลมารค ด้านประติมากรรม เกี่ยวกับการปั้น พระพุทธรูป
ตามความนิยมศิลปะสมัยต่างๆ ได้แก่ ศิลปะสมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง
อยุธยา และศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ หรือการแกะสลักไม้หินอ่อนและโลหะให้เป็นรูปหรือลวดลาย
ต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะการก่อสร้างงานต่างๆ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ศาลา สถูป เจดีย์ บ้าน
ปราสาท และพระราชวัง รวมทั้งงานประเพณีหัตถศิลป์ที่ทําขึ้นเพื่อตกแต่งศาสนสถาน เช่น วั ด โบสถ์
วิหารและอาณาจักรสถาน เช่น พระที่นั่งและพระมหาปราสาท เป็นต้น งานประณีตหัตถศิลป์ ได้แก่
การลงรักปิดททอง การประดับมุก การประดับกระจก การประดับกระเบื้องเคลือบและงานศิลปะปูน
ปั้น ส่วนศิลปะการแสดง หมายรวมถึงนาฏศิลป์ การละคร ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน
และการละเล่นนาฏศิลป์เดิม หมายถึง ระบํา รํา ฟูอน ภายหลังแสดงเป็นเรื่องราวจึงรวมละครและ
โขนด้วย การละครไทยได้พัฒนารูปแบบตลอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน
ดนตรีไทยก็มีหลายประเภท ทั้งเครื่องดีด สี ตี และเปุา เมื่อร่วมเล่นเป็นวงก็ยังแบ่งออกเป็นหลาย
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ประเภทอีก ใช้ประกอบพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ส่วนดนตรีพื้นบ้านก็มีทุกภาคเช่นเดียวกับการแสดง
พื้นบ้านและการละเล่น คนไทยทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ ที่กล่าว
มาแล้วให้เกิดประโยชน์สืบไป
วั ฒ นธรรมไทยเป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ มากจึ ง ควรสื บ ทอดต่ อ กั น มา และพยายามปรั บ ปรุ ง ให้
เจริญก้าวหน้าและบํารุงรักษาให้พัฒนาวัฒนธรรมนั้นก็ย่อมจะเสื่อมสูญไป ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่
เก่าแก่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ถึงแม้จะมีวัฒนธรรมจากสังคมอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนก็ตาม แต่
ลักษณะที่เด่นชัดโดยเฉพาะของวัฒนธรรมนั้นๆ ก็ยังคงอยู่จึงมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมแปลก
ออกไปจากสังคมอื่นหลายประการ ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยอาจสรุปได้ดังนี้ (ผ่องพันธ์ มณี
รัตน์, ๒๕๒๑ : ๑๘)
ประการแรก เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวอย่างแน่น
แฟูน คนไทยเชื่อในกฎแห่งกรรมแลละสั งสารวัฏ จึงนิยมทําบุ ญและประกอบการกุศลเพื่อหวังได้
ความสุขทางใจ และสะสมกรรมดี เพื่อประโยชน์ในการข้างหน้า ทั้งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันธรรมดา การสร้ างศิลปกรรมต่างๆ ก็เนื่องในกิจการศาสนาทั้งสิ้น ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนั ง
ประติมากรรม พระพุทธรูปลอยตัว หรือแกะสลักบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถ เป็นต้น
ประการที่สอง เป็นวัฒนธรรมที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จะสังเกตได้จากการสร้าง
คําราชาศัพท์ขึ้นใช้เพื่อถวายพระเกียรติ การแต่งวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ การกําหนดพระราชพิธี
ต่างๆ และการสร้างพระบรมมหาราชวัง หรือสร้างวัดหลวงด้วยฝีมือทางสถาปัตยกรรมเป็นเลิศ
นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย ความเป็นชาติเอกราช โดยเฉพาะความเป็นไทยถือเป็นรากฐานที่มั่นคงของวัฒนธรรม
ไทย คนไทยมีเสรีภาพกว้างขวางในการเลือกทางการดําเนินชีวิตอันเป็นวิถีชีวิตแบบไทย ทําให้การ
ดําเนิน ชีวิตเป็ นไปอย่างเสรี ไม่ขึ้น แก่ใครชอบความสนุ กสนาน คนไทยจึงอยู่ด้ว ยความเบิ กบานใจ
ประกอบกับความสมบูรณ์ของประเทศทําให้คนไทยไม่ต้องเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และมีชีวิต
ที่ไม่รีบร้อน ลักษณะเช่นนี้มีส่วนทําให้วัฒนธรรมไทยแสดงออกถึงความประณีตละเอียดลออไปโดย
ปริยาย ดังจะสังเกตได้จากงานศิลปกรรมทุกแขนงของไทย
ส่วนวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกถึงความสนุกสนานนั้นจะพบว่า คนไทยชอบความสนุกสนาน
ร่าเริงในทุกโอกาส ยามทํางานเหน็ดเหนื่อยในไร่นาก็ร้องเพลงพื้นบ้านโต้ตอบกันอย่างมีความสุข ยามมี
ทุกข์โศกยามสูญเสียญาติพี่น้องต้องจัดพิธี ศพ หรือมีงานพิธีประเพณีต่างๆ ก็ไม่เว้นที่จะต้องจัดการ
มหรสพสมโภชฉลองร่วมด้วยเสมอ ในขณะเดียวกันงานพิธีต่างๆ ก็มักจะเน้นที่พิธีกรรมซึ่งนอกจากจะ
แสดงออกถึงความมีหน้ามีตาแล้ว ยังมุ่งแสดงออกในด้านความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยอีกประการหนึ่ง คือ เป็นวัฒนธรรมที่ยกย่องและเคารพเชื่อ
ฟังญาติผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ เน้นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี และการ
ให้อภัยเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่อย่างยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกั บวัฒนธรรมไทยได้เสมอ ทั้งด้านประเพณี พิธีกรรม ดนตรี หรือการ
ปรับปรุงอาหาร ดังนั้น วัฒนธรรมไทยจึงเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตมีการเจริญงอกงาม มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่หยุดนิ่ง มุ่งเน้นที่ศาสนาสาระ สามัคคี และสนุกสนาน ซึ่งนับเป็นลักษณะอันดีงามของวัฒนธรรม
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ไทย สิ่งใดดียังคงเก็บรักษาไว้ สิ่งใดล้าสมัยก็ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะอย่างด้านการแสดงออก
ที่ได้รับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสังคม คือ มารยาทไทย
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยกับการดารงอยู่ของชาติ
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็ น
ผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาการทางสังคมของรัฐบาล และการเผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ
จากทั่ ว ทุก ภู มิ ภ าคของโลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งวั ฒ นธรรมของชาติ ต ะวัน ตก ทํ าให้ เ ป็ นที่ วิ จ ดกั น
โดยทั่วไปว่า ถึงแม้ว่าสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากขึ้นแต่จะทําให้เกิดความสู ญเสีย
ตามมา ความสูญเสียที่สําคัญที่สุดก็คือ ความเป็นตัวเอง หรือสภาพของ “ความเป็นไทย” สภาพที่
แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ที่ทําให้ชาติไทยมีความแตกต่างจากชาติอื่นๆ ถ้าสภาพ
ของการมีเอกลักษณ์ของตนเองคงอยู่ ก็จะมีผลต่อความรู้สึกของคนในชาติ ที่จะภาคภูมิใจในชาติของ
ตน หวงแหนชาติ และพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อชาติ ความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในชาติก็จะ
เกิดขึ้น อันจะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อชาติ
ไม่มีสิ่งที่หลอมรวมความรู้สึกของคนในชาติให้เป็นปึกแผ่นอันเดียวกัน ความภาคภูมิใจ ความรัก และ
ความหวงแหน ก็จะไม่เกิดขึ้น อันจะมีผลไปสู่การไม่กระทําการใดๆ เพื่อชาติ ผู้คนก็จะไม่รักใคร่สามัคคี
ต่อกัน สภาพเช่นนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง
ดังนั้น การดํารงอยู่ของสังคมใด หรือชาติใด ความเจริญรุ่งเรืองจะมีขึ้นหรือไม่ อย่างไรย่อมจะ
ขึ้นอยู่กับการที่สังคมนั้น มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองหรือไม่ และผู้คนในสังคมรู้จักรักษาพัฒนาสืบทอด
วัฒนธรรมของตนให้กล้าแข็งได้มากน้อยเพียงใด ดังที่กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และคุณค่าของวั ฒนธรรมไว้ว่า “การ
รักษาวัฒนธรรมคือ การรักษาชาติ ” สมควรที่คนไทยทุกคนจะได้ตระหนัก และถือเป็นแนวทาง อัน
สําคัญในการประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของตนสืบไป

บทที่ ๓ ๗๕
วิวัฒนาการการดารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย

บทสรุป
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างจากสังคมอื่นๆ อย่างเด่นชัด คนไทยได้ผ่าน
วิวัฒนาการในการสร้างชุมชนและสังคมของตนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาต่อเนื่องกัน
มาถึงปัจจุบัน บนดินแดนประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของคนหลายเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่รวมกัน แต่ละ
กลุ่มชนล้วนแต่มีระบบความคิด ความเชื่อ และบรรทัดฐานทางสังคมในแบบของตนเองแต่ก็มีการ
ผสมผสานกลมกลืน ทางวัฒ นธรรมกลายเป็นมรดกทางสังคม แม้ว่าในปัจจุ บัน สังคมไทยจะได้รั บ
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาผสมผสานอย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปบ้าง แต่สังคมไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยไว้ได้ ซึ่งมี เอกลักษณ์
เฉพาะตัว ไม่มีช าติอื่นใดลอกเลี ยนแบบได้ ลักษณะของสังคมไทยรวมถึงวัฒ นธรรมไทย ประเพณี
จารีต วิถีประชา มารยาทไทยศิลปะไทย และค่านิยมของคนไทย จะแสดงออกถึงความเป็นไทยได้
อย่างเด่นชัด
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คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายความหมายของคําว่า “วิถีประชา”
ข้อ ๒. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวิถีประชากับกฎศีลธรรม
ข้อ ๓. จงบอกบทบาทหน้าที่ทางสังคม ของตัวนักศึกษามาให้เข้าใจ
ข้อ ๔. จงอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทางวัตถุ
ข้อ ๕. จงอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทางสุนทรียะ
ข้อ ๖. จงอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทางจิตใจ
ข้อ ๗. จงอธิบายความหมาย ความสําคัญและประเภท “การไหว้”
ข้อ ๘. จงอธิบายวิธีการของการเลิกทาส ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ข้อ ๙. จงอธิบายความสําคัญของ “จริยธรรม” ที่สังคมไทยควรยึดถือมีอะไรบ้าง
ข้อ ๑๐. จงอธิบายความเชื่อทางไสยศาสตร์ ถือว่าเป็นค่านิยมหรือไม่ เพราะเหตุใด

บทที่ ๔
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย
ชนชาติใดก็ตามที่ดารงความเป็นชาติ หรือประเทศมาเป็นเวลาชานานไดนั้น จะตองมีภูมิ
ปัญญาของชนชาติหรือของประเทศของตนเอง สาหรับภูมิปัญญาไทยนั้นไดรับการถายทอดและสั่งสม
มาจากหลายกระแส เพราะประเทศไทยไมไดประกอบดวยคนไทยเพียงกลุมเดียว แตเป็นสังคมที่
หลากหลายชาติพันธุแ หลากหลายวัฒนธรรม ดังนั้น ภูมิปัญญาไทยจึงเป็นระบบความรูที่ผสมผสานกัน
ของหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปัญญาทองถิ่นที่แตกตางกันไปตามประสบการณแชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดลอม แลวถายทอดสืบกันมาเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน ที่มีประสบการณแจากอดีตเป็นรากเหงาที่ทา
ใหเกิดความภูมิใจและความเชื่อมั่น
ในบทนี้ จะไดกลาวถึง ภูมิปัญญาของไทย โดยแบ งออกเป็นภูมิปัญญาดานการแพทยแแผน
โบราณ ภูมิปั ญญาดา นมรดกผ า ภูมิปั ญญาดานงานชา งของไทย และภูมิปั ญญาดา นอาหารและ
เครื่องดื่ม นับเป็นภูมิปัญญา ของคนไทยที่มีองคแความรู วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติ ที่คนคิด
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรานามาดัดแปลงมาเป็น อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค

ความหมายของภูมิปัญญา

คาวาภูมิปัญญา (ราชบัณฑิตยสถาน) หมายถึง พื้นฐาน ความรู ความสามารถ
ประเวศ วะสี กลาววา ภูมิปัญญา หมายถึงระบบความรู หรือแบบแผนการดาเนินชีวิต ในการ
สรางสรรคแ ที่คนไทยคนพบคนพบขึ้นเองจากประสบการณแจริง หรือปรับประยุกตแจากภูมิปัญญาของ
สั งคมอื่น โดยการเลื อกสรร กลั่ น กรอง ลองใช และไดส ะสมสื บ ทอดตอมาเป็ น เวลาชานาน เป็ น
รากฐานของวัฒนธรรมในแตละสังคม
กล าวโดยสรุ ป ภูมิปั ญญา หมายถึง องคแความรู ที่มีการถายทอดสั่ งสม สื บตอกันมาอยาง
ตอเนื่องของชนชาติ โดยการคิดคนขึ้ นเองหรือปรับประยุกตแจากสังคมอื่น และพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สังคมตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภูมิปัญญามีทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
รูปธรรม เป็ นสิ่งที่สัมผัสได เชน พิธีกรรม การแตงกาย การละเล นพื้นบาน การประดิษฐแ
เครื่องทุนแรงทางการเกษตร สวนที่เป็นนามธรรมนั้น เชน ความคิด ความเชื่อ สติปัญญา ที่อยูในตัวผูรู
หรือปราชญแชาวบานในการศึกษาเรื่องภูมิปัญญานี้ มีศัพทแที่ใกลเคียงกันอยู ๓ คา ไดแก คาวา ภูมิ
ปัญญาชาวบาน ภูมิปัญญาทองถิ่น และภูมิปัญญาไทย
คาวา “ชาวบาน” “ทองถิ่น” และ “ไทย” เป็นสวนหนึ่งที่เพิ่มเติมเขามาเพื่อขยายใหทราบ
ขอบเขตวาจะกลาวถึงภูมิปัญญาในระดับเฉพาะบุคคล ระดับชุมชน หรือระดับภูมิภาค ภูมิปัญญาไทย
ที่ไดสรางสรรคแผลงานแสดงถึงความชาญฉลาดและเป็นเอกลักษณแของคนไทย อาทิเชน

๗๘ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนโบราณ

จากภูมิปัญญาไทยมีการนาพืชสมุนไพรและเครื่อง เทศมาใชในชีวิตประจาวัน และใชในดาน
การแพทยแ ชวยใหคนไทยมีชีวิตยืนยาว พนจากความทุกขแทรมานจากอาการเจ็บปุวย ซึ่งเป็นวิธีในการ
รั กษาโรคของบรรพบุ รุ ษ ถื อว าเป็ น ศาสตรแที่ล้ าลึ กและเป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมที่มีคุ ณค ายิ่ ง ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของสมุนไพรและเครื่องเทศวา
สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใชทาเป็นเครื่องยา ซึ่งหาไดตามพื้นเมืองไมใชเครื่องเทศ
เครื่องเทศ หมายถึง ของหอมฉุนและเผ็ดรอนที่ไดจากตนไม สาหรับใชทายาและปรุงอาหาร
พืชที่จัดเป็นพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศแยกออกจากกันไดยาก เพราะพืชบางชนิด อาจจัด
เป็นไดทั้งพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของการนาไปใช ซึ่งพืชที่มีคุณสมบัติทั้ง
สองบางก็เป็นพืชผัก ไมผล ไมดอก ไมประดับ ตลอดจนวัชพืช
บรรพบุรุษไทยไดน าพืช สมุน ไพรและพืชเครื่องเทศมาเป็นอาหารโดยตรงหรือมาเป็ นสว น
ประกอบของอาหารหลายชนิด มีดังนี้ (รุงรัตนแ เหลืองนทีเทพ,๒๕๓๕ : ๓๖)
๑. เป็นอาหารโดยตรง เชน ฟักทอง มะเขือ ตาลึง กลวย มะละกอ สับปะรด
๒. เป็ น ส ว นผสมหรื อส ว นประกอบของอาหาร เชน กานพลู ยี่ ห ร า อบเชย ลู กกระวาน
ลูกผักชี
๓. เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑแอาหาร เชน พริก ใชผสมในการผลิต ซอส ขมิ้น ใชผสม
ในการผลิต ผงกระหรี่
๔. ใชในการถนอมอาหาร เชน ลูกจันทรแ ดอกจันทรแ กานพลู
๕. ใชในการปรุงแต รส กลิ่น สี ของอาหาร เชน ขมิ้น ใชปรุงแตงสี กลิ่น และรสชาติของ
อาหารประเภทเนื้อสัตวแตางๆ ไดแก แกงกะหรี่ แกงไตปลา พืชที่ใชแตงสีของอาหาร ไดแก เตยหอม
อัญชัน และกระวาน ยังสามารถใชดับกลิ่นคาวอาหารไดดี
๖. ใชเป็นเครื่องดื่ม ไดแก ใบบัวบก ออยแดง กระเจี๊ยบแดง

ภาพที่ ๔.๑ สมุนไพรและเครื่องเทศ
ที่มา : ศิริกร วงษแสี (๒๕๕๙)

บทที่ ๔ ๗๙
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย

นอกจากนี้ยังนาพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศมาใชดานการแพทยแและเภสัชกรรม มีดังนี้
๑. ใชแกโรคบิด เชน ทับทิม เปลือกมังคุด ลูกหวา ผลสมอ
๒. ใชในการแกอาการทองเดิน เชน กลวยน้าหวา มังคุด ฝรั่ง เปลือกทับทิม สีเสียดเหนือ
๓. มีสรรพคุณเป็นยาบารุงโลหิต บารุงหัวใจ บารุงประสาท ขับระดู และแกดีพิการ เชน
เกสรดอกคาฝอย
๔. ใชเป็นยาบารุง ยาขับลมในระบบทางเดินอาหารในลาไส แกทองรวง แกบิด แกรอนใน
จุกเสียด กระหายน้า บารุงโลหิต แกหืด เชน ลูกจันทรแ ดอกจันทรแ ฟูาทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง
๕. ใชเป็นสวนผสมในการผลิตยาลดกรด ขับลม แกปวดทอง ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ
ทาใหการบีบตัวของลาไสลดลง เป็น ยาเจริญอาหาร ขับน้าเหลือง รักษาโรคผิวหนัง ใชทา แผลสด
ทาลายพยาธิ ลดกลิ่นตามซอกอับของรางกาย เชน ขมิ้น ตนพญาไรใบ
๖. ใชเป็นสวนผสมของยารักษาโรคหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นยาใชเฉพาะที่ เชน ยาแกไอ
ยาแกสะอึก ยาแกซางต างๆ ยาแกโรคเลือดออกตามไรฟัน ยาขับลม ยาแกปวดทอง หรือจุกเสียด
ทองเสีย ยาระงับอาการปวดพัน เชนน้ามันกานพลู ใบเหงือกปลาหมอ ใบวานหอยแครง
๗. แกอาการแพ อักเสบ แมลง สัตวแกัดตอย เชน ตาลึง พลู เสลดพังพอน ผักบุงทะเล
๘. ฆาเหา เชน ใบนอยหนา ใบยอ ดอกเลี่ยน
๙. ปูองกันโรคภัยไขเจ็บที่มากับฤดูกาลตางๆ เชน ในฤดูรอน อาหารจาพวกฟัก แฟง แตง
บวบ มะระ น้าเตา ผักบุง ผักกะเฉด กินลดอุณหภูมิในรางกายใหเทากับภายนอกดับพิษรอนถอนพิษ
ได ทาใหรางกายเย็นสบายไมออนเพลีย ในฤดูฝน กินอาหารจาพวกเผ็ดรอน มีรสเปรี้ยว เชน ตมสม
ตมยา ยา แกงสม ตมโคลง เพราะตองใส มะนาว มะกรูด หัวหอม พริก กระเพา โหระพา สะระแหน
สมมะขาม ชวยขับลม รักษาไข เพิ่มภูมิคุมกันไขหวัด คัดจมูก ฤดูหนาว กินดอกขี้เหล็ก ดอกสะเดา
แกงสมดอกแค เพื่อตัดไขหัวลม
พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศดังกลาว นามาใชเป็นสวนประกอบอาหารไทยหลายชนิด คน
ไทยจึงไดรับประทานสมุนไพรเกือบทุกวัน ซึ่งนับไดวาเป็นภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษที่ไดพยายามใช
พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศมาปรุงอาหาร เพราะพืชแตละชนิดมีคุณคาทางอาหารที่ตางกัน

ภาพที่ ๔.๒ ใบเหงือกปลาหมอ และใบวานหอยแครง
ที่มา : Teen M Thai. (๒๕๕๗)

๘๐ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

ภูมิปัญญาด้านมรดกผ้า

จากหลั กฐานสาคัญที่ขุดคน พบทางโบราณคดียืนยันไดวามนุษยแสมัยกอนประวัติศาสตรแ ที่
อาศัยอยูในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันไดมีการทอผาขึ้นใชแลว คือ พบเศษผาที่ติดอยูกับกาไล
สาริดของบานเชียง และเศษผา ดาย เสนใย ไหม ซึ่งพบที่บานนาดี อาเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี
สิ่งเหลานี้แสดงวามนุษยแกอนประวัติศาสตรแมีการทอผา ถักผาจากเสนใยพืชและไหมขึ้นใชแลว และผา
ในสมัยนั้นอาจมีสีสันตางๆ กันดวย เพราะมีหลักฐานพอเชื่อไดวา มนุษยแรูจักใชสียอมธรรมชาติมานาน
นับพันปี โดยการคั้นจากผล ราก เปลือก และแกนของพืชมาเป็นสี ยอม และยังรูจักตกแตงผาใหเกิด
ลวดลายดวยการใชลูกกลิ้งจุมสี แลวกลิ้งลงบนผา
ภูมิปัญญาดานการทอผาชาวไทยมีความสามารถและความชานาญการทอผาเป็นอยางดี ใน
อดีตที่ผ านมามีการพบเรื่ องราวในตานานเอกสารและภาพจิ ตกรรมที่พอจะสั น นิ ษฐานไดวา ชาว
ลานนาในอดีตทอผาขึ้นใชเอง และสงเป็นสินคาออกไปยังอาณาจักรใกลเคียงและตางประเทศ ปรากฏ
ชื่อผาชนิดตางๆ ที่เชื่อวาทอขึ้นในอาณาจักรลานนา เชน ผาสีจันทรแขาว ผาสีจันทรแแดง ผาสีดอกจาปา
ผาเหลานี้เป็นผาที่คนธรรมดาใชนุงหม สาหรับชนชั้นสูงมีการใชผากัมพล คือ ผาทอดวยขนสั ตวแพันเอว
ในสมัยสุโขทัยเป็นการทอผาในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน คือสมาชิกในครอบครัวจะตองปั่นฝูาย
ปั่นดายและทอผาเป็นเชนเดียวกับการหุงขาว ผาทอที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นใชเป็นผาฝูาย และผาไหมสี
ตางๆ เฉพาะผาฝูายนั้นเป็นผาสีหาสี หรือที่เรียกวา “ผาเบญจรงคแ” คือ ผาสีแดง สีเหลือง สีดา สีเขียว
และสี ขาว ซึ่งเป็ นผ าที่มีชื่อเสียงของสุ โขทัย และในสมัยอยุ ธยา ผ าและสิ่ งทอเป็ นทั้งเครื่องนุงห ม
เครื่องใชที่สาคัญในการดารงชีวิต และเป็นทั้งสินคาสงออก ไปยังตางประเทศเชน ผาชมภู ผาดินแลง
ผาสมปัก ผาปูม ผาจวน ผาภิ ม (หมายถึงผาพิมพแลาย) กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนยแกลางของการคาผาที่
ส าคั ญแห งหนึ่ งในเอเชี ย มีพอ คา จากตา งประเทศมารอซื้อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น คา แต มิไ ดขายผ า
ส าเร็ จ รู ป เท า นั้ น หากแต เ ป็ น แหล ง ซื้ อ ขายวั ต ถุ ดิ บ ในการทอผ า ด ว ย ส ว นในสมั ย รั ต นโกสิ น ทรแ
เครื่องนุงหมตลอดจนผาตางๆ เป็นตัวกาหนดฐานะทางสังคมใหแกเจาขุนมูลนาย เชน พวกขุนนางจะ
นุงผาสมปักทุกคน โดยมีการกาหนดตาแหนงผูใหญผูนอยดวยสีและลายปัก เชน ขุนนางชั้นเสนาบดี
นุงผาปักปูมทองนาก ขุนนางชั้นต่าลงมานุงผาสมปักยกและสมปักลาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบ
อื่นๆ เชน รัดประคด เสื้อครุย ลอมพอก ความนิยมในการแตงกายนี้สงผลใหมีความตองการใชผามากขึ้น
และอารยธรรมของชาติตะวันตกเขามาทาใหมีการนาสิ่งตางๆ มาผสมกับผาเพื่อใหมีความสวยงามมาก
ขึ้น เชน ผาตาด ผาปูมแพร ผาเขียนลายทอง ผายกทอง ผาปักแลงทอง เป็นตน (นวลแข ปาลิวนิช,
๒๕๔๒ : ๘)
ปัจจุบันมีการทอผาพื้นบานพื้นเมืองตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยดังนี้
๑. ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือ กลุมชนที่ทอผาพื้นบานพื้นเมืองที่มีเอกลักษณแเป็นของตนเองอยู
บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา ลาพูน ลาปาง แพร นาน เชียงใหม และแมฮองสอน นอกจากจะทอ
เพื่อใชสอยโดยตรงแลว ยั งใชผาและวัตถุที่ใชทอ คือเส นดายมาเกี่ยวของสนองความเชื่อและงาน
ประเพณีพื้นบานของตน เชน การใชดายและผามาประดิษฐแเป็นตุงหรือธงในประเพณี “ทานตุง” หรือ
แมแตในพิธีศพ ก็ใชผาดิบสีขาวมาทาเป็นตุงสามหางถือนาหนาศพ เพื่อชวยนาวิญญาณของผูตายไปสู
สุคติ เอกลักษณแการทอผาของภาคเหนือคือ การทอจะทอแยกเชิงหรือตีนซิ่น แยกจากตัวซิ่นกวาง
ประมาณสองคืบ ทอดวยวิธีการจกเป็นลวดลายเรขาคณิต นิยมใชสีแดงเป็นหลัก เรียกวา ซิ่นตีนจก

บทที่ ๔ ๘๑
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย

ซิ่นตีนจกที่มีชื่อเสียงไดแก ซิ่นตีนจกในเขตอาเภอจอมทอง แมแจม และของตาบลเวียงยอง จังหวัด
ลาพูน สาหรับผาไหมเดิมมักทอในเวียงหรือคุมของเจานายชั้นสูงเพื่อใชเป็นเครื่องแตงกายมีทั้ง ซิ่นไหม
ตีนจก และซิ่นไหมสอดดิ้นเงิน ดิ้นทอง และผาไหมยกดอก (วิบูลยแ ลี้สุวรรณ, ๒๕๕๙ : ๔๒)
ผาทอพื้นบานในจังหวัดแพร นาน เชียงรายและพะเยามีผาที่มีเอกลักษณแของทองถิ่นเดนชัด
คือผามอฮอม ที่จังหวัดแพร โดยเฉพาะที่บานทุงโฮง ตาบลทุงโฮง อาเภอเมือง ยังคงใชกรรมวิธีการ
ยอมดวยสีธรรมชาติแบบดั่งเดิม ผาเมืองนาน เป็นผาที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัวแบงออกตามกรรมวิธีใน
การสรางลวดลายเป็น ๓ ประเภทคือ ลายลวง(เกาะ) หรือลายน้าไหล ลายเก็บมุก และลายคาดกาน
(มัดหมี่)
๒. ผ้าพื้นบ้านภาคกลาง “ผาหาดเสี้ยว” ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เป็นผาทอพื้นบานพื้นเมืองของกลุมคนไทยเชื้อสายลาวพวน มีลักษณะเป็นผาซิ่นตีนจก เชนเดียวกับ
ผาซิ่นตีนจกของภาคเหนือ ผาตีนจกลักษณะเดียวกันนี้ยังมีทอกันมากที่อาเภอลับแล อาเภอตรอน
อาเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถแ อาเภอทัพทัน อาเภอบานไรจังหวัดอุทัยธานี และที่อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปกติจะมีรายละเอียดปลีกยอยเพียงเล็กนอยเทานั้นที่แตกตางกัน เชน
เทคนิคการทอตัวซิ่น สีของซิ่น นอกจากผาซิ่น ยังมีการทอผาหม ผาเช็ดหนา ยาม และผาขาวมา ที่ใช
เทคนิค การทอในลักษณะเดียวกัน
“ผาซิ่นลายแตงโม” หรือ “ลายชะโด”เป็นเอกลักษณแของชาวโซงที่อพยพมาอยูในเขตจังหวัด
นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี มีลักษณะเฉพาะเป็นการใชไหมสีแดงเป็นเสน
ยืน พุงดายฝูายสีครามสลับขาวเป็นทางเล็กๆ คลายลายบนผลแตงโม เวลาทอเสร็จแลวจะมองไม เห็น
ไหมสีแดงเลย
“ผาทอเสาไห” จังหวัดสระบุรีและ “ผาทออางศิลา” (ผาอางหิน) จังหวัดชลบุรี ก็เป็นผาฝูาย
ทอมาแตโบราณผาอางศิลาแตเดิมมีทั้งผามวง ผาไหม ผาตาสมุก ผายกดอกไหม
๓. ผ้าพื้นบ้านอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุมชนชาวอีสานเป็นกลุมชนใหญ และ
มีหลายเชื้อสาย ไดแก ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายภูไท และชาวอีสาน
ก็ใหความสาคัญ ในการผลิตผาพื้นบานพื้นเมืองจนเป็นที่รูจักกันดีและทากันมาแตโบราณที่ทากันมี ๒
ชนิดคือ ผาที่ทอจากใยฝูาย และผาที่ทอจากไหม มีเทคนิคการทอคือ มัดหมี่ ขิต จก และผาพื้น
ถาแบงกลุมชาวไทยเชื้อสายลาว ที่กระจายอยูแทบทุกจังหวัดที่ใชเทคนิคและลวดลาย สีสันใน
การทอจะแบงออกเป็นสามกลุม ไดแก
กลุมแรก เป็นกลุมชนที่อยูในจังหวัดเลย นครราชสีมา และชัยภูมิ ผามัดหมี่ของ บานนาวัง
บานนาเสียว บานเขวา จะเดนในความวิจิตรพิสดารของลวดลายและสีสัน
กลุมที่สอง เป็นกลุมชนที่อยูในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแกน ที่เดิ่นคือ ผามัดหมี่ของ
อาเภอชนบท อาเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ผาขิตของบานนาขา จังหวัดอุดรธานี
กลุมที่สาม เป็นกลุมชนที่อยูในจังหวัดอานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มุกดาหาร
และมหาสารคาม ที่เดนคือผามัดหมี่ของบานเปื่อย อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ บานหนองเขื่อน
ชาง จังหวัดมหาสารคาม ผาทอของจังหวัดรอยเอ็ดจะมีความพิเศษ คือ “หอน้าไมไหล” โดยคัดเสน
ไหมที่เนื้อละเอียด และทอดวยความประณีต ถือวาเป็นผาทอที่ขึ้นชื่อของจังหวัดรอยเอ็ด

๘๒ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

สวนชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นกลุมชนที่อยูในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทรแ บุรีรัมยแ แมวาชาว
ไทยกลุมเชื้อสายเขมรจะทาผาไหมมัดหมี่ไมมากเทากลุมลาว แตยังมีการทอผาไหมแบบอื่นเพื่อใชสอย
กัน โดยเรียกชื่อตามลักษณะของผ า เชน “ผาหางกระรอก” ที่มีสีเลื่อมระยับ งดงามดวยการใชเสน
ไหมตางสีสองเสนควั่นควบกันทอ “ผาปูม” เป็นผาที่มีลักษณะการหมัดหมี่ที่มีลักษณะพิเศษเป็นของ
ตนเอง เชนเดียวกับ “ผาปรม” (พรม) และ “ผาเชียม” (ลุยเชียม) ซึ่งนิยมใชกันมากในหมูคนสูงอายุ
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทรแ ผลิตผาไหมที่มีคุณภาพดีมาก
ชาวไทยเชื้อสายภูไท เป็นกลุมที่อยูในจังหวัดนครพนม สกลนคร และกาฬสินธุแ กลุมภูไทนิยม
ทอผาจกมากที่สุด และทอไดวิจิตรสวยงามเป็นที่รูจักกันในนาม “ผาแพรวา” ซึ่งกรรมวิธีการทอผา
เพื่อใหเกิดลวดลายเป็นลักษณะผสมกันระหวางลายขิตกับลายจก การทอผาแพรวาตองมีหลายๆ ลาย
อยูในผาผืนเดียวกัน คาวา “แพรวา” เป็นชื่อเฉพาะที่ชาวอีสานเรียก ผาคลุมไหล หรือผาสไบที่ผูหญิง
ชาวภูไทใชในโอกาสที่มีเทศกาลงานบุญประเพณี นิยมทอกันมากคูกันกับ “ผาแพรมน” ซึ่งมีขนาดเล็ก
กวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใชเป็นผาเช็ดหนา ผาแพรวาที่ไดชื่อวาสวยงาม ประณีตที่สุดคือ แพรวา จาก
อาเภอคามวง จังหวัดกาฬสินธุแ

ภาพที่ ๔.๓ ผาทอแพรวา
ที่มา : Thai LAO Silk. (๒๕๕๘).

บทที่ ๔ ๘๓
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย

ภาพที่ ๔.๔ ผาหมี่ขิต และผาหาดเสี้ยว
ที่มา : รานชานเรือน ตลาดผานาขา จังหวัดอุดรธานี (๒๕๕๙)
๔. ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ วัฒนธรรมการทอผาของภาคใตสวนหนึ่งนาจะเริ่มตนขึ้นที่เมือง
นครศรีธรรมราชกอนที่จะแพรไปสูที่อื่นๆ
“ผายกเมืองนคร” โดยเฉพาะผายกทอง เป็นผาชั้นสูงใชเฉพาะเจาเมืองและขาราชการชั้นสูง
เป็นผาที่มีความประณีตงดงาม เป็นผาที่เจาพระยานคร สงเขาถวายเจานายในกรุงเทพฯ ผายกถือวา
เป็นผาทอพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช
“ผายกพุมเรียม” เป็นผาพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิม ที่ตาบลพุมเรี ยม อาเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎรแธานี มีความละเอียดสวยงาม มีลวดลายตางๆ บนผืนผาที่ไมเหมือนใคร ลายที่นิยมมากคือ
ลายยกเม็ด ลายดอกพิกุล ลายดอกแกว ลายดอกมะลิ ทอดวยไหมและฝูาย
“ผาทอบานนาหมื่นศรี ” ตาบลบานนาหมื่นศรี อาเภอเมือง จังหวัดตรัง สวนมากจะทอผา
ฝูายและฝู าไหม รู ป แบบและลวดลายที่ทอยั งคงมีเอกลั กษณแเฉพาะถิ่นเป็ นของตนเอง เป็ นผ าทอ
ลายขิตที่นาสนใจ เพราะมีความสัมพันธแกับประเพณีความเชื่อของกลุมชนอยางใกลชิดและทอขึ้นใช
ในพิธีกรรม “ผาพานชาง” เป็นผาที่ทอเป็นตัวหนังสือ มีขนาดกวางประมาณหนึ่งศอก ยาวประมาณ
หนึ่งวา เจาภาพจะตองทอขึ้นเพื่อใชพาดหลังหีบศพในการตั้งศพกอนเผา ลวดลายที่ทอเป็นตัวหนังสือ
เกี่ยวกับพุทธประวัติของผูตาย คากลอน โคลง หรือคติสอนใจใหยึดมั่นอยูในคุณความดี เมื่อเผาศพ
แลวจะตัดแบงออกเป็นชิ้นๆ ถวายพระ เพื่อใชเป็นผาเช็ดปาก เช็ดมือ ปูโต฿ะ “ผาหางกระรอก” ของ
บานนาหมื่นศรีที่ทอดวยฝูายจะใชเป็นซิ่นนุงกันทั่วไป
“ผากระยอ” อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะและลวดลายคลายคลึงกับผาทอบานนา
หมื่น ศรี เพราะรั บอิทธิพลและแบบอย างซึ่งกันละกัน ผ าเกาะยอทอทั้งผาพื้นและผายกดอก ฝีมือ
สวยงามมาก ผาที่ทอกันมาแตโบราณจนถึงปัจจุบันคือ ผาราชวัตร ผาหางกระรอก ผาเก็บดอก เชน
ลายดอกพิกุล ลายคชกริช ลายดอกเพชร ลายดอกพยอม ลายหาหนึ่ง เป็นตน
ผาทอ ถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีคุณคา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนถึงความผูกพันใน
ครอบครัวและกลุมชาติพันธุแดวยการแบงหนาที่รวมกันทางานระหวางเพศชายกับเพศหญิง โดยผูชาย
เป็ น ฝุ ายจั ดหาฝู าย อุป กรณแการทอผ า ผู ห ญิงทาหน าที่ทอผ าและตัดเย็ บออกมาเป็ นเครื่ องนุงห ม
สรางสรรคแจากการสั่งสมประสบการณแ สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตไทย สืบ
ทอดจากรุนหนึ่ง ไปสูคนอีกรุนหนึ่งทั้งรูปแบบ สีสัน ที่มีรูปลักษณแโดดเดน และมีลวดลายประณีต
สวยงามสะทอนใหเห็นภูมิปัญญาของคนไทยมาตั้งแตอดีต

๘๔ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมของไทย

คนไทยมีความสามารถในงานชางมาแตอดีต ผลงานที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคแสิ่งตางๆ เป็น
มรดกตกทอดมาจนปัจจุ บันมากมายยอมเป็ นเครื่องยืนยั นไดเป็นอยางดี วิชาการชางหรือปัจจุบั น
เรียกวาวิชาศิลปะไทย มีบทบาทสาคัญตอชีวิตความเป็นอยูของไทย เพราะเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
รอบตัว สิ่งที่ใชอยูทุกวันนี้ลวนเป็นสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นทั้งสิ้น ตั้งแต เสื้อผา เครื่องนุงหม บานเรือนที่อยู
อาศัย เครื่องใชในครัวเรือน อุปกรณแในการดักสัตวแ ผูที่ประดิษฐแสิ่งเหลานี้ เรียกวา “ชาง”
ศาสตราจารยแศิลป พีระศรี ไดอธิบายไววา “ชางฝีมือ” หมายถึงผูผลิตศิลปกรรมที่งามนาดูนา
ใชสอย เป็นอลังการ ผลิตกรรมหรือ สิ่งที่ทาขึ้นเป็นอาชีพของชางฝีมือนี้เรียกวา ศิลปะ อันเป็นผลเกิด
จากฝีมือความสามารถและความรูคาของชางฝีมือผูนั้นเฉพาะตัวเป็นคนๆ ไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ผลิตกรรม หรือสิ่งที่ทาขึ้นนั้นไมใชของที่ทาดวยเครื่องจักร ตัวอยาง อาชีพตางๆ ของชางฝีมือคือการ
สลักโลหะ การสลักไม การทาเครื่องปั้น ลานคราม การทอผาอื่นๆ (วิบูลยแ ลี้สุวรรณ ๒๕๓๙: ๗)
สรุปวา ชาง คือผูที่มีความชานาญหรือมีศิลปะ สามารถประดิษฐแและสรางสิ่งตางๆ ขึ้นไดดวย
ฝีมือและความชานาญเฉพาะตน จนสิ่งที่สรางขึ้นมีความประณีตงดงามเป็นศิลปะ และสอดคลองกับ
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในชาติ
จากอดีตจะเห็นวา วิชาการชางในประเทศไทยนั้น ไดเริ่มตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแ เมื่อ
มนุษยแนาหินกรวดมากะเทาะหนาเดียว เพื่อใหมีขอบคมและปลายโคงเกือบแหลมทาเป็นเครื่องมือใช
ขุดใชขูด ใชสับ ใชตัดสิ่งตางๆ สิ่งที่มนุษยแทานี้ถือไดวาเป็นความคิดเริ่มแรกในการนาวัตถุที่มีอยูตาม
ธรรมชาติมาดัดแปลง ใหเหมาะสมกับการใชสอย จึงถือไดวามนุษยแกอนประวัติศาสตรแที่เคยอาศัยใน
ประเทศไทยเป็นผูเริ่มวิชาการชางในประเทศไทย
เมื่อกลุมชนรวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดใหญ ชุมชนเหลานี้ไ ดพัฒนาขึ้นมาเป็นอาณาจักรและ
ประเทศในที่สุด การชางของไทยไดมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูของประชาชนและ
ในการสรางบานเมืองจนมีผลงานการชางประเภทตางๆ ปรากฏเป็นหลักฐานสืบตอกันมาจนทุกวันนี้
การชางพื้นบานแบงออกเป็นประเภทตางๆ ไดดังนี้
ประเภทที่ ๑ การทาเครื่องปั้นดินเผา เป็นการชางพื้นบานพื้นเมืองที่เกาแกที่สุด ประเภท
หนึ่งและมีวัฒนาการสืบตอกันมาชานาน เริ่มจากการทาเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะประเภทหมอ
ไห โอง อาง ชนิดที่เผาดวยไฟที่มีอุณหภูมิไมสูงนักจะไดเครื่องปั้นดินเผาเนื้อธรรมดา(Earthenware)
เนื้อหยาบ มีความพรุนตัวคอนขางมาก น้าซึมผานได จนถึงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรง (Stoneware)
คือตองเผาเนื้อดินจนถึงจุดสุกตัวในอุณหภูมิที่สูง มีความแข็งแกรงมากน้าไมสามารถซึมผานได และ
พั ฒ นาเป็ น เครื่ อ งเคลื อ บสี ต า งๆ อย า งเครื่ อ งสั ง คโลก และเครื่ อ งเบญจรงคแ เป็ น ต น การท า
เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นบานพื้นเมืองนี้มักจะทาขึ้นอยางงายๆ ดวย กรรมวิธีที่ไมซับซอนตามแบบ
แผนที่สืบ ตอกันมาในทองถิ่น เชน แหลงเครื่ องปั้ นดินเผาบริ เวณอาเภอปากเกร็ ด จั งหวัดนนทบุ รี
แหลงเครื่องปั้นดินเผาที่อาเภอดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา เป็นตน

บทที่ ๔ ๘๕
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ประเภทที่ ๒ การทาเครื่องจักสาน เป็นการชางเกาแกอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการทา
ทั่วทุกภาค เครื่องจักสานที่ปรากฏ โดยทั่วๆ ไปในภาคตางๆ ของประเทศไทยนั้น อาจแบงออกได ๗
ประเภท ตามลักษณะการใชสอย (วิบูลยแ ลี้สุวรรณ ๒๕๓๙: ๑๘)
๑. เครื่องจักสานที่ใชในการบริโภค เชน กระดง กระชอน กองขาว หวด
๒. เครื่องจักสานที่ใชเป็นภาชนะ เชน กระบุง ตะกรา กระจาด
๓. เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องตวง เชน กระออม กระชุ
๔. เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องเรือนแลเครื่องปูลาด เชน เสื่อตางๆ
๕. เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องปูองกันแดดฝน เชน งอบ หมวก
๖. เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องในการจับดักสัตวแ เชน ลอบ ไซ อีจู
๗. เครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และศาสนา เชน เฉลว
การทาเครื่องจักสานเหลานี้ ชาวบานทั่วไปจะทาใชสอยในครอบครัวของตนเป็นสวนใหญ
เรียนรูสืบตอกันจากรุนสูรุน สอนกันในครอบครัวหรือเรียนรูฝึกฝนจากเพื่อนบาน

ภาพที่ ๔.๕ เครื่องในการดักสัตวแ ชงโล ลอบ และ อีจู
ที่มา : ลักษณะไทย (๒๕๕๘)

๘๖ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

ภาพที่ ๔.๖ งอบและกระออม
ที่มา : วิบูลยแ ลี้สุวรรณ (๒๕๕๙)
ประเภทที่ ๓ การทอผาและการเย็บปักถักรอย คือการนาเสนใยจากไหม ใยฝูาย เปลือกไม
จนถึงเสนใยสังเคราะหแมาถักทอเป็นผืน เพื่อใชเป็นเครื่องนุงหมหรือประดับตกแตงรางกาย การทอผา
เป็นการชางพื้นบานพื้นเมืองที่ปัจจุบันยังมีการทากันอยูทั่วไปในหลายทองถิ่น เชน การทอผาซิ่นตีนจก
ที่อาเภอจอมทอง อาเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม การทอผาที่อาเภอพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรแธานี กรรมวิธีในการทอผาของทองถิ่นตางๆ เหลานี้จะมีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณแของตนเองที่
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของตน
ประเภทที่ ๔ การชางโลหะ ไดแก การหลอหลอมโลหะตางๆ เชน การหลอทองเหลือง สาริด
เป็นพระพุทธรูป รูปสัตวแ และเครื่องตกแตงบานที่บานทากระยาง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การทา
เครื่องเงิน เครื่องทอง จากภูมิปัญญาของชาวบานในจังหวัดสุโขทัย เห็นวา ภาพจาหลักปูนปั้นที่เป็น
ลวดลายตกแตงตามพระศอของเทวรูปทั้งหลายนั้น มีลวดลายเฉพาะเป็นของตนเอง จึงไดเลียนแบบ
ทาทองโบราณขึ้นมา และกลายเป็นเอกลักษณแที่โดดเดนของชาวสุโขทัยจนถึงการตีเหล็กเป็นเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ปั จจุบั น การตีเหล็กก็ยังทากันอยู เชน การตีเหล็ กที่บ านตนโพธิ์ อาเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรื อรูจั กกันในนามหมูบ านอรัญญิก การชางเหล านี้ มีบ ทบาทส าคัญใน
สังคมไทยมาชานาน
ประเภทที่ ๕ การแกะสลัก ไดแกการแกะสลักไม หิน งา ชาง เขาสัตวแ หนังสัตวแ เป็นสิ่งของ
เครื่องใช เชน การแกะสลักไมเป็นรูปสัตวแและเครื่องตกแตงบาน ที่บานถวาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม จนถึงการแกะสลักไมเป็นเครื่องประกอบอาคารสถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนา เชนการ
แกะสลัก ชอฟูา ใบระกา หนาบัน จนถึงการแกะสลักหนังสัตวแเป็นตัวหนังตะลุงและหนังใหญ การ
แกะสลักเหลานี้ชางจะตองมีความสามารถในการแกะสลัก และการวาดรูปดวย นอกจากนั้นยังมี การ
แกะสลักหินเป็นครก โม ที่ตาบลอางศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ประเภทที่ ๖ การกอสรางไดแก การกอสรางอาคารทางพุทธศาสนาและการสรางบานเรือนที่
อยู อาศัย รู ป แบบของอาคารที่ส ร างขึ้น และวิธีการกอสร างในทอ งถิ่น ตาง ๆ จะแตกต างกันไป มี
ลักษณะเฉพาะถิ่นของตนเอง เชน การสร างเรือนไทยภาคกลางกับการสรางเรื อนไทยภาคใต จ ะ
ตางกันในรูปแบบและวิธีการกอสราง

บทที่ ๔ ๘๗
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ประเภทที่ ๗ การวาดภาพ ไดแก การวาดภาพระบายสีและการวาดภาพ ลายเสน หรือจิต
กรรม ซึ่งไดสะทอนใหเห็นความรูสึกนึกคิดชีวิตสภาพความเป็นอยู และสิ่งแวดลอมตลอดจนวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมของทองถิ่นนั้นๆ ใหปรากฏ เชน การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโขง ที่วัด
บวรนิเวศ วัดเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี การเขียนลวดลายตกแตงเรือกอแระของภาคใต
ประเภทที่ ๘ การปั้ น รูป และลวดลาย ไดแกการปั้ น รูปเคารพ พระพุทธรู ป และการปั้น
ลวดลายประดับตกแตงตางๆ เชน ตกแตงหนาบันโบสถแวิหาร สวนใหญจะเป็นการปั้นปูนซึ่งชางแตละ
ทองถิ่นจะทาตามแบบอยางที่ทากันมาในทองถิ่นของตน ชนชาติไทยนั้นผู กพันกับความเชื่อความ
ศรัทธาทั้งทางไสยศาสตรแและศาสนามาแตโบราณ จึงหนีไมพนที่จะตองสรางงานปั้นขึ้นมา เพื่อสนอง
ความศรัทธาตอศาสนา เชน การปั้นพระพุทธรูปสมัยตางๆ และการปั้นตุ฿กตาเสียกบาล การปั้นรูปสัตวแ
เพื่อการเซนไหว ของคนไทยก็ลวนสรางขึ้นจากความเชื่อถือโชคลางทางไสยศาสตรแ
ประเภทที่ ๙ การชางประเภทอื่นๆ เป็นการชางที่ทากันเป็นบางทองถิ่น เชน การทาหัวโขน
การทาปลาตะเพียนสาน การทาดอกไมไฟ และเชื้อปะทุตางๆ นอกจากนี้ยังมีการทาพาหนะพื้นบาน
เชน การทาเกวียนระแทะ การตอเรือ การชางเหลานี้เป็นการชางพื้นบานพื้นเมืองที่ทาสืบตอกันมาซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังมีการทาอยู
การชางพื้นบานพื้นเมืองประเภทตางๆ ที่มีมาแตโ บราณ เป็ นการชางที่เกี่ยวเนื่ องกับชีวิต
ความเป็นอยูมากกวาสิ่งอื่น มีลักษณะเป็นไปตามถิ่นกาเนิดซึ่งอาจจะมีรูปแบบ วิธีการ ตางกันไปทั้งที่
เป็นของสิ่งเดียวกัน เชน การทาเครื่องใชชนิดเดียวกันที่มีอ ยูในภาคตางๆ ของประเทศไทยก็อาจจะไม
เหมือนกัน ทั้งนี้จะเป็นไปตามคติ ความเชื่อ แบบแผนที่สืบตอกันมา การชางพื้นบานพื้นเมืองถือเป็น
มรดกทางการชางที่จดจาสืบตอกันและอาศัยการปฏิบัติฝึกฝนจนเกิดความชานาญเป็นสาคัญ
การชางชั้นสูง หรือการชางที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริยแ เป็นการชางที่มีพื้นบานมาจากการ
ชางพื้นบานพื้นเมืองเป็นสวนใหญ แตไดรับการพั ฒนาปรับปรุงใหมีกรรมวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
กับการใชสอยและสถานภาพของผูใช ซึ่งชางผูสรางสรรคแผลงานเหลานี้ ก็มักเป็นชางที่มีฝีมือดีแลวเขา
ถวายตัวเป็นชางหลวง รับราชการจนมียศและบรรดาศักดิ์สูงเชนเดียวกับขาราชการอื่น (วิบูลยแ ลี้
สุวรรณ ๒๕๓๙: ๑๔)
การชางชั้นสูงหรือชางหลวงนั้นแตโบราณ สังกัดในกรมชางสิบหมู ซึ่งกรมชางสิบหมูนี้มีมา
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแบงประเภทตางๆ ดังนี้คือ (เต็มสิริ บุณยสิงหแ ๒๕๒๕: ๑๑)
๑ หมูชางเขียน ประกอบดวย ชางเขียน ชางปิดทอง ชางลงรัก ชางแกะ ชางปั้น และชาง
อื่นๆ
๒. หมูชางแกะ ประกอบดวย ชางแกะตรา ชางแกะลาย ชางแกะพระ หรือภาพ ซึ่งหมาย
รวมถึงชางเงิน ชางทอง ชางพลอย
๓. หมูชางหุน ประกอบดวย ชางไม ชางไมสูง ชางไมสูง ชางเลื่อย ชางปากไม ชางทาหุน รูป
คน สัตวแ หัวโขน ชางเขียน ชางปั้น
๔. หมูชางปูน ประกอบดวย ชางปั้น ชางปูนกอ ชางปูนฉาบ ชางปูนปั้น
๖. หมูชางรัก ประกอบดวย ชางลงรัก ชางปิดทอง ชางประดับกระจก ชางเขียน
๗. หมูชางบุ เป็นชางเดี่ยว แตหมายรวมไปถึงชางโลหะดวย

๘๘ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

๘. หมูชางกลึง ประกอบดวย ชางไม ชางแกะงา ชางทากลองและเกี่ยวของกับชางลงรัก ชาง
ปิดทอง ชางประดับกระจก ชางเขียนดวย
๙. หมูชางสลัก ประกอบดวยชางฉลุ ชางกระดาษ ชางหยวก ชางเครื่องสด
๑๐. หมูชางหลอ ประกอบดวย ชางหุนดิน ชางขี้ผึ้งชางผสมโลหะ
การชางที่เป็นของหลวงดังกลาวแลวจะเป็นการชางที่มีแบบแผนจามขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบตอกันมาในราชสานัก เป็นการชางที่ตองใชฝีมือชางสูงเพราะเป็นงานชางที่ตองการความประณีต
งดงามมากวางานชางพื้นบานพื้นเมือง

ภาพที่ ๔.๗ งานลงรักปิดทอง และงานปูนปั้น
ที่มา : ธรรมจักร (๒๕๕๖)

ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่ องดื่ม ของคนไทยที่บรรพบุรุ ษไดคิดและจัดรูป แบบไวอยางเหมาะสมโดย
คานึงถึงลมฟูาอากาศ มีผลดีตอสุขภาพ อาหารไทยหลายชนิดเป็นอาหารยาในขณะเดียวกัน โดยปกติ
อาหารไทยประกอบด ว ย “ข าว” เป็ น หลั ก มี ทั้ ง “ข า วจ า ว” และ “ข า วเหนี ย ว”รองลงจากการ
รับประทานขาวก็รับประทานปลา ควบคูกับผักมากมายทั้งผักที่รูจักกันทั่วไปและผักพื้นบาน คนไทย
มักเรียกติดปากเมื่อรับประทานอาหารวา “ขาวปลาอาหาร”
๑. อาหารหลักของไทย
ขาวเป็นอาหารหลัก เป็นอาหารประจาวันของคนไทย เชนคนไทยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือจะนิยมบริโภคขาวเหนียว สวนภาคอื่นๆ จะนิยมบริโภคขาวเจา สาหรับกรรมวิธีที่
จะทาใหขาวสุกพรอมที่จะรับประทานนั้น นับเป็ นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เราแทบทั้งสิ้น ในอดีตคน
ไทยจะมีวิธีหุงขาวอยูหลายวิธีเชน การหลามขาว การหุงขาวแบบเช็ดน้า การหุงขาวแบบไมเช็ดน้า
และการหุงขาวโดยการนึ่ง
การหุงขาวแบบเช็ดน้า คือ การนาขาวสารใสในหมอขาว ซึ่งอาจจะเป็นหมอดิน หมอ
ทองเหลือง หรือหมออะลูมิเนียม แลวจึงทาการซาวขาว ซึ่งเป็นการลางขาวสารใหสะอาด โดยปกติจะ
ไมนิยมลางขาวหลายน้า เพราะจะทาใหสารอาหารในขาวลดลงหลังจากนั้นจึงเกลี่ยขาวสารที่ซาวแลว
ใหเรียบเสมอกัน เทน้าสะอาดใหทวมขาวสารประมาณ ๓ -๔ นิ้ว ยกหมอขาวตั้งบนเตาไฟเคี่ยวจนน้า
ในหมอขาวเดือด ขาวในหมอจะพองตัว เมล็ดขาวจะบานและนิ่ม เมื่อเมล็ดขาวสุกเสมอกันแลวใหนา

บทที่ ๔ ๘๙
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย

หมอขาวไปทาการรินน้าในหมอขาวออกหรือที่เรียกวา เช็ดน้าขาว การรินน้านั้นถาหมอขาวมีหูจะนิยม
ใชไมขัดหมอขาว เพื่อปูองกันไมใหขาวหกออกจากหมอในขณะรินน้าขาว หลังจากนั้นจึงยกหมอขาว
ตั้งบนเตาไฟ โดยใชไฟออนๆ เพื่อใหน้าขาวในหมอแหงใหหมด การที่ขาวในหมอจะสุกทั่วกันโดยที่ขาว
กนหมอไมไหมนั้น ผูที่หุงขาวจะตองหมั่นหมุนและเอียงหมอขาวใหอยูในระดับที่จะไดรับความรอน
จากเตาใหทั่วทั้งหมอยกเวนบริเวณฝาหมอ ซึ่งวิธีนี้เราเรียกวา การดงขาว เมื่อขาวสุกระอุทั่วกันดีแล ว
จึงยกหมอลงจากเตา ทิ้งไวสักครูจึงจะเปิดผาหมอเพื่อคดขาวไปรับประทาน
การหุงขาวแบบไมเช็ดน้า คือ การนาขาวสารใสในหมอขาว ทาการซาวขาวและเกลี่ย
ขาวเชนเดียวกับวิธีที่ ๑ แลวจึงเติมน้าใหทวมขาวประมาณ ๑ องคุลีหรือ ๑ นิ้ว ยกหมอขาวตั้งบนเตา
ไฟ เคี่ยวจนเดือดโดยหมั่นเอาไมคนขาวเพื่อกลับขาวที่อยูกนหมอใหขึ้นขางบนขาวจะไดสุกทั่วกัน ชวง
ขณะนี้ตองใชไฟออน หรือที่เรียกวา “ราไฟ” น้าที่อยูในหมอจะไดซึมเขาสูเมล็ดขาวทีละนอย ทาให
เมล็ดขาวพองตัวและสุกทั่วกันทั้งเมล็ด หลังจากนั้นใชฝาปิดหมอกะคะเนวา น้าในหมอแหงสนิท ขาว
สุกระอุทั่วทั้งหมดแลวจึงยกหมอลงจากเตา ทิ้งไวสักครูจึงนาไปรับประทานได
การหุงขาวโดยการนึ่ง คือการทาใหขาวสุกโดยใชไอน้า ทาได ๒ แบบ คือ แบบใสน้าลง
ไปในขาวที่นึ่ง กับแบบที่นาขาวไปแชน้ากอนจะนาไปนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
แบบใสน้าลงไปในขาวที่นึ่ง ขั้นตอนเริ่มจากการตั้งหมอบนเตาไฟ ใสน้าลงในหมอใหมี
ปริมาณพอสมควร วางซึ้งสาหรับนึ่งลงบนหมอ นาขาวที่ซาวแลวใสในภาชนะ เชน ชาม ปิ่นโต หรือขัน
ที่ทนความรอนหลังจากเกลี่ยขาวใหเสมอกันแลวจึงเติมน้าใหทวมขาวประมาณ ๑ องคุลีหรือ ๑ นิ้ว
แลวนาภาชนะไปวางไวในซึ่งที่จะใชนึ่ง ปิดฝาซึ้งใหสนิท รอจนน้าในหมอเดือดเป็นไอน้า ไอน้าจะผาน
เขาสูซึ้งทาใหขาวและน้าในภาชนะรอน เมล็ดขาวจะพองตัวสุกนาไปรับประทานได
แบบแชขาวในน้ากอนที่จะนาไปนึ่ง วิธีนี้จะนาขาวสารไปแชน้า ประมาณ ๑๐ ชั่วโมงเป็น
อยางนอย หลังจากนั้นนาขาวใสในผาขาวบาง หอขาวไมใหรวงหลน แลวใสลงไปในหวด ยกหวดขึ้นตั้ง
บนปากหมอที่บรรจุน้าที่เดือดอยูภายในโดยใหกนหวดอยูเหนือระดับน้าในหมอ หลังจากนั้นปิดฝา
หวดรอจนน้าเดือดเป็นไอ ไอน้าจะพุงผานรูหวดทาใหขาวสุก ขาวที่นิยมหุง แบบนี้จะเป็นขาวเหนียว
มากกวาขาวเจา

ภาพที่ ๔.๘ การนึ่งขาวเหนียว
ที่มา : ไกดแลานนา (๒๕๕๗)

๙๐ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

๒. วัฒนธรรมทางด้านอาหารของคนไทย
อาหารไทย มีการสั่ ง สมและถายทอดมาอย างตอเนื่ องตั้ง แตอ ดีต จนเป็ นเอกลั กษณแ
ประจาชาติ ถือไดวาอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจาชาติที่สาคัญของไทย วัฒนธรรมของอาหารแตละ
ภาคก็มีความแตกตางกัน ไดแก
๒.๑ อาหารภาคกลาง ภาคกลางมีสภาพเป็นที่ราบลุมอุดมสมบูรณแไปดวย ขาว ปลา
และพืช ผัก ผลไม นานาชนิด ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นศูนยแรวมของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาเจริญ
สัมพันธแไมตรีกับไทยทาใหอาหารทางภาคกลางมีลักษณะที่หลากหลาย เชน
มีการรับอิทธิพลจากตางชาติดานการปรุงอาหารและรูปแบบของอาหาร อาทิ รับแกง
กะทิ พริกแกง และเครื่องเทศจากอินเดีย รับการผัด ทอด ตม นึ่ง จากชาวจี น รับขนมเบื้องญวนมา
ดัดแปลงเป็นขนมเบื้องไทย รับขาวแชของชาวมอญ รับอาหารของชาวโปรตุเกสในเรื่องของทองหยิบ
ทองหยอด และฝอยทอง มาดัดแปลงเป็ น ของหวานของไทย เป็ นตน จากผลของการรับ อิทธิพล
ตางชาติดังกลาว ทาใหอาหารภาคกลางมีรูปแบบในการปรุงที่หลากหลาย มีความวิจิตรบรรจงในการ
ตกแตงอาหารใหดูสวยงามนารับประทาน เชน การแกะสลักผักผลไม ตามคตินิยมของชาววัง มีเครื่อง
เคียงและของแนบ รวมกับอาหารที่รับประทาน เชน น้าพริกมะมวง แนมดวยปลาสลิดทอด สะเดา
น้าปลาหวานคูกับปลาดุกยาง ความหลากหลายในรสอาหารไมเนนรสใดรสหนึ่ง แตจะคลุกเคล าทั้งรส
เค็ม เผ็ด เปรี้ยว และหวาน ใหมีรสกลมกลอม เครื่องปรุงรสที่นิยมใชคือ กะปิ และน้าปลา การจัด
สารับของภาคกลาง นิยมจัดกับขาวหลายอยาง เชน มีแกง มีผัด มีทอด หรือยางและที่ขาดไมไดใน
สารั บภาคกลางคือน้าพริก ผักจิ้ม รวมแลว ในส ารับ จะมีกับขาวประมาณ ๓ – ๕ ชนิด แตล ะชนิ ด
เหมาะกับการรับประทานกับขาวเจา อาหารภาคกลางมีความโดดเดนในเรื่องรสชาติที่กลมกลอม ทา
ใหถูกใจชาวตางชาติเป็นอยางมากไมวาจะเป็นตมยากุง ตมขาไก ผัดไทย ฯลฯ

ตมยากุง

ผัดไท

ตมขาไก
ขาวแช
ภาพที่ ๔.๙ อาหารภาคกลาง
ที่มา : Thai Cooking Recipe. (๒๕๕๖)

บทที่ ๔ ๙๑
ภูมิปัญญา มรดก และหัตถกรรมไทย

๒.๒ อาหารภาคเหนือ ดินแดนภาคเหนือเป็นดินแดนที่ประกอบดวยวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ทั้งจากพมา ลาว ไทยใหญ สิบสองปันนา และชาวเขาเผาตางๆ ทาใหอาหารการกินของ
ภาคเหนือหรือลานนามีความหลากหลายตามไปดวย แตอาหารหลักจะเหมือนกัน คือขาวเหนียว โดย
รับประทานทั้ง ๓ มื้อ (สุมานิการแ จันทรแบรรเจิด, ๒๕๕๐ : ๒๑ - ๒๓) ไดแก
อาหารเชา เรียกวา ขาวงาย มีกับขาวไมมากนัก สวนใหญจะเป็นน้าพริก ผักตม
อาหารกลางวัน เรียกวา ขาวตอน มีกับขาวจาพวกเนื้อสัตวแเพิ่มขึ้น เชนเนื้อหมู เนื้อวัวปิ้ง
อาหารเย็น เรียกวา ขาวแลง มีกับขาวมากกวาทุกมื้อ เชน มีแกง มีน้าพริก และอาหาร
พื้นเมืองอื่นๆ ซึ่งมีวิธีการปรุงหลายรูปแบบดวยกัน เชน
แกง จะไมใสกะทิ แตจะใช ไขมันจากสัตวแและพืช ลักษณะคลายแกงของพมา แกงของ
แขก แตแกงที่ใสเนื้อสัตวแลงไปเคี่ยวจนเปื่อยทางภาคเหนือจะเรียกวา ออม สาหรับแกงและออมที่ขน
ชื่อเป็นที่รูจักกันแพรหลายคือ แกงแค แกงฮังเล แกงขนุน ออมไก ออมจิ๊นงัว (ออมเนื้อวัว) ฯลฯ
จอ คือ การนาผักไปตมในน้าเดือด ซึ่งน้านั้นไดถูกปรุงรสดวยเกลือ กะปิ และปลารา
หลังจากใสผักลงในน้าปรุงรสที่เดือดแลว ใหเติมน้ามะขามเปียกหรือมะขามสด เพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว สวน
กระดูกหมูจะใสหรือไมใสก็ได เพราะมีรสหวานจากผักอยูแลว
จาว คือ การนาอาหารที่ปรุงเรียบรอยแลวลงไปผัดในน้ามันและกระเทียมเจียวรอนๆ
ทันที คลายกับการนาเอาอาหารมาราดดวยกระเทียมเจียว เชน นาจอผักกาดมาจาว นายาชิ้นไกมา
จาว และนาไขเจียวมาจาว (ไขจาว) เป็นตน
หมก คือ การนาอาหารไปซุกไวในขี้เถาที่รอนเพื่อใหอาหารสุก
แอบ หรือ แอ็บ คือ การทาอาหารใหสุกโดยหอดวยใบตองแลวนาไปยางบนไฟออนๆ
รสชาติของอาหารที่มาจากการปรุงอันหลากหลายนี้ สวนใหญจะเป็นรสกลางๆ ไมนิยมอาหาร
รสจัด มีรสเค็มนาไมมากนัก สวนรสเปี้ยว หวาน และเผ็ดมีเพียงเล็กนอย ไมนิยมใชกะทิและน้าตาล มี
เครื่องปรุงรส เชน ถั่วเนา (ถั่วเหลืองหมัก) และน้าปู (น้าจากปูนา) ฯลฯ จากรสชาติดังกลาว เมื่อนามา
จัดเป็นสาหรับบนขันโตก (ภาชนะใสอาหาร) ทาใหเป็นที่นิยมแพรหลายในหมูคนทั่วไป จนจัดเป็น
ประเพณีการเลี้ยงขันโตก เพื่อตอนรับแขกผูมาเยือนที่ขึ้นชื่อของชาวลานนา สวนอาหารยอดนิยมของ
ชาวเหนือมีหลายชนิด เชน แกงออม แกงโฮะ จิ๊นลาบ แกงฮังเล ตาขนุน แกงแค น้าพริกหนุม น้าพริ ก
ออง ไสอั่ว ขาวซอย เป็นตน

แกงฮังเล

ขาวซอย
ภาพที่ ๔.๑๐ อาหารภาคเหนือ
ที่มา : Food M Thai. (๒๕๕๕)

๙๒ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

๒.๓ อาหารอีสาน วัฒนธรรมดานอาหารการกินของภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่รับ
อิทธิพลจากลาว เขมรและญวน วัตถุดิบที่ใชปรุงอาหารอาจจะไมอุดมสมบูรณแเทาภาคอื่นๆ แตก็หา
รับประทานไดจากธรรมชาติและจากความชาญฉลาดของบรรพชนที่สรางองคแความรู เรื่องการถนอม
อาหารทาใหสามารถเก็บอาหารไวไดนาน ทาใหชาวอีสานมีอ าหารรับประทานตลอดปี สาหรับรสชาติ
อาหารนั้น คนอีสานนิยม อาหารรสจัด เนนเผ็ด เค็ม และเปรี้ยว สวนอาหารหลักจะเป็นขาวเหนียว
เครื่องปรุงรสอาหาร เชน รสเค็ม ใชน้าปลารา น้าปลา เกลือ และปลารา และรสเปรี้ยว ใชผักบางชนิด
เชน ผักติ้ว (ผักแตว) ผักสมพอดี (ยอดกระเจี๊ยบ) ฝักมะขาม มะดัน มะนาว มะขามออน มะกอก ฯลฯ
แตถาเป็นฤดูที่หาผักเหลานี้ไมไดก็จะใชมดแดงแทน
อาหารที่ช าวอี ส านน ามารั บ ประทานกับ ขาวเหนี ยวจะนิ ยมอาหารปิ้ ง ย าง มากกว า
อาหารทอด และอาหารสวนใหญจะเป็นอาหารแหงๆ หรือไมก็มีน้าขลุกขลิก แตถาเป็นอาหารประเภท
ตมจะมี น้ ามาก เพื่ อน ามาซด ส ว นประกอบเครื่ องปรุ งอาหารนิ ย มใชข า ตะไคร หอม กระเทีย ม
กระชาย ใบมะกรูด ผักชีลาว ผักฝรั่ง ใชแตงกลิ่น แตงรสชาติ
อาหารอีสานที่ตนทั่วไปนิยมรับประทานไดแก สมตา หรือตาบักหุง หรือตาสม แจวบอง
หรือปลาราสับ ไสกรอกอีสาน แหนม หรือซิ้นสม หม่า (ไสกรอกที่ใชเนื้อวัวสับหรือใชตับสับแลวนามา
ยัดใสกระเพาะปัสสาวะของวัว ทาใหสุกโดยวิธีย างหรือทอด) ไกยาง ซุบหนอไม ลาบ น้าตก ฯลฯ
อาหารที่ชาวอีสานปรุงนั้น นอกจากจัดทาเป็นอาหารเพื่อรับประทาน แลวยังมีความเชื่อเรื่องอาหาร
และสิ่งที่นามาประกอบอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เชน ลาบ เชื่ อวา ใหโชคลาบ หอหมก เชื่อวา
กอใหเกิดความสามัคคี ขนมจีน เชื่อวา รักกันยืนยาวนาน
จากความเรียบงายในการรับประทาน อีกทั้งรูปแบบของการปรุง เครื่องปรุงและรสชาติ
ของอาหารที่ถูกปาก ทาใหอาหารอีสานเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

สมตา/ตาสม

ยาไขมดแดง

ซุบหนอไม

ไสกรอกอีสาน

ภาพที่ ๔.๑๑ อาหารอีสาน
ที่มา : Thai Food Cook Book. (๒๕๕๗)
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๒.๔ อาหารภาคใต้ จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล และสภาพ
ภูมิอากาศที่มีฤดูฝ น ๘ เดือน ฤดูร อน ๔ เดือน ทาใหอาหารสว นใหญของภาคใตปรุงจากปลา ซึ่ง
คอนขางจะมีกลิ่นคาว ดังนั้นคนใตจึงดับกลิ่นคาวดวยเครื่องเทศโดยเฉพาะขมิ้น ดวยเหตุนี้อาหารใตจึง
มีสีเหลืองเป็นสวนมาก และรสชาติอาหารจะมีรสจัด เผ็ดรอนมีกลิ่นเครื่องเทศมากกวาอาหารภาคอื่น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ หมาะกั บ สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ฝ นตกชุ ก อากาศชื่ น ท าให ง า ยต อ การเป็ น ไข ห วั ด จึ ง
จาเป็นตองรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เพื่อใหรางกายอบอุนควบคูไปดวย ถึงจะรับประทานอาหาร
รสจัด ก็จะรับประทานผักควบคูไป เพื่อลดความเผ็ดรอน ผักที่รับประทานคูเรียกวา ผักเหนาะหรือผัก
เกร็ ด เป็ นผั กสารพัดชนิ ดที่ห าไดตามพื้นบาน เชน สะตอ ลูกเหนียง ยอดกระถิน ถั่ว ฝักยาว ยอด
มะมวงหิมพานตแ ยอดมันปู ฯลฯ ผักเหนาะมีทั้งผักดิบ ผักตมหรือลวก และดอง
รสชาติของอาหารภาคใตจะมีรสเผ็ด เค็ม และเปรี้ยว ไมนิยมรสหวาน สารับอาหารจะมี
ความหลากหลาย เพราะประกอบดวยวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองภาคใต ชาวมุสลิมและชาวจีน แตละ
วัฒนธรรมจะมีอาหารการกินที่แตกตางกัน เชน
อาหารทองถิ่น หรืออาหารพื้นบาน จะปรุงแตงดวยวัตถุดิบที่หาไดจากทองถิ่น ไมนิยม
เครื่องเทศเป็นเครื่องชูรส แตงกลิ่น เครื่องปรุงรสไดแก กะปิ มะขาม น้าตาลโตนด เป็นตน อาหาร
พื้นบานที่นิยม เชน น้าชุปโจรหรือน้าพริกโจร แกงคั่ว ลูกเห็ดทอด แกงเลียงเคย และแกงเคยน้า (คา
วาเคย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ระบุวา มีรูปรางคลายกุง แตตัวเล็กมาก
ขนาดยาวไมเกิน ๓.๕ เซนติเมตร มีหนวด ๒ แฉก ลาตัวใสหรือขุน เหมาะสาหรับใชหมักเกลือทากะปิ
และน้าเคย)
อาหารมุสลิม หรือที่เรียกวาอาหารแขกจะนิยมใชกะทิ เครื่องเทศรวมทั้งขมิ้น รสชาติ
อาหารจะเค็ม มัน เผ็ดรอน อาหารบางชนิดจะออกรสหวาน อาหารมุสลิมที่รูจักกันแพรหลาย เชน
ขาวบุหรี่หรือขาวหมกไกที่รับประทานกับอาจาด แกงมัสมั่น แกงกระหรี่ พะแนง และขาวยา เป็นตน
อาหารที่รับวัฒนธรรมจีน หรืออาหารภูเก็ต เนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน ชาว
จีนฮกเกี้ยนไดอพยพจากดิน แดนในแหลมมลายูเขามาตั้งถิ่นฐานในภูเก็ต จึ งไดเกิดการผสมผสาน
วัฒ นธรรมดานอาหารระหวางอาหารไทยภาคใตกับอาหารจี น ฮกเกี้ยนขึ้น เชน คนภูเก็ตจะนิ ย ม
รับประทานอาหารเขาเป็นขนมจีน โดยรับประทานคูกับหอหมก ทอดมัน ปาทองโกเ ปลาฉิ้งฉาง ไขตม
และขนมใสไก นอกเหนือจากผักเหนาะแบบชาวใตทั่วๆ ไป เพราะกับขาวที่นามาราดขนมจีนนั้นจะมี
รสเผ็ด ไมวาจะเป็นแกงไตปลา น้าพริก-น้ายา หรือแมแตแกงเขียวหวาน ดังนั้น ชาวภูเก็ตจึงตองหาห อ
หมกมาแกเผ็ดของขนมจีน นอกจากรูปแบบอาหารเชาแลวชาวภูเก็ตยังนิยมอาหารวาง ซึ่งเป็นอาหาร
ระหวางมื้อ เชน หมี่ฮกเกี้ยน มีทั้งแบบน้า แหง และผัดน้าขลุกขลิก หมี่หุนปาฉาง หรือเสนหมี่หุนผัด
ซีอิ้ว โลบะ หรือเครื่องในหมูตมพะโลแลวนาไปทอดกรอบ เป็นตน
สาหรับอาหารมื้อหนัก คนภูเก็ตจะปรุงกันในครัวเรือน เชน หมูฮอง คือ ขาหมูเคี่ยวกับ
ซีอิ๊วและน้าตาล แกงตูมี่ คือแกงเผ็ดใสเนื้อปลา สวนเครื่องจิ้มไดแกซับบัยกอแรง ลักษณะคลายหลน
รับประทานกับผักสด
อาหารภูเก็ตจะมีรสออน ออกหวานเล็กนอย รสไมจัด และนิยมใชซีอิ้วขาวแทนน้าปลา
สาหรับอาหารจีนฮกเกี้ยนที่เขามาในภูเก็ตนั้นไดผสมผสานกับอาหารของชาวใต ดังนั้นรสชาติจึงมีรส
จัดกวา อาการจีนฮกเกี้ยนในแหลมมลายู

๙๔ ไทยศึกษาเพื่อการทองเที่ยว

แกงไตปลา

น้าชุป

ขาวยา

โลบะ
ภาพที่ ๔.๑๒ อาหารภาคใต
ที่มา : Food M Thai. (๒๕๕๕)

๓. การจัดสารับและวิธีรับประทานอาหารไทย
สารับ คือ ภาชนะที่ใสจาน ถวย
อาหารสารับ คือ การจัดอาหารหลายอยางหลายชนิดใสภาชนะ ไวในสารับเดียวกัน
การจัดสารับเพื่อการรับประทานอาหารของคนไทย หรือการกินสารับ สามารถบงบอกถึง
ลักษณะเดนของอาหารไทยที่มีความหลากหลายคบถวน ทั้งรสชาติอาหารและคุณคาทางอาหาร และ
ยังบงบอกถึงความอุดมสมบูรณแของพืชพรรณธัญญาหาร บงบอกบอกถึงความอบอุนภายในครอบครัว
ไดอีกดวย เนื่องจากการกินสารับ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ใชผาสะอาดหรือเสื่อปู
ลาดบนพื้นบาน ผูที่จะรับประทานนั่งลอมวงกัน มีการพูดคุยกัน มิใชตางคนตางอยู ตางคนตางกิน ตัก
ขาวจากโถใสจานอาหาร จัดมาเป็นสารับ วางสารับไวตรงกลางวง มีชอนกลางสาหรับตักกับขาว ใส
จานของตน และเปิบอาหารดวยมือ บางบานจะมีขันหรือจอกตักน้า และกระโถนเตรียมไว เพื่อรองน้า
ลางมือดวย
๓.๑ ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดติดตอกับประเทศ
ทางซีกโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมตะวันตกไดแพรเขามา ทาใหวิธีรับประทานอาหารของคน
ไทยเปลี่ยนไป โดยดัดแปลงใหเหมาะสมกับอาหารไทย เชน ใชชอนสอมแทนมีดและสอมแบบตะวันตก
เป็นตน การนั่งรับประทานอาหารกับพื้นก็เลิกไป เปลี่ยนมาเป็นนั่งรับประทานอาหารกับโต฿ะแทน แต
ยังคงวางอาหารทุกอยางไวกลางโต฿ะ มีชอนกลางสาหรับตักอาหาร และมีถวยเล็กๆ สาหรับผูรวมวงแต
ละคน เพื่อใสกับขาวที่แบงจากกลางวง เมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จแลว ก็จะยกของคาวออกหมด
และยกของหวาน สาหรับทุกคนตอไป

บทที่ ๔ ๙๕
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๓.๒ การรับประทานอาหารของคนไทยภาคต่างๆ
๓.๒.๑ ภาคกลาง ในประเทศไทยภาคกลางนับวา เป็นภาคที่มีความเจริญรุงเรือง
สูงสุดในทุกๆ ดาน เป็นแหลงใหความรู และวิทยาการที่ทันสมัยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นที่รวมของ
วัฒนธรรม และความกาวหนาของประชาชนในประเทศ คนไทยภาคกลางนิยมกินอาหารดวยชอน
สอม และใชชอนกลางสาหรับตักอาหาร ในครอบครัวที่มีฐานะร่ารวย ก็นิยมมีผาเช็ดปากวางอยูบน
โต฿ะ อาจจะพับแบบธรรมดา หรือพับเป็นรูปตางๆ ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยู กับความมีระเบียบแบบแผน ที่สืบ
ทอดกันมาของบุคคลในตระกูลนั้นๆ การจัดอาหารบนโต฿ะ บางบานจะวางไวหมดทุกอยาง เพียงแตมีผู
เสิรแฟคอยเติมอาหารที่หมด และในบางบานอาจมีคนคอยเสิรแฟอาหารยืนระวังอยูขางๆ โต฿ะ พรอมที่
จะเสิรแฟอาหาร น้า และเติมอาหารดวย สาหรับครอบครัว ที่มีฐานะปานกลาง ไมมีผูเสิรแฟ แตจะกิน
อาหารบนโต฿ะดวยชอนสอม และใชชอนกลาง ถาเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน อยางนอยที่สุด ก็กิน
อาหารดวยชอน ไมมีชอนกลาง
๓.๒.๒ ภาคเหนือ คนไทยในภาคเหนือสวนใหญ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยางเครงครัด ดวยการจัดอาหารใสถวยเล็กๆ วางลงไปบนโตก ลักษณะโตกอาจทาดวยไม
มุก หรือทองเหลือง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเศรษฐกิจของเจาของบาน เรียกวา สารับอาหารคาว ขางโตกยังมี
ขาวเหนียว ใสในกระติบทรงสูง ซึ่งเป็นเอกลักษณแของภาคเหนือ นอกโตกยังมีคนโทดินใสน้าเย็นมีขัน
เงินสาหรับใสน้าดื่มหลังอาหารคาว จะมีโตกอาหารวางตามมา แลวตอ ดวยบุหรี่พื้นเมือง คือ บุหรี่ขี้โย
จึงนับวาเสร็จจากการรับประทานอาหารในมื้อนั้น
๓.๒.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนไทยในภาคนี้ สวนใหญยังคงนิยมจัด
อาหารใสถาดสังกะสี ซึ่งมีลายเป็นดอกโตๆ ตักอาหารใสถวยวางลงบนถาด แลวรับประทานพรอมขาว
เหนียวในกระติบทรงเตี้ย อันเป็นสัญลักษณแของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาหารหวานรอเสิรแฟ
อยูขางๆ ขนมที่นิยมทาคือ ขนมพื้นเมืองคือ ขาวเหนียวหัวหงอก นางเล็ด เป็นตน
๓.๒.๔ ภาคใต แตเดิมคนไทยในภาคใตนิยมนั่งรับประทานอาหารกับพื้นโดยปู
เสื่อบนพื้นบาน แลวตักอาหารใสถวยวางลงไปเป็นวงกลม ผูรับประทานเปิบขาวกับอาหารดวยมือ อิ่ม
แลวดื่มน้าดวยขันหรือจอก แตปัจจุบันนี้ คนไทยในภาคใตสวนใหญ หันมารับประทานอาหารกันดวย
ชอนสอม และนั่งเกาอี้กันแลว คงมีบางสวนยังคงรักษาเอกลักษณแนั่งกับพื้น กับเปิบขาวดวยมืออยู
๓.๓ วิธีรับประทานอาหารไทย จาแนกได ๓ แบบคือ
๓.๓.๑ การรับประทานดวยมือ หรือที่เรียกวาการเปิบขาว การรับประทานแบบ
นี้ในอดีตจะใชนิ้วมือเพียง ๓ นิ้ว คือ นิ้วโปูง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง แตตอมามีการใช ๔ นิ้วบาง ๕ นิ้วบาง
โดยจะใชนิ้วมือตะลอมขาวใหพอคาแลวบีบขาวใหเป็นกอนขนาดพอหยิบเขาปาก แลวยกขึ้นเสมอปาก
ใชนิ้วโปูงดันกอนขาวเขาปาก และหากจะรับประทานกับขาวที่ไมใชของเหลวหรือน้าแกง ก็จะใชนิ้วมือ
หยิบ เพราะกับขาวประเภทนี้จะถูกฉีกหรือแกะหรือหั่นใหมีขนาดเล็กพอเหมาะกั บขนาดของกอนขาว
ที่จะนาเขาปาก ดังนั้น การเปิบขาวของไทยจึงอาจกลาวไดวาเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยที่ยากจะหา
ชาติใดเสมอเหมือนได เพราะการบีบขาวเป็นคาจะทาใหขาวไมรวงหลนเลอะเทอะ การเปิบขาวแตละ
คาก็ไมโตจนดูนาเกลียด ทาใหสะดวกตอการเคี้ยวและดูไมมูมมาม และที่สาคัญผูที่เปิบขาวจะมีชามใส
น้าไวชุบมือเวลาที่มือมีขาวสุกติดเปื้อนมากๆ สาหรับการรับประทานกับขาวที่เป็นของเหลวหรือแกง
จะใชชอนตัก
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๓.๓.๒ การรับประทานดวยชอน โดยใชชอนแกงหรือชอนหอยแทนการเปิบขาว
๓.๓.๓ การรับประทานดวยชอนสอม
๔. อาหารที่เกี่ยวเนื่องในประเพณีไทย
ในวิถีชีวิตของชาวไทยจะมีเรื่องของประเพณีเขามาเกี่ยวของตั้งแตเกิดจนตายประเพณี
เหลานี้จะมีเรื่องของอาหารการกินรวมอยูดวย ในอดีตอาหารบางชนิดจะหารับประทานได เฉพาะใน
บางเทศกาลเทานั้น เชน ขนมลา ขนมบา ขนมพอง ขนมดีซา และขนมเจาะหู จะหารับประทานได
ในชวงสารทเดือน ๑๐ ของภาคใต แตปัจจุบันมีการสงเสริมการขายกันแพรหลายทาใหสะดวกในการ
หารับประทานไดตลอดปี อาหารในประเพณีไทยจะมีทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน ที่ใชในงานพิธี
และงานเทศกาล อาจจะมีความแตกตางกันบางในแตละภูมิภาคทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเชื่อของคนใน
ทองถิ่น และความเหมาะสมของวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นนั้นๆ
อาหารไทยที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะมิใชเป็นการจัดสารับความหวาน
ทั่วไป เพื่อถวายพระนั้น อาจสรุปใหเห็นเป็นตัวอยางไดดังนี้
๔.๑ บุญขาวจี่ ของชาวอีสานนิยมจั ดในวันมาฆบูชา โดยนึ่งขาวเหนียวใหสุกแลวนามา
ปั้นเป็นกอนโต ขนาดเทาฟองไข นาไปเสียบไมยางไฟใหเกรียม แลวนาไขไปทาเพื่อยางไฟใหสุกอีกครั้ง
๔.๒ การสงขาวแช ชวงเทศกาลสงกรานตแของชาวไทย-รามัญ โดยชวงเชาจะนาสารับ
ขาวแชพรอมเครื่องคาวหวานไปถวายพระ หลัง จากนั้นจึงจะจัดสาหรับเพื่อสงขาวแชแดญาติผูใหญที่
นับถือ ในสารับนอกจากจะมีหมอคะนมหรือหมอสงกรานตแ ซึ่งเป็นภาชนะสาหรับใสขาวสวยแชน้า
ลอยดอกมะลิประมาณ ๓ – ๔ ดอก แลวยังประกอบดวยกับขาว คือ ไซโปฺผัดหวาน เนื้อเค็มผัดหวาน
กระเทียมดองผัดหวาน ปลาผัดหวาน และไขเค็ม แตบางพื้นที่อาจมีกะปิทอด หัวหอมยัดไสและพริก
หยวกสอดไส เพิ่มขึ้นอีก ในสวนของหวานจะเป็น กะละแม
๔.๓ บุญขาวประดับดิน ของชาวอีสาน จัดในวันแรม ๑๔ ค่า เดือน ๙ เพื่ออุทิศสวน
กุศลใหแกญาติพี่นองที่ตายไปแลว ขาวประดับดินประกอบดวย ขาว อาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่
โดยน าใส ห อหรื อ กระทงวางไวตามพื้น หรื อแขวนตามต นไมใ นบริ เ วณวัด เวลาประมาณ ๔ – ๕
นาฬิกา
๔.๔ บุญขาวสาก ของชาวอีสานนิยมนิยมทาในวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ เพื่ออุทิศสวน
กุศลใหแกญาติพี่นองที่ตายไปแลว โดยชาวบานจะทาขาวสากหรือขาวกระยาสารทไปถวายพระ
๔.๕ การจัดสารับในประเพณีชิงเปรต ของชาวภาคใตจะเริ่มจากแรม ๑ ค่า เดือน ๑๐
(การรั บเปรต) ถึงแรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ (การส งเปรตกลั บ ) อาหารคาวหวานที่จะจั ดจะตองจั ด
แบงเป็นสองสารับคือ สารับจัดใหดวงวิญญาณเรรอน ไมมีญาติประกอบดวยขาวสวย แกงเผ็ด ขนม
พื้น บ า น ดอกไมธู ป เทีย น ส ารั บ จั ดให ด วงวิญ ญาณปูุ ย าตายาย ประกอบด ว ยขนมเทีย น ขา วสาร
อาหารแหง น้าปลา เกลือ กะปิ ขมิ้น พริกแหง ไมขีด ธูปเทียน
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จากตัวอยางอาหารไทยที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีดังกลาวมาแลว ยังมีอาหารไทยในพิธีกรรม
เชน พิธีกวนขาวทิพยแ ซึ่งเป็ นพิธีกรรมของพราหมณแในอินเดียโบราณที่ช าวพุทธรั บ มาจัดทาถวาย
พระสงฆแ นอกจากนั้นยังมีการถวายขาวพระพุทธ เครื่องสังเวยพระภูมิ การจัดสารับถวายพระสงฆแ
การจัดสารับหนาศพ การจัดเครื่องสังเวยบูชาฤกษแ การจัดเครื่องบูชาเสาในพิธีปลูกเรือน และเครื่องใน
พิธีบวงสรวงเทวดา เป็นตน ซึ่งพิธีกรรมเหลานี้จะมีขาวปลา อาหาร พืช ผัก ผลไม ของคาว ของหวาน
เขามาเกี่ยวของ จะเห็นวาอาหารไทยคือวัฒนธรรมการกินอยูที่สะทอนชีวิตความเป็นอยูของไทย ทั้งยัง
บงบอกใหเห็นเอกลักษณแของชาติไทยไดดวย

ภาพที่ ๔.๑๓ สารับในประเพณีชิงเปรต
ที่มา : Sites.google (๒๕๕๘)
๕. เครื่องปรุงรสในอาหารไทย
โดยปกติแลวอาหารไทยมีรสชาติเขมขน ดังนั้นในการปรุงอาหารนอกจากสวนผสมหลักๆ
ที่ใชเป็นสวนประกอบในอาหารไมวาจะเป็นเนื้อสัตวแหรือผักประเภทตางๆ แลว เครื่องปรุงรสก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหารใหดีขึ้น ดังนั้นเราจึงตองรูจัดที่มาของรสชาติตางๆ ในอาหารไทย
อันไดแก
๕.๑ รสหวาน อาหารไทยบางชนิดมีรสชาติที่ตองปรุงคอนขางหวาน จึงตองเติมน้าตาล
เพิ่มลงไป น้าตาลที่ใชมีอยูดวยกันหลายชนิด ตั้งแตน้าตาลทราย น้าตาลทรายแดง น้าตาลมะพราว
น้าตาลตโนด น้าตาลปี๊บ การเลือกใชน้าตาลแตละชนิดมีผลตอรสชาติของอาหารเชนกัน เนื่องจาก
ลักษณะความหวานกลมกลอมกวา เหมาะแกการนามาใชในการใสอาหารที่มีกะทิเป็นสวนประกอบ
หรือเคียวใหละลายเพื่อปรุงรสในผัด หรือนามาเป็นเครื่องปรุงในพะโลเพื่อใหรสชาติดียิ่งขึ้น นอกจาก
น้าตาลปี๊บจะใหความหวานแลว ยังชวยชูกลิ่นอาหารอีกดวย สวนน้าตาลทรายแดงมีลักษณะเป็นผงสี
น้าตาลละเอียด ไดรสหวานเย็น ดูดความชื้นไดงาย เหมาะที่จะนามาใสในอาหารหรือขนมหวานตางๆ
ตามแตความตองการ นอกจากนี้ยังมีน้าตาลออยหรือน้าตาลงบ ที่ไดจากการนาออยมาหีบนาน้าออย
ออก มาเคียวในกระทะจนเหนียวมีสีน้าตาลเขม จากนั้นนามาหยอดลงพิมพแเป็นกอนแลวพักใหแหง
เพื่อความสะดวกเวลาใชและเก็บรักษา การนามาประกอบอาหารมีคุณสมบัติคลายน้าตาลปี๊บ
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๕.๒ รสเค็ม รสเค็มสวนใหญในอาหารไดมาจากน้าปลาและเกลือ ซึ่งถาเป็นอาหารคาว
จะนิยมใสน้าปลา เพราะนอกจากจะใหรสเค็มแลว ยังทาใหมีกลิ่นหอมเฉพาะตั ว สวนเกลือนิยมใสใน
ขนมและอาหารที่ไมคาวมาก นอกจากน้าปลาและเกลือแลว ปัจจุบันอาหารไทยยังมีการเติมซีอิ้วขาว
หรือซอสปรุงรสตางๆ เพื่อชวยใหรสอาหารกลมกลอมยิ่งขึ้น การเลือกใชเครื่องปรุงที่ใหรสเค็มใน
อาหารจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของอาหาร
๕.๓ รสเปรี้ ย ว รสเปรี้ ย วส ว นใหญ ใ นอาหารไทยได จ ากการเติ ม น้ ามะนาว น้ า
มะขามเปียก น้ามะกรูด น้าสมสายชู หรือผลไมที่สดที่มีรสเปรี้ยว ใบไมที่มีรสเปรี้ยว ลงในสวนผสม
การใชเครื่องปรุงที่ทาใหเก็ดรสเปรี้ยวนั้นควรเลือกใหเหมาะสมกับชนิดของอาหาร เชนการทาอาหาร
ประเภทยาตางๆ ควรใชความเปรี้ยวจากน้ามะนาว เพราะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สวนน้ามะขามเปียกให
รสเปรี้ยวอมหวาน เหมาะใชในการใสอาหารที่มีน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพราวเป็นสวนผสมชวยให
อาหารที่มีรสชาติดียิ่งขึ้น มะกรูดนิยมใสอาหารที่มีกลิ่นหอมของมะกูด หรือใสในแกงสมรวมกับมะนาว
จะทาใหรสกลมกลอมขึ้น อาหารบางชนิดนิยมใสใบไม เชนใบมะขามออน นิยมใสในอาหารประเภท
ตมแซบ ตมไกใสใบมะขามออน เป็นตน
จะเห็นวาภูมิปัญญาของคนไทยที่มีองคแความรู วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการ
แสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธแระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ที่คนคิดสิ่ง
ตางๆ ที่อยูรอบตัวเรานามาดัดแปลงเป็นอาหารการกิน และยังชวยในเรื่องของการรักษาพยาบาล และ
ยังจะกลาวถึงมรดกและหัตถกรรมไทย ทักษะฝีมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการสรางสรรคแที่
แสดงถึงอัตลักษณแ สะทอนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุมชน
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บทสรุป
ภูมิปัญญาไทยนั้นไดรับการถายทอดและสั่งสมมาจากหลายกระแส เพราะประเทศไทยไมได
ประกอบดวยคนไทยเพียงกลุมเดียว แตเป็นสังคมที่หลากหลายชาติพันธุแ หลากหลายวัฒนธรรม ดังนั้น
ภูมิปัญญาไทยจึงเป็นระบบความรูที่ผสมผสานกันของหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปัญญาทองถิ่นที่
แตกตางกันไปตามประสบการณแชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม แลวถายทอดสืบกันมาเป็นวัฒนธรรม
พื้นฐาน ที่มีประสบการณแจากอดีตเป็นรากเหงาที่ทาใหเกิดความภูมิใจและความเชื่อมั่น ภูมิปัญญาไทย
ที่ไดสรางสรรคแผลงานแสดงถึงความชาญฉลาดและเป็นเอกลักษณแของคนไทย อาทิเชน
๑. ภูมิปัญญาดานการแพทยแแผนโบราณ จากภูมิปัญญาไทยมีการนาพืชสมุนไพรและเครื่อง
เทศมาใชในชีวิตประจาวัน และใชในดานการแพทยแ ชวยใหคนไทยมีชีวิตยืนยาว พนจากความทุกขแ
ทรมานจากอาการเจ็บปุวย ซึ่งเป็นวิธีในการรักษาโรคของบรรพบุรุษ ถือวาเป็นศาสตรแที่ล้าลึกและเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคายิ่ง
๒. ภูมิปั ญญาดานมรดกผา ภูมิปั ญญาดานการทอผาชาวไทยมีความสามารถและความ
ชานาญการทอผาเป็นอยางดี ในอดีตที่ผานมามีการพบเรื่องราวในตานานเอกสารและภาพจิตกรรมที่
พอจะสันนิษฐานไดวา ในอดีตชาวไทยมีการทอผาขึ้นใชเอง และสงเป็นสินคาออกไปยังอาณาจักร
ใกลเคียงและตางประเทศ
๓. ภูมิปัญญาดานงานชางของไทย คนไทยมีความสามารถในงานชางมาแตอดีต วิชาการชาง
มีบทบาทสาคัญตอชีวิตความเป็นอยูของไทย เพราะเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รอบตัว สิ่งที่ใชอยูทุกวันนี้
ลวนเป็นสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นทั้งสิ้น ถือไดวาเป็นความคิดเริ่มแรกในการนาวัตถุที่มีอยูตามธรรมชาติมา
ดัดแปลง ให เหมาะสมกับ การใช ส อย ตั้งแตเสื้ อผ า เครื่ องนุ งห ม บ านเรื อที่อยูอาศัย เครื่ องใชใ น
ครัวเรือน อุปกรณแในการดักสัตวแ ผูที่ประดิษฐแสิ่งเหลานี้ เรียกวา “ชาง”
๔. ภูมิปัญญาดานอาหารและเครื่องดื่ม บรรพบุรุษไดคิดและจัดรูปแบบไวอยางเหมาะสมโดย
คานึงถึงลมฟูาอากาศ มีผลดีตอสุขภาพ อาหารไทยหลายชนิดเป็นอาหารยาในขณะเดียวกัน โดยปกติ
อาหารไทยประกอบดวย “ขาว” เป็นหลัก มีขาวจาวและขาวเหนียว รองลงจากการรับประทานขาวก็
รับประทานปลา ควบคูกับผักมากมายทั้งผักที่รูจักกันทั่วไปและผักพื้นบาน คนไทยมักเรียกติดปากเมื่อ
รับประทานอาหารวา “ขาวปลาอาหาร”
จะเห็นวาบรรพบุรุษเรามีการคิด คน ดัดแปลง ลองผิดลองถูกในสิ่งตางๆ จนทาใหเกิดภูมิ
ปัญญาในสิ่งตางๆ และถายทอดเป็นมรดก ทาใหสะทอนชีวิตความเป็นอยูของไทย ทั้งยังบงบอกใหเห็น
เอกลักษณแของชาติไทยไดดวย
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คาถามทบทวน
ขอ ๑. จงอธิบายความหมายของ “สมุนไพร”
ขอ ๒. จงอธิบายความหมายของ “เครื่องเทศ”
ขอ ๓. จงบอกชื่อพืชเครื่องเทศที่เป็นอาหารโดยตรงมาจานวน ๑๐ ชื่อ
ขอ ๔. จงอธิบายวามีพืชสมุนไพรใดบางที่ใชในการกาจัดเหา และมีขั้นตอนหรือวิธีการอยางไร
ขอ ๕. จงอธิบายวา เครื่องสังคโลก และเครื่องเบญจรงคแ เหมือนหรือแตตางกันอยางไร
ขอ ๖. จงอธิบายความหมายของการชางชั้นสูงหรือชางหลวง
ขอ ๗. จงอธิบายลักษณะของงานประเพณีบุญขาวจี่ ของชาวอีสาน
ขอ ๘. จงบอกชื่อสายพันธุแขาวในประเทศไทยมา จานวน ๑๐ สายพันธุแ
ขอ ๙. จงอธิบายขั้นตอนวิธีการทา “ขาวฮาง”
ขอ ๑๐. รูปที่ทานเห็น คือเฉลว เป็นเครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเครื่องหมายทาดวยเสน
ตอกไมไผหรือหวายเสน หักขัดกันเป็นมุม ตั้งแตสามมุมขึ้นไป โบราณใชเฉลวในงานอะไรบาง พรอม
ทาเฉลวทั้งสามแบบจากกระดาษ พรอมสง

บทที่ ๕
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว
วรรณคดีถือว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติและเกิดขึ้นพร้อมๆ กับสังคมมนุษย์ด้วยปัจจัยต่างๆ
กัน เช่นความปรารถนาของมนุษย์ในด้านความบันเทิงใจก่อให้เกิดวรรณคดีขึ้นได้โดยธรรมชาติ มนุษย์
สามารถสร้างความสุขทางใจเพื่อเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาให้แก่ตนเอง หรือบางครั้งความรู้สึก
สะเทือนใจก็เป็ น ปั จจั ย หนึ่ งที่ทาให้ เกิดวรรณคดี นอกจากนี้ อารมณ์รั ก หรื ออารมณ์ ทางเพศก็ มั ก
ก่อให้เกิดวรรณคดีขึ้นได้เสมอ จะเห็นได้ว่าชาติไทยเป็นชาติที่รุ่งเรืองมานาน และนับเป็นชนชาติที่มี
วัฒนธรรมที่เก่าแก่ชาติห นึ่ง ดังได้มีผลงานสร้างสรรค์ทางวรรณคดีติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า
๗๐๐ ปี
ในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมาย ความเป็นมาของวรรณคดีไทย ลักษณะของวรรณคดีไทย
วรรณคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และวรรณคดีที่ไทยรับเอาพุทธศาสนา วรรณคดีไทยมีความสาคัญกับ
เราเป็นอย่างมาก เพราะวรรณคดีสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของไทยตั้งแต่อดีตเพื่อให้คน
ไทยรุ่นหลังได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์ที่
อยู่ในสังคม เราสามารถทราบประวัติความเป็นมาของไทยผ่านวรรณคดี และวรรณคดียังมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ความหมายของวรรณคดี

วรรณคดี เ ป็ น ศั พ ท์ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ให้ มี
ความหมายตรงกับคาว่า Literature ในความหมายกว้าง วรรณคดีหมายถึงบทประพันธ์ทุกประเภทที่
แต่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ไม่ว่าจะแต่งดีหรือเลวก็ถือว่าเป็นวรรณคดีทั้งสิ้น แม้แต่
เรื่ องที่เล่ าสื บ ต่อกัน มา ไม่ได้บั น ทึกไว้ เป็ นลายลั กษณ์อักษร เช่น นิ ทานพื้นบ้ าน เพลงกล่ อมเด็ ก
ปริศนาคาทาย ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นวรรณคดี เรียกว่า “วรรณคดีมุขปาฐะ (Oral Literature)”(กตัญญู
ชูชื่น,๒๕๔๓)
ในความหมายแคบ วรรณคดีหมายถึงเฉพาะบทประพันธ์ที่มีศิลปะการแต่งที่ประณีตงดงาม
มีคุณค่า ทางอารมณ์ และความรู้ สึ กแก่ผู้ อ่านผู้ ฟังจนได้ รั บ การยกย่ องสื บ ต่อกัน มาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานเช่น ไตรภูมิพระล่วง ขุนช้างขุนแผน มหาชาติคาฉันท์ อุณรุท เป็นต้น

ความเป็นมาของวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยเป็นผลิตผลทางด้านภาษาของไทย ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของไทย
ตั้งแต่อดีตเพื่อให้คนไทยรุ่นหลังได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศไทย วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง คม วรรณคดี เ ป็ น ผลผลิ ต อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ แ ละเป็ น ผลงาน
สร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษยชาติที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ย่อมมีผลงาน
สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย วรรณคดีไทยแบ่งเป็นสมัยได้ดังนี้
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๑. วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
วรรณคดีในสมัยสุโขทัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรเริ่มขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
เป็นวรรณคดีในลักษณะอัตชีวประวัติหรืออาจเรียกว่าเป็นวรรณคดีสรรเสริญพระเกียรติเรื่องแรกของ
ไทยคือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑ วรรณคดีเรื่องนี้เป็นหลักฐานที่ประกาศความยิ่งใหญ่และเอกลักษณ์แห่ง
อาณาจักร และวรรณคดีเรื่องเด่นและสมบูรณ์ที่สุดในสมัยสุโขทัยได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งพระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ทรงพระราชนิพนธ์ ในสมัยสุโขทัย วรรณคดีส่วนใหญ่จะแต่งเป็นร้อยแก้ว จาก
การใช้คาไทยง่ายๆ และประโยคสั้นๆ ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ต่อมาเริ่มมีการใช้คาบาลี สันสฤต เขมร
ราชาศัพท์ โวหารเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมยและประโยคที่ยืดยาวซับซ้อนในศิลาจารึกหลักอื่นๆ และ
ในไตรภูมิพระร่วง
๒. วรรณคดีสมัยอยุธยา
วรรณคดีในสมัยอยุธยา อยุธยาตอนต้น(พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๒๗) เป็นระยะเริ่มแรกแห่งการ
สถาปนาบ้านเมือง ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและความซื่อสัตย์จงรักภักดีที่มีต่อผู้นาเป็นสิ่งจาเป็นที่
จะต้องให้เกิดขึ้น เพื่อสถานภาพของผู้นา ด้วยเหตุนี้จึงเกิด ลิลิตโองการแช่งน้้า ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อให้
พราหมณ์ใช้อ่านหรือสวดในพระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา เนื้อหาที่อัญเชิญปวงเทพเจ้าและภูตผี
ให้มาเป็นพยานในพิธี การสาปแช่ง ผู้ทรยศและการอวยพรผู้ที่จงรักภั กดี ในรูปแบบของคาประพันธ์
ชนิ ด โครงและร่ ายโบราณ ต่อ มาในสมั ยของสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ มีพ ระราชประสงค์ใ ห้
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่ง มหาชาติค้าหลวง ซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดร เพื่อปลูกฝังความศรัทธาและค่านิยมเกี่ยวกับการฟังเทศน์มหาชาติ ในสมัยอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อาทิ โคลงทศรถสอนพระราม โคลง
พาลีสอนน้อง และโครงราชสวัสดิ์ เป็นบทพระราชนิพนธ์ประเภทโครงสี่สุภาพที่มุ่งสอนเฉพาะชนชั้น
ที่มีบทบาทต่อบ้านเมือง เพื่อปลุกจิตสานึกให้ตระหนักในหน้าที่ นับว่าสอดรับกับภาวะบ้านเมือง ณ
ตอนนั้น และยังมีวรรณคดีที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยพระราชประสงค์ทางการเมือง เช่นเรื่องจินดามณี พระ
โหราธิบดีแต่งเป็นบทร้อยแก้วเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการต้านกระแสวัฒ นธรรมตะวันตกโดยเฉพาะ
ทางด้านภาษาที่จะเข้ามาครอบงาคนไทย ถือเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่เกิดขึ้น ในสมัยอยุธยา
ตอนปลายวรรณคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นอกจากทรงเป็นกวีเองแล้วพระ
ราชโอรสและพระราชธิดาก็ทรงเป็นนักกวี โดยเฉพาะเจ้าฟูาธรรมธิเบศร ทรงนิพนธ์ วรรณคดีไว้หลาย
เรื่อง ทีเ่ ด่นที่สุดคือ กาพย์เห่ ไม่ว่าจะเห่ชมเรือ ชมปลา ชมนก ชมไม้ หรือเห่ครวญ ต่างมีลีลาโวหารที่
แสดงเอกลักษณ์ และเป็นแบบฉบับในการแต่งกาพย์เห่ในสมัยหลังๆ ตราบเท่าทุกวันนี้ยังไม่มีกาพย์เห่
เรื่องใดวิเศษเท่า (ยุพร แสงทักษิณ และทัศนาลัย บูรพาชีพ, ๒๕๕๗ : ๙๕- ๙๗)
๓. วรรณคดีสมัยธนบุรี
ในสมัยธนบุ รีแม้บ้านเมืองจะเต็มไปด้วยศึกสงคราม แต่ก็มีวรรณคดีเกิดขึ้นไม่น้อย มี
นิทาน นิยาย ๓ เรื่องคือ รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงตัดตอนมา
เพียง ๔ ตอนเพื่อใช้เป็นบทสาหรับเล่นละคร ส่วนอิเหนาค้าฉันท์ นั้น หลวงสรวิชิต(หน) ได้ตัดทอนมา
จากบทละครเรื่ อ งอิ เ หนาคงแต่ ง ขึ้ น เพื่ อ ความบั น เทิ ง ใจและแสดงฝี ป ากในเชิ ง กวี ข องตนเอง
เช่นเดียวกับที่แต่งเรื่อง ลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งเป็นนิทานย่อเรื่องแรกที่แทรกอยู่ในนิทานเวตาลปกรณัม
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มีเนื้อหาสนุกสนานและประเทืองสติปัญญาของผู้อ่าน วรรณคดีในสมัยกรุงธนบุรีแทบจะไม่มี ความ
แตกต่างจากสมัยอยุธยาทั้งในด้านแนวเรื่องและรูปแบบ
๔. วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
ในช่ ว งรั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น หลั ง การสถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ น ราชธานี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงยึดกรุ งศรีอยุ ธยาเป็นแม่แบบในทุกๆด้าน
ในทางวรรณคดี ได้ ท รงฟื้น ฟูว รรณคดี ทุ กประเภท โดยเฉพาะวรรณคดีห ลั ก ๆในสมั ยอยุ ธ ยาเช่ น
ประเภทประเพณีพิธีการก็มีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาพระคลัง(หน)แต่ง ลิลิตพยุหยาตรา
เพชรพวง ประเภทกฎหมายก็โปรดให้ชาระกฎหมายโบราณขึ้นเรียกว่า กฎหมายตราสามดวง เพื่อใช้
เป็นหลักในการพิจารณาตัดสินความ ประเภทพงศาวดารก็โปรดให้เรียบเรียงทั้งพงศาวดารไทย เช่น
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ พงศาวดารเหนือ และที่เป็นพงศาวดารต่างประเทศได้แก่พงศาวดาร
มอญเรื่อง มหายุทธการวงส์ ประเภทศาสนาก็โปรดให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เรียบเรียง ไตรภูมิ
โลกวินิจฉัย โดยนาเค้าโครงมาจากไตรภูมิพระร่วงฉบับพระยาลิ ไทย ประเภทนิทานนิยายก็โปรดให้
บรรดาเจ้านายและข้าราชการช่วยกันรวบรวมแต่งบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ อิเหนา ดาหลัง และ
อุณรุท ตราเป็นบทพระราชนิพนธ์ต้นฉบับพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีข้อน่าสังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็น
วรรณคดี นิทานนิยาย เนื้อหาร่วมกันส่วนหนึ่งคือจะเกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม อาจเป็นเพราะกวี
สาคัญๆ เป็นนักรบและสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่ยังมีศึกสงครามอยู่มาก เรื่องที่มีลักษณะดังกล่าวจึงอาจ
ช่วยสร้างหรือกระตุ้นจิตสานึกในบทบาทและหน้าที่ของบุคคลทั้งในสถานภาพกษัตริย์ เจ้านาน ขุน
นางและประชาชน และในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ยุคทองแห่งวรรณคดี” ลักษณะ
ของวรรณคดีมีความสุนทรียะมาก ทรงพระราชนิพนธ์วรรคดีบางเรื่องขึ้นใหม่คือ รามเกียรติ์ อิเหนา
เพื่อใช้กับการแสดงสองเรื่องนี้ถูกรังสรรค์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดในองค์ประกอบของบทละครคือ ตัว
ละครงาม รางาม ร้องไพเราะ พิณพาทย์ไพเราะและกลอนไพเราะ ส่วนบทละครนอกพระองค์ทรง
เลือกมาพระราชนิพนธ์ใหม่ถึง ๕ เรื่อง คือ สังข์ทอง คาวี ไกรทอง มณีพิไชย ไชยเชษฐ์ เป็นบท
ละครนอกที่สนุกสนานและประณีตเหมาะแก่ทุกชนชั้น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
พระราชโอรสก็โดยเสด็จพระราชนิยมด้วยทรงนิพนธ์บทละครเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย วรรณคดีที่สนับสนุน
สมญายุคทองแห่งวรรณคดี ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นคือ พระอภัยมณี โดยสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีในราชสานักและ
ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอก เพราะลีลากลอนที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นกวีผู้เลิศด้วยจินตนาการและ
ประสบการณ์อันกว้างไกลโลดโผนและจัดเจน สุนทรภู่ยังได้แต่งนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ที่สนุกสนานอีก ๒
เรื่อง ได้แก่ ลักษณวงศ์ และสิงหไกรภพ นอกจากที่เคยแต่งเรื่อง โคบุตร ไว้แล้วในสมัยรัชกาลที่ ๑
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยรัชกาลที่ ๒ วรรณคดีที่ใช้ในการแสดงไม่ว่าจะเป็นบทเสภาหรือบทละคร
นอกได้ขยายขอบเขตออกไปนอกราชสานักมากขึ้น ในสมัยนี้ กลอนเป็นคาประพันธ์ที่นิยมแต่งมาก
ที่สุด เพราะเหมาะแก่เนื้อหาของเรื่องเล่าประเภทนิทานนิยาม ที่สาคัญคือ กลอนได้รับการพัฒนาให้
เป็นระบบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจานวนคาหรือสัมผัส โดยได้รับอิทธิพลมาจากลีลากลอนของสุนทรภู่ ซึ่ง
มีสัมผัสในแพรวพราวและจังหวะลื่นไหลไพเราะต่างไปจากกลอนในอดีต (ยุพร แสงทักษิณ และทัศนา
ลัย บูรพาชีพ, ๒๕๕๗ : ๙๙-๑๐๘)

๑๐๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

สมัยรัชกาลที่ ๓ วรรณคดีประเภทตาราวิชาการเฟื่องฟูที่สุด ส่วนใหญ่แต่งขึ้นโดยพระบรม
ราชโองการ มี เ รื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู้ ห ลายสาขาอาทิ ด้า นการแต่ ง ค าประพั น ธ์ เ ช่ น ต้ า ราฉั น ท์
วรรณพฤติ และมาตราพฤติ ด้านโหราศาสตร์เช่น ต้าราจักรทีปนี ด้านภาษาเช่น ค้าฤษฎี ด้านเวช
ศาสตร์เช่น โคลงฤษีดัดตน ด้านตาราภาษาไทยเช่น โครงจินดามณี และปฐมมาลา วรรณคดีศาสนา
และคาสอนในสมัยนี้ เด่นมากโดยเฉพาะเรื่อง ปฐมสมโพธิกถา ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์ไว้ด้วยร้อยแก้วที่งดงามไพเราะยิ่ง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีข้อพึงสังเกต
ว่า วรรณคดีประเภทสารคดีที่มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการและปลูกฝังศีลธรรมจรรยาแก่ประชาชนมี
จานวนมากที่สุด ความรู้ที่จะได้จากวรรณคดีมีแทบทุกสาขา ซึ่งประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าไปแสวงหา
ได้จากจารึกต่างๆ ในวัดพระเชตุพนฯ จึงมีผู้ กล่าวว่า วัดนี้เป็นมหาวิทยาลัย เปิดแห่ งแรกของไทย
ต่อมาในรั ช กาลที่ ๔ เค้าแห่งการเปลี่ ยนแปลงรูป ลั กษณ์จากวรรณคดีแบบเดิมเป็ นแบบใหม่ตาม
ลักษณะตะวันตกได้เริ่มปรากฏขึ้น เนื่องจากวิเทโศบายทางการเมืองขององค์พระประมุข ลักษณะ
ดังกล่าวได้เห็นชัดเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นในสมัยต่อๆ มาคือรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ โดยเฉพาะ
รัชกาลที่ ๖ ซึ่งองค์พระประมุขเป็นผลผลิตแห่งการหล่อหลอมปลูกฝังของสองวัฒนธรรมคือ ไทยและ
ตะวันตกอย่างเต็มที่ ทาให้วรรณคดีของไทยมีลักษณะผสมผสานและมีแนวโน้มเป็นสากลยิ่งขึ้น จาก
การที่ป ระชาชนเริ่ มมี การศึกษามากขึ้น พลั งและบทบาทของประชาชนก็ไ ด้เข้ามาปรากฏอยู่ ใ น
วรรณคดีอย่างเปิดเผยขึ้น มิใช่เพียงการอิงแอบหรือแทรกอยู่เช่นในอดีต
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา ยิ่งเห็นได้ว่าวรรณคดีมีรูปลักษณ์ที่เป็นอิสระ
มากขึ้นเพราะบรรดาผู้แต่งมาจากหลายชนชั้นและหลายเพศหลายวัย การสร้างสรรค์รูปลักษณ์ใหม่
ทางวรรณคดีจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่วนจุดหมายและทิศทางของวรรณคดีก็หลากหลายเพราะมี
ปัจจัยที่เป็นตัวแปรมากขึ้น

ภาพที่ ๕.๑ ตาราเวช (โคลงฤษีดัดตน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ที่มา : Manager (๒๕๕๗)
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ลักษณะวรรณคดีไทย
คนไทยความเกี่ยวพันกับวรรณคดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเมื่อ
เป็นเด็กนอนเปล ยามนอนก็ได้ยินคาพูดคล้องจองกันอยู่เสมอ คือ แม่จะร้องเพลงกล่อม เวลาเล่นการ
เล่นต่างๆจะท่องบทกากับการเล่น หรือร้องเพลงประกอบไปด้วย เช่น เล่นรีรีข้าวสาร เล่นงูกินหาง
เมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเพลงเกี้ยวจดหมายรัก (เพลงยาว) เมื่อแต่งงานเข้าหอจะมีเพลงกล่อมหอ ยาม
ทางานอาชีพจะมีเพลงร้อง เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง เพลงกา
ราเคียวเมื่อเดินทางไกลจะแต่งวรรณคดีอ่านเพื่อคลายความเบื่อหน่ายที่เกิดจากการเดินทางและ
คลายความคิดถึงคนที่จากมาดังที่เรียกว่า นิราศ ในการสอนศีลธรรมเป็นจรรยา หรือวัตรปฏิบัติต่างๆ
ก็จะแต่งคาสอนเป็นบทกลอนไพเราะคล้องจองเพื่อช่วยให้จาได้ ในการดารงชีวิตของชาวบ้านก็มีคติ
คาสอนที่บอกเล่ากันด้วยปากกันต่อๆ มา เช่น “ขิงก็รา ข่าก็แรง” “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจน
ใจเอง”วรรณคดีเป็นส่วนประกอบสาคัญคือ เป็นบทสาหรับการแสดงสิ่งบันเทิงต่างๆเช่น โขน ละคร
หนัง และในการประกอบพิธีต่างๆก็จะนาวรรณคดีมาเป็นส่วนประกอบของพิธีนั้นๆ เช่น มีบทโองการ
ในพระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา มีบทกล่อมช้างในพระราชพิธีสมโภชช้างเผือกหรือในงานศพจะ
มีการสวดเรื่องพระมาลัย ซึ่งเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องหนึ่ง เป็นต้น
ส่ ว นวรรณกรรม เป็ น ค านิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในสมั ย หลั ง ค านี้ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ให้ มี
ความหมายตรงกับคาว่า Literature มีความหมาย ๒ ประการคือ (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๓๐๐)
๑. ความหมายอย่างกว้าง วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนทุกประเภท
๒. ความหมายอย่างแคบ วรรณกรรม หมายถึง หนังสือที่แต่งดี มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มี
ความหมายเช่นเดียวกับวรรณคดี
วรรณกรรมไทยเป็นวรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการแล้ว
เรียบเรียง นามาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่ง วรรณ
กรรมเป็ น ๒ ประเภท คื อ วรรณกรรมลายลั ก ษณ์ คือ วรรณกรรมที่ บั นทึ กเป็ นตัว หนั ง สื อ และ
วรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่ วรรณกรรมที่เล่าด้วยปากไม่ได้จดบันทึก ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมจึงมี
ความหมายครอบคลุมกว้างถึงประวัติ นิทาน ตานาน เรื่องเล่า ขับขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คา
คม เป็นต้น
วรรณคดีไทย มีหลายรูปแบบ ถ้าแบ่งตามรูปแบบของคาประพันธ์จะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
คือ
๑. ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ
๒. ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้สัมผัส คล้องจอง ทาให้สัมผัสได้ถึงความงามของ
ภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย
กลอน เป็น คาประพันธ์ที่แพร่ หลายที่สุ ด เชื่อกัน ว่าเป็ นของไทยแท้ มิได้ดัดแปลงมาจาก
ลักษณะคาประพัน ธ์ของชาติอื่น กลอนแบ่งออกเป็ น ๒ ชนิ ด คือ กลอนขับและกลอนเพลง และ
นอกจากนี้กลอนยังแบ่งออกเป็ นชนิ ดย่ อยอีก เช่น กลอนดอกสร้อย กลอนสั กวา กลอนบทละคร
กลอนเสภา เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงกลอนจะหมายถึงกลอนแปด ซึ่งเป็นที่นิยมใช้แบ่งบทร้อย
กรองมากที่สุด กลอนแปด คือกลอนที่กาหนดให้คาในแต่ละวรรคมีจานวน ๗-๘-๙ คา
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ตัวอย่างเช่น

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
(นิราศภูเขาทอง-สุนทรภู่)
โคลง เป็นคาปะพันธ์ที่แพร่หลายมากเช่นเดียวกับกลอน เข้าใจว่าเป็นของไทยแท้ โครง
แบ่งเป็นชนิดย่อยๆ คือ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสองดั้น โคลงสามดั้น โคลงห้า เมื่อพูด
ถึงโคลงทั่วไปจะหมายถึง โคลงสี่สุภาพ
ตัวอย่างเช่น
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง
อันใด พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร
ทั่วหล้า
สองเขลือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฤาพี่
สองพี่คิดเองอ้า
อย่าได้ถามเผือ
(ลิลิตพระลอ)
กาพย์ เป็นคาประพันธ์ที่ไทยได้แบบมาจากตารับวรรณคดีบาลีของอินเดีย กาพย์ที่ร้อยกรอง
ไทย ได้แก่ กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ และกาพย์ยานี ไทยมักใช้กาพย์แต่งคาพากย์โขน บางครั้ง
จะแต่งปนกับโคลง เรียก กาพย์ห่อโคลง
ตัวอย่าง กาพย์ยานี
เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
ตัวเดียวมาพลัดคู่
เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย
(กาพย์เห่เรือ-เจ้าฟูาธรรมธิเบศร)
เสียงสรวลระรี่นี้
เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร
เสียงสรวลเสียงทรามวัย
สุดสายใจพี่ตามมา
ลมชวยรวยกลิ่นน้อง
หอมเรื่อยต้องคลองนาสา
เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา
เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง
ยามสองฆ้องยามย่า
ทุกคืนค่าย่าอกเอง
เสียงปี่มี่ครวญเครง
เหมือนเรียมคร่าร่าครวญนาน
ล่วงสามยามปลายแล้ว
จนไก่แก้วแว่วขันขาน
ม่อยหลับกลับบันดาล
ฝันเห็นน้องต้องติดตา
เพรางายวายเสพรส
แสนกาสรดอดโอชา
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา
อิ่มโศกาหน้านองชล
เวลามาทันแล้ว
จึงจาแคล้วแก้วโกมล
ให้แค้นแสนสุดทน
ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย
งามทรงวงดั่งวาด
งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแย้มพราย
งามคาหวานลานใจถวิล
แต่เช้าเท่าถึงเย็น
กล้ากลืนเข็ญเป็นอาจิณ
ชายใดในแผ่นดิน
ไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจ

บทที่ ๕ ๑๐๗
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ฉันท์ ไทยได้รูปแบบฉันท์มาจากวรรณคดีบาลีและสันสกฤตของอินเดีย ซึ่งมีประมาณ ๕๐
ชนิดแต่ไทยนามาแต่งใช้ร้อยกรองไทยเพียง ๑๐ กว่าชนิดเท่านั้น เช่น อินทรวิเชียรฉันท์ วสันตดิลก
ฉันท์ และสัททุลวีกกีฟิตฉันท์ เป็นต้น
ตัวอย่าง อินทรวิเชียรฉันท์
กางเขนสกุณคู่
เฉพาะอยู่และยินมัน
เคยร้องเพราะพร้องครัน
พิเคราะห์เห็นก็เอ็นดู
(สัญชาติอีกา-ชิต บุรทัต)
แรมทางกลางเถื่อน
ห่างเพื่อนหาผู้
หนึ่งใดนึกดู
เห็นใครไปุมี
หลายวันถั่นล่วง
เมืองหลวงธานี
นามเวสาลี
ดุ่มเด่าเข้าใจ
(วิชชุมมาลาฉันท์ ๓๒)
ร่าย น่าจะเป็นคาประพันธ์ของไทยเช่นเดียวกับกลอนโคลงในระยะเวลาของประวัติวรรณคดี
ไทย ร่ายมีลักษณะเป็นการนาคามาเรียงกันโดยไม่จากัดจานวนคาในแต่ละวรรคเพียงแต่มีการสัมผัส
กันระหว่างวรรคเท่านั้น รูปแบบลักษณะนี้ เรียกว่า ร่ายยาว ดังปรากฏในเรื่องมหาชาติคาหลวงที่แต่ง
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อปี พ.ศ.๒๐๒๕ นอกจากร่ายยาวแล้วชนิดย่อยของร่ายยังมีร่าย
สุภาพ ร่ายด้น
ตัวอย่าง ร่ายสุภาพ
พิศดูคางสระผม
พิศศอกกลมกลกลึง
สองไหล่พึงใจกาม
อกงามเงื่อนไกรสร
พระกรกลวงคช
นิ้วสลายชดเล็บเลิศ
ประเสริฐสรรพสรรพางค์ แต่บาทางค์สุเกล้า
พระเกศงามล้วนเท้า
พระบาทไท้งามสม
สรรพนา
(ลิลิตพระลอ)
ล้าน้า เป็นคาประพันธ์พวกเบ็ดเตล็ด รูปแบบคาประพันธ์คล้ายกลอนมี คล้ายกาพย์ก็มี
คล้ายร่ายก็มีส่วนมากเป็นเพลงขับร้อง เช่น บทมโหรี เพลงฉ่อย เพลงโคราช เพลงปรบไก่
วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมานิยมแต่งเป็นร้อยกรอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคน
ไทยนิยมอ่านออกเสียง เวลาอ่านบทร้อยกรองจะอ่านเป็นทานองต่างๆกัน ไพเราะน่าฟัง
วรรณคดีร้อยแก้ว เริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร้อยแก้ว คือ การนา
คามาร้อยเรียงเข้าด้ วยกัน โดยไม่มีการบังคับสัมผัสเหมือนร้อยกรอง วรรณคดีร้อยแก้วของไทยมีมา
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเช่นเดียวกันกับวรรณคดีร้อยกรอง วรรณคดีร้อยแก้วเรื่องแรกของไทย คือ ศิลา
จารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช แต่วรรณคดีร้อยแก้วของไทยเพิ่งจะเจริญและขยายตัวในสมัยสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเริ่มมีการพิมพ์หนังสือและเมื่อการศึกษาเจริญขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีผู้
ศึกษาจากต่างประเทศกลับมามากขึ้น นับตั้งแต่นั้นวรรณคดีร้อยแก้วของไทยเติบโตเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน
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เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทยเป็นไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองและสภาพสังคม ดังเช่ น
วรรณคดีสมัยแรกๆของไทย คือ สมัยกรุงสุโขทัยมีเนื้อหาเป็นเรื่องยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์เป็น
บันทึกเหตุการณ์ในรัชสมัยต่างๆทั้งนี้เพราะว่าในสมัยกรุงสุโขทัยคนไทยเพิ่งตั้งอาณาจักรของตนเอง
เป็นอิสรภาพ จึงจาเป็นต้องมีการบันทึกให้รู้ทั่วกันว่าการตั้งอาณาจักรนั้นยากลาบากเพียงใด และ
อาณาจักรที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีความเจริญอย่างไร
วรรณคดีไทยมีเนื้อหาหลากหลาย มีเรื่องยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เช่น ศิลาจารึก หลัก
ที่ ๑ หรือจารึกพ่อขุนรามคาแหงที่สรรเสริญพ่อขุนรามคาแหงผู้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพ เมื่อไทยเสียกรุง
ศรีอยุธยาแก่พม่ามีเรื่องสอนศีลธรรมจรรยาและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เช่น เรื่องสุภาษิตพระ
ร่วง ไตรภูมิพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง มีเรื่องที่ใช้ประกอบในพิธีต่างๆ เช่น ลิลิตโองการ
แช่งน้า ฉันท์ดุษฎีสังเวย มีแม้กระทั่งเรื่องชมศิลปะการปรุงแต่งอาหาร
วรรณคดีไทยก็เช่นเดียวกับวรรณคดีของชาติอื่นๆที่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นเรื่องสาเริงอารมณ์
คือ เป็นเรื่องที่ทาให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงใจเกิดความสาเริงอารมณ์ วรรณคดีที่มีเนื้อหาดังนี้ จึงมี
จานวนมากกว่าวรรณคดีแบบอื่นๆวรรณคดีไทยสมัยแรกๆที่เป็นเรื่องสาเริงอารมณ์มักเป็นเรื่องที่ทาให้
เกิดความสะเทือนอารมณ์รุนแรง เช่น ลิลิตพระลอ ซึ่งจบเรื่องด้วยภาพพระเอกนางเอกยืนพิงกันตาย
มีลูกธนูจานวนนับร้อยนับพันตรึงติดเขาทั้งสองไว้ นอกจากนี้มีวรรณคดีประเภทนิราศเรื่องต่างๆที่ผู้
แต่งคร่าครวญถึง คนรักกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนพบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ นกต่างๆ และถิ่นฐานบ้านเมือง
วรรณคดีเพื่อความบันเทิงยังมีบทกาพย์โขน บทพากย์หนังบทละคร
นวนิยายไทยในปัจจุบันที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องหลีกหนีสังคม เป็น เรื่องพาฝันก็จัดเป็นวรรณคดี
สาเริงอารมณ์เช่นกัน ทั้งนี้เพราะนวนิยายเหล่านี้อ่านเพลิน หรือเมื่อเวลาเอาไปทาเป็นละครโทรทัศน์
ก็ดูเพลินเมื่ออ่านหรือดูจบแล้วจะเกิดความสบายใจ ทาให้ลืมความยากลาบากในชีวิตประจาวันได้มาก
เนื้อหาและแนวคิดของวรรณคดีไทยมีทั้งที่ไทยคิดสร้ างสรรค์ขึ้นเองตามสภาพสังคมและ
เหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยต่างๆนอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีของชาติอื่นๆด้วย เช่น
ได้รับนิทานเรื่องพระรามของอินเดียมาแต่งเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ได้มีการแปลนิทานการเมืองของจีนมา
เป็ น เรื่ อ งสามก๊ก มี การน าเค้า เรื่ องพงศาวดารมอญมาแต่ งเป็ น เรื่ อง ราชาธิ ราช และมี การแปล
วรรณกรรมเปอร์เซียเรื่อง รุไบยาต ของโอมาร์ คัยยัม ปัจจุบันมีความนิยมแปลนวนิยายตะวันตกเกือบ
ทุกประเภททั้งเรื่องรัก เรื่องลึกลับโลดโผนและเรื่องสืบสวนสอบสวน
สุ น ทรี ยภาพ หรื อความงดงามของวรรณคดีไทยเกิดจากเสี ยงเป็ นอัน ดับ แรกทั้งนี้ เพราะ
วรรณคดี ไ ทยแต่ เ ดิ ม นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ อ่ า นฟั ง เสี ย งเป็ น ส าคั ญ นอกจากนั้ น การที่ ภ าษาไทยมี เ สี ย ง
วรรณยุกต์ ซึ่งมีระดับเสียงสูงต่า ทาให้กวีเลือกนาเสียงเหล่านี้มาจัดวางเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิด
จังหวะของเสียงที่ไพเราะเสนาะหูขึ้น
ความงามของวรรณคดีไทยยังเกิดจาดความพิถีพิถันของผู้แต่งในเรื่องของคาที่ได้กาหนดให้มี
รูปแบบต่างๆให้เกิดมีจั งหวะหลากหลายขึ้น และเกิดจากการเลือกใช้ถ้อยคาปรุงแต่งงานของตน
ถ้อยคาที่กวีเลือกดัดแปลงใช้มีทั้งที่มีชื่อเสียงสัมผัสคล้องจองกันทั้งไพเราะรื่นหู มีทั้งคาที่มีความหมาย
สร้างภาพ มีพลังจินตนาการ เร้าอารมณ์ผู้อ่านผู้ฟังให้สะเทือนใจตามผู้แต่งได้

บทที่ ๕ ๑๐๙
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ตัวอย่างบทประพันธ์ที่แสดงการคัดเลือกค้าแบบต่างๆ
ก) แสดงการเล่นค้า
ตลาดขวัญขวัญฉันนี้ขวัญหาย
ใครเขาขายขวัญหรือจะซื้อขวัญ
แม้ขวัญฟูาหน้าอ่อนเหมือนท่อนจันทร์
จะรับขวัญเช้าเย็นไม่เว้นว่าง
(นิราศวัดเจ้าฟูา-สุนทรภู่)
ข) แสดงการเล่นสัมผัสอักษร
หวดเหียงหาดแหนหัน
คุยแคคางค้อเค็ด

จันทน์จวงจันทน์แจงจิก ปริงปรงปริงปรูปราง
หมู่ไม้เพล็ดไม้พลอง
(ลิลิตพระลอ)

ค) แสดงการเล่นค้าเล่นความ
เจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้น
ระวังตนตีนมือระมัดมั่น
เหมือนคบคนคาหวานราคาญครัน
ถ้าพลั้งพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล
(นิราศพระบาท-สุนทรภู่)
ง) แสดงการใช้ค้าสร้างจินตนาการ
ฝอยทองเป็นยองใย
เหมือนเส้นไหมใช่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์
เย็บชุนใช้ไหมทองจีน
(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน-เจ้าฟูาพระธรรมธิเบศร)
จ) แสดงการใช้ค้าท้าให้เห็นภาพและได้ยินเสียง
ฝูงสกุณอเนกนิกรปักษานานาพรรณ
บ้างโผผินบินผายผันลงจับจ่อง
ย่องยอดไม้แล้วไต่เต้า บ้างส่งสาเนียงเร้าเรียกหาคู่อยู่บนกิ่งพฤกษา ฟังเสนาะเพราะ
จานรรจาแจ้วจับใจ ทั้งเสียงจักจั่นพรรณเรไร เรื่อยร้องระงมดง
(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
ผู้แต่ง หรือผู้สร้างสรรค์วรรณคดีไทยในอดีตส่วนใหญ่เป็นชนชั้นปกครอง หรืออาจเป็นพระ
เจ้าแผ่นดิน เชื้อพระวงศ์ และข้าราชบริพาร ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยโบราณคนชั้นปกครองเท่านั้นที่มี
โอกาสศึกษาวิชาหนังสือจนสามารถแต่งวรรณคดีได้ ในปัจจุบันไม่มีขีดจากัดในเรื่องผู้แต่งวรรณคดี
ไทย ใครๆก็แต่งได้ถ้ามีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในสังคมระดับใด กลุ่มใด นี้เป็นผลจากการที่
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษากว้างขวางกว่าในสมัยโบราณนั่นเอง

๑๑๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วรรณคดีกับการท่องเที่ยว

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็ นที่พานักอาศัยประจาของบุคคล
นั้นและเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
การที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปต่างถิ่นเพื่อเที่ยวชมสิ่งที่น่าดูน่าชมในท้องถิ่นนั้นๆ
ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องนิยมเดินทางไปชม อาจเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ หรือ
เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมของศิลปะแขนงต่างๆ หรือสถานที่ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวมิใช่เป็นการไปเที่ยวดูเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึง
การได้พบปะผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากนักท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ของวรรณคดีต่อการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้อ่านหรือทราบเกี่ยวกับวรรค
ดีเรื่องนั้นๆ ก็จะมีการตามรอยวรรคดีของแต่ละเรื่องด้วยการไปในสถานที่นั้น เกิดความตื่นเต้นอยากรู้
เหมือนการตามรอยหนังเกาหลีในปัจจุบัน นอกจากนักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวและได้รับรู้วรรณคดีที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวผ่านทางมัคคุเทศก์ ยิ่งทาให้มีการเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวมากขึ้น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย อาทิเช่น
๑. ลิลิตพระลอ
อุทยานลิลิตพระลอสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาเภอสอง จ.แพร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
การศึก ษาค้ น คว้า ทางวรรคดีลิ ลิ ตพระลอ และเป็ นสถานที่พั กผ่ อนหย่ อ นใจ ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้มาจากนิทานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ท้าวแมนสรวงเป็นกษัตริย์ของเมืองแมนสรวง มีพระมเหสีพระนามว่า “นาฏบุญเหลือ”
มีพระโอรสมีพระนามว่าว่า “พระลอ” มีกิตติศัพท์เป็นที่ร่าลือกันว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามรู้ไปทั่วทุก
สารทิศจนไปถึงเมืองสรอง (อ่านว่า เมืองสอง) ปกครองโดยท้าวพิชัยวิษณุกร และพระองค์ทรงมี
พระธิดาผู้เลอโฉมถึงสองพระองค์พระนามว่า “พระเพื่อน” และ“พระแพง” พระเพื่อนและพระแพง
ได้ยิน มาว่า พระลอเป็ นชายหนุ่ มรู ปงาม ก็ให้ ความสนใจยากจะได้ยล นางรื่ นและนางโรยพี่เลี้ยง
สังเกตเห็นความปรารถนาของนายหญิงของตนก็อาสาจะจัดการให้นายของตนนั้นได้พบกับพระลอ
โดยการส่งคนไปขับซอในนครแมนสรวง และให้นักดนตรีพร่าพรรณนาถึงความงามของเจ้าหญิงทั้ง
สอง ทั้งยังได้ไปหาปูุเจ้าสมิงพราย เพื่อให้ช่วยทาเสน่ห์ให้พระลอหลงใหลในเจ้าหญิงทั้งสอง เมื่อพระ
ลอต้องมนต์ก็อยากที่จะได้พบพระเพื่อนและพระแพง เพื่อที่จะได้ยลเจ้าหญิงทั้งสอง พระลอก็ออก
เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสรองพร้อมคนสนิทอีก ๒ คน คือ นายแก้วกับนายขวัญ ทั้งหมดต้องเดินผ่าน
แม่น้าสายหนึ่งมีชื่อว่า “แม่น้ากาหลง” และที่แม่น้ากาหลงนี้เอง ที่พระลอได้ตั้งอธิษฐานเสี่ยงน้าเพื่อ
ตรวจดูดวงชะตาของพระองค์เอง ทันทีที่ได้สิ้นคาอธิษฐานนั้น แม่น้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดในทันที
และไหลเวียนวนผิดปกติ เมื่อพระลอเห็นดังนั้นก็รู้ได้ว่าจะมีเรื่องร้ายรออยู่เบื้องหน้าของพระองค์ แต่ก็
ไม่ได้ทาให้พระองค์เกิดความย่อท้อที่จะได้พบกับนางทั้งสอง ส่วนเจ้าหญิงทั้งสองเกรงว่ามนต์เสน่ห์
ของปูุเจ้าสมิงพรายจะไม่เห็นผล จึงได้ขอร้องให้ปูุเจ้าสมิงพรายช่วยเนรมิตไก่งามขึ้นตัวหนึ่งให้มีเสียง
ขันที่ไพเราะ ทั้งสองพระองค์คิดว่าไก่ตัวนั้นจะต้องทาให้พระลอสนพระทัยและติดตามาจนถึงเมือง
สรองอย่างแน่นอน พระลอได้ตามไก่เนรมิตไปจนถึงพระราชอุทยาน และได้พบกับเจ้าหญิงทั้งสอง
ในทันทีที่ทั้งสามได้พบกันก็เกิดความรักใคร่กันในบัดดล เช่นเดียวกับที่นายแก้วกับนายขวัญได้ตกหลุม

บทที่ ๕ ๑๑๑
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

รักนางรื่นและนางโรย ปรากฏว่าพระลอและบ่าวคนสนิทของพระองค์ลักลอบเข้าไปอยู่ในพระตาหนัก
ชั้นในซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าหญิงทั้งสองความลับนี้ได้ถูกเปิดเผยเข้าจนได้ เมื่อข่าวได้ไปถึงพระกรรณ
ของพระราชาพระองค์ก็ทรงกริ้วมาก แต่ก็ทรงเข้าพระทัยในความรักของคนทั้งสาม และทรงจัดพิธี
อภิเษกสมรสให้ทั้งสามพระองค์ทันที แต่พระเจ้าย่าไม่พอพระทัย จึงสั่งให้ทหารล้อมและระดมยิงธนู
เข้าใส่พระลอ และเพื่อที่ปกปูองชีวิตของชายคนรักพระเพื่อนกับพระแพงจึงเข้าขวางโดยใช้ตัวเองเป็น
โล่กาบังให้พระลอ ทั้งสามจึงต้องมาสิ้นพระชนม์ในอ้อมกอดของกัน ณ ที่ตรงนั้นเอง

ภาพที่ ๕.๒ อุทยานลิลิตพระลอ จังหวัดแพร่
ที่มา : Lovethailand (๒๕๕๗)
๒. ไกรทอง - ชาละวัน
ไกรทอง – ชาละวัน เป็นวรรณคดีของจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นเมืองพญา
ชาละวัน และถิ่นกาเนิดวรรณคดีเรื่อง “ไกรทอง” ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่ พิจิตรมีเจ้าเมือง
ปกครองตามตานานกล่าวว่า
ณ เมืองพิจิตร ชาวบ้านพากันแตกตื่นเมื่อไอ้ด่างเกยชัยจระเข้ร้ายออกอาละวาด ขุนไกร
หมอจระเข้จากนนทบุรีและไกรทอง ลูกชายได้อาสาปราบไอ้ด่างเกยชัย ขณะที่ขุนไกรจับไอ้ด่างเกย
ชัยได้ ท้าวโคจรพญาจระเข้ได้โผล่ขึ้นมางาบขุนไกรจมหายไปในน้าท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน
ท้าวโคจรอาศัยอยู่ในถ้าจระเข้กับ ท้าวราไพ ผู้เป็นพ่อ และลูกชายชื่อว่า ชาลวัน วันหนึ่งท้าวโคจรเกิด
ไปมีเรื่องกับท้าวพันตาและท้าวพันวัน จระเข้ต่างถิ่นจนเกิดการกัดกันตายทั้งสามฝุาย ทาให้จระเข้ร้าย
หมดไป สร้างความยินดีให้กับชาวบ้านเป็นอันมาก สิบปีผ่านไป ณ บ้านริมน้าที่เมืองพิจิตร เศรษฐีมีลูก
สาวสองคนคือ ตะเภาแก้ว และ ตะเภาทอง ทั้งสองได้ออกไปเล่นน้า ชาลวันเห็นเข้าก็รู้สึกถูกใจ จึงจับ
ตัวตะเภาทองไป สร้างความตื่นตะลึงให้กับเศรษฐีเป็นอันมาก เศรษฐีจึงรีบปุาวประกาศตามหาหมอ
จระเข้ให้มาช่วยกันจับตัวชาลวัน พร้อมกับจะให้รางวัลอย่างงาม พญาชาลวันมีเมียอยู่แล้วสองคน คือ
วิมาลา และเลื่อมลายวรรณ ซึ่งรู้สึกไม่พอใจที่ช าลวันจะเอาตะเภาทองมาเป็นเมียอีก แต่ก็ไม่สามารถ
ขัดชาลวันได้ ไกรทองได้ล่องแพส่งสินค้ามาจากเมืองนนทบุรี ได้เห็นประกาศของเศรษฐีก็สนใจรับ
อาสาปราบเจ้าชาลวัน โดยที่ไกรทองได้เรียนวิชาปราบจระเข้มาจากอาจารย์คงซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อ
ของตน อาจารย์คง ช่วยฝึกวิชาให้จนเก่ งกล้าและบอกว่าการจะฆ่าชาลวันได้ต้องใช้หอกสัตตโลหะ

๑๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เท่านั้น ไกรทองจึงไปหาช่างตีเหล็กที่บึงจระเข้สามพันเพื่อทาหอกขึ้น ท้าวราไพเตือนชาลวันว่ากาลังมี
เคราะห์ให้ชาลวันบาเพ็ญศีลอยู่แต่ในถ้า แต่ชาลวันทนมนต์เรียกจระเข้ของไกรทองไม่ไหวจึงระเบิดถ้า
ออกมา ไกรทองได้ใช้เทียนระเบิดน้าบุกเข้าไปเพื่อช่วยตะเภาทองและเกิดการต่อสู้กับชาลวันขึ้น ไกร
ทองได้โอกาสใช้หอกสัตตะโลหะแทงชาลวันจนตายชาวเมืองพิจิตรกลับสู่ความสงบอีกครั้ง ตานาน
ของไกรทองได้คงอยู่คู่เมืองพิจิตรตั้งแต่นั้นมา

ภาพที่ ๕.๓ รูปปั้นพญาชาละวัน หน้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
ที่มา : OK nation (๒๕๕๖)
นอกจากวรรณคดีที่เกี่ยวกับการท่ องเที่ยวที่จะยกมากล่าวในที่นี้แล้ว ไทยยังมีวรรณคดีที่
รับมาจากประเทศอินเดีย โดยมีเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทาให้มีความสัมพันธ์กับศิลปะแขนง
ต่างๆ ตลอดจนเกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วรรณคดีที่ไทยรับเอาพุทธศาสนา

จากการที่ไทยได้รับเอาพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดีย ทาให้ไทยมีวรรณคดีและศิลปะที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งจะเห็นจากรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนัง ภาพแกะสลัก
และอื่นๆ ตามศาสนสถานต่างๆ นอกจากศาสนาพุทธที่มีต้นกาเนิดที่ ประเทศอินเดียแล้วยังมีศาสนา
พราหมณ์ที่มีต้นกาเนิดเดียวกัน และมี ความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนา วรรณคดีและศิลปะที่เกี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังนี้
๑. ชาดก คือ เรื่องราวเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในอดีต โดยมีความเชื่อว่าก่อนที่จะ
เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระองค์เคยเสวยพระชาติ (คือ เกิด) มาแล้วมากมายหลายครั้งในอดีต ชาดก
เหล่านี้ในพระคัมภีร์พระไตรปิกฎมีกล่าวไว้รวม ๕๔๗ เรื่อง ฉะนั้น เมื่อพูดถึงชาดกทั้งหมด บางทีจึงใช้
ว่า พระเจ้าห้าร้อยชาติ
ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนานั้น มีการเวียนว่ายตายเกิด และจะรับกรรมดีหรือกรรมชั่ ว
ที่ทาไว้ในชาติก่อน ๆ ในกรณีของพระพุทธเจ้า การเสวยพระชาติ ของพระองค์แต่ละครั้ง ย่อมเป็น
โอกาสที่พระองค์จะทรงสร้างความดี เพิ่มพูนบารมีมากขึ้นตามลาดับ และส่งผลให้พรองค์ได้สาเร็จ
พระโพธิญาณเป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้าในที่สุด

บทที่ ๕ ๑๑๓
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ชาดกที่ได้รับความนิยมมาก มีอยู่ ๑๐ เรื่อง เรียกว่า ทศชาดก กล่าวถึง ๑๐ ชาติสุดท้าย
ก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระเจ้า ได้แก่ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราช
ชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก นารทชาดก วิธูรชาดก และเวสสันดรชาดก เพื่อให้
จาง่าย จึงเอกพยางค์แรกของชื่อชาดกทั้ง ๑๐ ชาตินี้มาเรียงกันคล้ายเป็นคาถา คือ “ เต ช สุ เน ม ภู
จ นา วิ เว” ชาดกทั้ง ๑๐ เรื่องมีเรื่องย่อดังนี้
๑.๑ เตมีย์ชาดก เรียกกันแบบชาวบ้านว่า พระเตมีย์ใบ้ มีเค้าเรื่องว่าพระโพธิสัตว์
เสวยพระ ชาติเป็นพระเตมีย์โอรสของกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุเพียงเดือน
เดียว ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องกระทาบาป เช่น การสั่งลงโทษโจรหรือผู้กระทาผิด จึง
ตัดสินพระทัยอธิษฐานทาตนเป็นคนใบ้และง่อยเปลี้ยเสียขา ในที่สุดพระบิดาและชาวเมืองเข้าใจว่า
พระองค์เป็นกาลกิณี และให้นาไปฝังเสีย แต่พระองค์ขณะที่อยู่นอกเมืองก่อนจะถูกฝัง ได้แสดงองค์
ว่ามิได้เป็นคนพิการ แต่เป็นผู้มีกาลังดี แต่ทรงแสดงตนเช่นนั้นเพื่อเลี่ยงจากการที่จะได้เป็นกษัตริย์
ต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จออกบวช ชาดกเรื่องนี้เน้นการบาเพ็ญ เนกขัมมบารมี เป็นหลัก คือ การ
ออกบวชหรือออกจากกาม
๑.๒ มหาชนกชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกโอรสพระเจ้ากรุง
มิถิลา ขณะที่พระมหาชนกอยู่ในครรภ์พระมารดา พระบิดาของพระองค์ถูกชิงราชสมบัติ เมื่อพระองค์
โตขึ้นรู้ความจริง จึงลาพระมารดากลับไปชิงราชสมบัติคืน โดยอาศัย เดินทางไปกับเรือสินค้า ระหว่าง
ทางเรือแตก พระองค์ต้องแหวกว่ายในมหาสมุทร ทรงบาเพ็ญความเพียรว่ายน้าอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน
จนเทพธิดาชื่อเมขลาผู้รักษาพระสมุทรเสื่อมใสจึงช่วยพาไปไปกรุงมิถิลา ในขณะที่กรุงมิถิลากาลัง
เสี่ยงราชรถหาผู้สืบราชบัลลังก์ พระมหาชนกได้ครองกรุงมิถิลาให้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นเวลาถึง ๗,๐๐๐
ปี จึงสละราชสมบั ติออกบวชเพื่อไปบ าเพ็ญสมณพรตในปุาและในที่สุ ดก็ได้ไปสู่พรหมโลก บารมี
ประจาชาดกเรื่องนีแ้ สดงถึงการบาเพ็ญวิริยบารมี คือความพากเพียร
๑.๓ สุวรรณสามชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อสุวรรณสามดาบส
บุตรของดาบสและดาบสินีผัวเมียตาบอด ได้เลี้ยงดูปรนนิบัติบิดามารดาอยู่ในปุาเพียงผู้เดียว วันหนึ่ง
ถูกพระเจ้ากบิลยักข์ พระราชาแห่งเมืองพาราณสี ซึ่งมาล่าสัตว์อยู่ในปุา ยิงด้วยศรด้วยความเข้าใจผิด
ทาให้ได้รับทุกขเวทนาอย่างยิ่ง ขณะใกล้ตายสุวรรณสามคร่าครวญถึงบิดามารดาและพูดกับพระราชา
แห่ งกรุ งพาราณสี อ ย่ างอ่ อนหวานและแสดงเมตตาจิ ต ต่ อพระองค์ ท าให้ พระราชาละอายใจไป
สารภาพความผิดกับบิดามารดาของสุวรรณสาม ในที่สุดอานาจของความเมตตาทาให้เ ทวดาบันดาล
ให้สุวรรณสามรอดชีวิตและบิดามารดาสามารถมองเห็นได้อีก ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญ เมตตา
บารมี คือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า
๑.๔ เนมิราชชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชแห่งกรุงมิถิลา
พระองค์มีความสงสัยว่า การประพฤติพรหมจรรย์กับการให้ทานอย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากัน
พระองค์มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะทราบความจริง จนกระทั่งทิพยอาสน์ของพระอินทร์ร้อน
พระอินทร์จึงมาตอบข้อสงสัยว่า การประพฤติพรหมจรรย์อย่างพระดาบสนั้นมีอานิสงส์มากกว่าการ
ให้ทานและได้มาทูลเชิญพระเนมิราชไปเยือนสวรรค์ให้เทวดาชมพระบารมี พระเนมิราชขอให้เมตุลี
พาไปดูเมืองนรกก่อนขึ้น สวรรค์ พอชมเมืองสวรรค์พระอิน ทร์ เชิญให้ พระองค์ ครองเมืองสวรรค์
พระองค์ไม่ทรงรับ แต่เสด็จกลับมาเป็นมนุษย์ เมื่อกลับมายังโลก พระเนมิราชได้มาสั่งสอนราษฎรให้
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ทาแต่ความดีจะได้ขึ้นสวรรค์ ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศาหงอกเส้นแรกก็
สละราชสมบัติให้พระราชโอรส เหมือนดังที่บรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทา ชาดกเรื่องนี้แสดงถึง
การบาเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งมั่นคง
๑.๕ มโหสถชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิต มโหสถเกิดเป็นบุตร
ของวาณิชเศรษฐีแห่งกรุงมิถิลา เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทาให้ พระเจ้าวิเทหราชพระราชาแห่ง
กรุงมิถิลา ส่งบัณฑิต๔ คนไปนาตัวมาเฝูา เพราะพระองค์ทรงพระสุบินว่าจะมีบัณฑิตคนที่ ๕ มาเกิด
ในยุคของพระองค์ ที่มีสติปัญญาล่วงเลยบัณฑิตทั้ง ๔ ทาให้บัณฑิตทั้ง ๔ อิจฉา จึงทาอุบายกลั่นแกล้ง
ต่างๆ แต่มโหสถก็แก้ไขปัญาหาต่างๆได้ มโหสถได้รับแต่งตั้งเป็นบัณฑิตที่ปรึกษาของพระเจ้าวิเทห
ราช ให้คาปรึกษาทั้ง ทางโลกและทางธรรม มโหสถได้ช่วยไม่ให้กรุงมิถิลาตกเป็นของพระเจ้าจุลนี
พรหมทัตราชาแห่งกรุงพาราณสี ที่หมายจะตีกรุงมิถิลาและยังช่วยให้พระราชาได้อภิเษกกับธิดาของ
ศัตรู ด้ว ย พระเจ้ าจุ ล นี พรหมทัต พึงพอใจในความสามารถของมโหสถ จึ ง ขอร้ องให้ มโหสถมารั บ
ราชการที่ราชสานักของพระองค์ แต่มโหสถบัณฑิตได้ปฏิเสธแต่ได้ให้สัญญากับพระเจ้าจุลนีพรหมทัต
ว่าถ้าพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตเมื่อไหร่จะไปรับใช้ทันที หลังจากพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตมโหสถได้
ไปรับใช้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตตามสัญญาตราบจนสิ้นอายุขัย ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญ ปัญญา
บารมี คือ การใช้สติ ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ
๑.๖ ภูริทัตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระยานาคชื่อภูริทัต เป็นพระโอรสของ
พญานาคราช เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาก พระองค์ประสงค์จะบาเพ็ญกุศลกรรมจึงละทิ้งสมบัติใน
นาคพิภพมาบาเพ็ญตบะอยู่บนโลกมนุษย์ ต่อมาถูกพราหมณ์ใจร้ายใช้ มนต์อาลัมพายน์ จับตัวนาไป
ทรมานให้คนชมเพื่อขอเงิน โดยให้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ให้เนรมิตตัวให้ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ให้ขด ให้
คลาย แผ่พังพาน ให้ทาสีกายเป็นสีต่างๆ พ่นไฟ พ่นควัน พ่นน้า ภูริทัตต์ก็ยอมทุกอย่าง ชาวบ้าน ที่มา
ดูเวทนาสงสาร จึงให้ ข้าวของเงินทอง แม้นได้รับความทุกทรมานมากภูริทัต ก็ไม่โกรธ ไม่ทาร้าย
พราหมณ์ ต่อมาพระเชษฐาองค์ใหญ่ ปลอมตนเป็นดาบสเที่ยวตามหาและช่วยไว้ได้ ภูริทัตได้แสดง
ธรรมล้างมิจฉาทิฐิของพวกที่คิดร้ายต่อพระองค์ ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญ ศีลบารมี อธิฐานถือ
อุโบสถ คือ อดกลั้น ความโกรธ
๑.๗ จันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร โอรสของพระ
เจ้าเอกราชแห่งเมืองบุปผาวดีนคร เป็นผู้มีความยุติธรรม ขณะที่ปุโรหิตกัณฑหาลพราหมณ์ เป็นคน
ทุจริตคิดฉ้อราษฎร์บังหลวง ตัดสินความไม่ยุติธรรม คราวหนึ่งพราหมณ์กัณฑหาลรับสินบนจากคนผิด
ได้ตัดสินคดีโดยความลาเอียง เมื่อพระจันทกุมารทรงทราบ จึงได้เสด็จไปยังโรงวินิจฉัยคดี ทรงตัดสิน
คดีใหม่ ตามความเป็นจริงโดยยุติธรรม จนความทราบถึงพระราชา พระองค์จึงทรงแต่งตั้งพระจันท
กุมารรับหน้าที่ตัดสินคดีทั้งปวงแทนกัณฑหาลพราหมณ์ ทาให้กัณฑาล พราหมณ์ขาดผลประโยชน์จึง
ผูกใจเจ็บแค้นอาฆาต พยายามเสาะหาโอกาสแก้แค้น เวลาต่อมาพระเจ้าเอกราชทรงพระสุบินเห็น
พระองค์ได้เสด็จขึ้นสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทุกหนแห่งล้วนสวยงาม ครั้นตื่นบรรทมจึง ทรงตรัสถาม
ปุโรหิตกัณฑหาลว่า ควรบาเพ็ญกุศลใดจึงจักได้เสด็จไปเสวยสุขในชั้นสวรรค์ กัณฑหาลจึงกราบทูล
ต้องทาพิธีบูชายัญสิ่งอันเป็นที่รักก็คือพระราชโอรสพระจัน ทกุมาร ระหว่างการประกอบพิธี พระ
อินทร์โกรธมากจึงลงมาทาลายพิธี ฝูงชนเห็นก็รุมกันประหารพราหมณ์ชั่วและให้เนรเทศพระราชา
ออกไปอยู่หมู่บ้านจัณฑาลแล้วอัญเชิญพระจันทกุมารขึ้นครองเมือง พระจันทกุมารเสด็จออกไปปฏิบัติ
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ดูแลพระบิดาอยู่เนืองๆ พระบิดาก็ทรงถวายพระพร ให้พระจันทกุมารเสวยราชสมบัติโดยสุขตลอด
พระชนมายุ โดยมิต้องประสบภัยใดอีกเลย ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญ ขันติบารมี คือ ความ
อดทนอดกลั้น หรือมีความทรหดอดทนเป็นเลิศ แม้จะถูกล้างผลาญชีวิต
๑.๘ นารทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพรหมชื่อนารทพรหม ขณะนั้นพระเจ้าอัง
คติราชเป็นกษัตริย์ซึ่งเดิมอยู่ในทศพิธราชธรรม แต่ต่อมาได้หลงผิดไปเชื่อคาสอนของคุณาชี วก เลิก
คิดถึงบาปบุญคุณโทษ เลิกการถือศีลบาเพ็ญทาน และหันไปหมกมุ่นในกามคุณ เพราะคิดว่าโชคชะตา
เท่านั้นที่เป็นเครื่องกาหนดชีวิตของคน พระธิดาของพระองค์จึงอ้อนวอนให้เทวดาลงมาช่วยปลด
เปลื้องความผิดนี้ นารทพรหมผู้เป็นพรหมฤาษีจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์มาสั่งสอนธรรมแก่ พระเจ้าอัง
คติราช ให้ทราบว่าทั้งผลบุญหรือบาป รวมทั้งปรโลกต่างมีอยู่จริง และสอนธรรมะให้ท่านเดินไปยัง
ทางที่ถูกที่ควรอย่างถ่องแท้ แล้วว่าให้พระเจ้าอังคติราชจงคบแต่กัลยาณมิตรที่ดี และละบาปละกิเลส
โดยไม่ประมาทในชีวิต การแสดงธรรมทาให้พระเจ้าอังคติราชเชื่อในผลบุญบาปและปฏิบัติองค์ในทาง
ที่ถูกที่ควรต่อไป ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี คือความเป็นผู้วางเฉย ด้วยปัญญา
๑.๙ วิธูรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นวิธูรบัณฑิตปราชญ์ในราชสานักพระเจ้ากรุง
อินทปัตถ์ เป็นผู้ถวายธรรมแก่พระราชาจนเป็นที่เชื่อถือเลื่องลือไปทั่ว วันหนึ่งพระเจ้าธนญชัยได้เสด็จ
ไปถือศีล ณ พระราชอุทยาน เหล่าพญานาค พญาครุ ฑ และพระอินทร์ ต่างพากันมาเจริ ญสมาธิ
บาเพ็ญสมณธรรม พระราชาทั้งสี่ต่างใคร่รู้ว่าศีลของผู้ใดจะประเสริฐกว่ากัน พระวิธู รบัณฑิตได้กราบ
ทูลว่า ศีลของทั้งสี่พระองค์ต่างก็เลิศล้าคุณธรรมเสมอเหมือนกัน ทั้งสี่พระองค์จึงทรงปีติยินดีกันทั่ว
หน้า จึงประทานรางวัลแก่วิธูรบัณฑิต เมื่อพญานาคกลับถึงเมืองนาคก็พรรณาคุณของวิธู รบัณฑิต ทา
ให้มเหสีใคร่จะฟังธรรมบ้าง จึงออกอุบายแสร้งประชวรแล้วให้พระสวามีนาหัวใจของวิธูรบัณฑิตโดยที่
เจ้าตัวต้องให้มาด้วยความเต็มใจ มิฉะนั้นนางจะถึงแก่ความตาย พญานาคจึงให้พระธิดาปุาวประกาศ
ว่าถ้าผู้ใดนาหัวใจพระวิธูรบัณฑิตมาได้จะยอมเป็นชายา ยักต์ปุณณกะ ได้อาสาไปท้าพนันกับพระเจ้า
ธนญชัย พระเจ้าธนญชัยทรงพ่ายแพ้จึงมอบพระวิธู รบัณฑิตให้ไป ยักษ์ปุณณกะพยายามฆ่าพระวิธู ร
บัณฑิตหลายครั้งก็ไม่สาเร็จ เมื่อยักษ์ปุณณกะได้ฟังธรรมจากวิธู รบัณฑิต จึงแสดงความเลื่อมใส จะ
ปล่อยตัวพระวิธูรบัณฑิต แต่พระวิธูรบัณฑิตยืนยันจะไปพบพญานาคให้ได้ ยักษ์ปุณณกะจึงพาไปยัง
เมืองนาค และได้แสดงธรรมแก่มเหสีของพญานาคตามความปรารถนาของนาง เพราะการแสดงธรรม
ก็คือหัวใจของพระวิธูรบัณฑิตนั่นเอง เมื่อวิธูรบัณฑิตกลับบ้านเมืองของตนแล้วก็ได้แสดงธรรมสั่งสอน
ประชาชนจนสิ้นอายุขัย ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบาเพ็ญสัจจบารมี คือ ความจริงใจ ความซื่อสัตย์
๑.๑๐ เวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร โอรสพระเจ้า
กรุงสีพี ยอมบริจาคทุกอย่างแม้เลือดเนื้อของพระองค์เพื่อเป็นทาน เรื่องมีว่า พระเวสสันดรให้บริจาค
ช้างสาคัญของกรุงสีพีให้เมืองอื่นที่ส่งพราหมณ์มาขอ ทาให้ชาวเมืองสีพีโกรธมาก ขอให้พระราชา
เนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่ปุา พระนางมัทรีมเหสีพร้อมพระชาลีและพระกัณหาโอรสและธิดาตามไป
อยู่ปุาด้วย ต่อมาพระเวสสันดรประทานโอรสธิดาให้พราหมณ์ชูชกเพื่อให้ไปเป็นทาสรับใช้นางอมิตตา
เมียของชูชก ในที่สุดพระอินทร์เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัทรีให้เป็นทาน จึงแปลงกายเป็น
พราหมณ์มาขอเอง เมื่อพระเวสสันดรให้แล้วก็คืนนางให้พระองค์ไป ฝุายชูชกพากัณหาและชาลีหลง
ไปกรุงสีพี ทาให้พระเจ้ากรุงสีพีไถ่ตัวกุมารทั้งสองและมารับพระเวสสันดรกลับเมือง ชาดกเรื่องนี้
แสดงถึงการบาเพ็ญทานบารมี คือการให้
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คนไทยรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดกตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้น หลักฐานที่
แสดงว่าคนไทยในอาณาจั กรสุ โ ขทัยรู้ จั กเรื่ องทศชาติดี คือ จารึ กสุ โขทัยที่ จารึ กประมาณปี พ.ศ.
๑๙๒๓ กล่าวไว้ว่า “ชาวสุโขทัยได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องทศชาติชาดก ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่
ไพเราะควรแก่ ก ารสดั บ รั บ ฟั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ” นอกจากนั้ น ภายในพระมณฑปวั ด ศรี ชุ ม ซึ่ ง เป็ น ที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ภายในช่องทางเดินและเพดานอุโ มงค์ของมณฑป ตกแต่งด้ว ย
หินชนวนสลักเป็นภาพเล่าเรื่องชาดก ๑๐๐ แผ่น ซึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องนิทานชาดก ๑๐๐ เรื่องแรกใน
พระไตรปิฎก รวมทั้งชาดกสองเรื่องในทศชาติชาดก คือ เรื่องพระมหาชนกและเนมิราช เรื่องทศชาติ
หรือพระเจ้าสิบชาตินี้ปรากฏในรูปของนิทานมุขปาฐะมาช้านาน นิทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของคาเทศนา
ของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อสั่งสอนให้คนไทยยึดมั่นในหลักในการดาเนินชีวิต ให้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แบบพระโพธิสัตว์ เช่น ให้อดทนเหมือนพระเตมีย์ ให้มีความเมตตาเหมือนพระสุวรรณสาม ให้รู้จัก
การให้เหมือนกับพระเวสสันดร เป็นต้น
๒. ไตรภูมิพระร่วง
เป็ น วรรณคดีพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุ ดของไทย พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิ ไท)
กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเทศนาถวายพระมารดา และเพื่อสั่งสอน
ราษฎรทั่วไป เตภูมิกถาหรือไตรภูมิกา แต่มักเรียกกันเป็นสามัญว่าไตรภูมิพระร่วง เนื้อหาของไตรภูมิ
พระร่วงเป็นเรื่องที่พรรณนาเกี่ยวกับภูมิ อันเป็นแดนที่อยู่ของสรรพสัตว์ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล
ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ที่รับมาจากอินเดีย ไตรภูมิ หรือภูมิทั้งสาม ได้แก่ กามภูมิ รูป
ภูมิ และอรูปภูมิ แต่ละภูมิยังแบ่งย่อยออกเป็นภูมิต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓๑ ภูมิ สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
จะเวียนวายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้งสามนี้เรียกว่า สงสารวัฎ (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะ
บุตร, ๒๕๔๒ : ๑๐๗)
๒.๑ กามภูมิ เป็นภูมิของสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในกาม และความปรารถนาต่างๆ
คือ นรกภูมิ ดิรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ อสุรภูมิ มนุสสภูมิ สัคคภูมิ
นรกภูมิ คือ ภูมิของพวกสัตว์นรก
ดิรัจฉานภูมิ คือ ภูมิของพวกสัตว์ดิรัจฉาน
เปรตภูมิ คือ ภูมิของพวกเปรต
อสุรภูมิ คือ ภูมิของพวกอสุรกาย
มนุสสภูมิ คือ ภูมิของพวกมนุษย์
สัคคภูมิ คือ ภูมิของชาวสวรรค์ (เทวดา) โดยจะแบ่งออกเป็น ๖ ชั้น จากต่าไปหาสูง คือ
จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
๒.๒ รูปภูมิ เป็นภูมิของสัตว์ที่สามารถข่มความปรารถนาในกามคุมได้แล้ว เรียกว่า
พรหม แต่ยังติดอยู่กับความปรารถนาที่จะมีตัวตนอยู่จึ งเรียกว่า รูปภูมิแบ่งออกเป็น ๑๖ ชั้น รวม
เรียกว่า โสฬส (โสฬส แปลว่า สิบหก)
๒.๓ อรูปภูมิ เป็นภูมิของพรหมที่ไม่มีตัวตน มีแต่จิตหรือวิญญาณเท่านั้น ถือเป็นรูปที่
ประเสริฐสุด แบ่งย่อยออกเป็น ๔ ชั้น
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ภาพที่ ๕.๔ ภาพโครงสร้างของจักรวาลในไตรภูมิพระร่วง
ที่มา : ดาราศาสตร์ศึกษา (๒๕๕๘)
ไตรภูมิพระร่วงยังแสดงถึงโครงสร้างของจักรวาล โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นจุดศูนย์กลางของ
จักรวาล ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาต่างๆ รอบเขาพระสุเมรุมีทิวเขาล้อมรอบ ๗ ชั้น ระหว่างทิวเขาแต่ละ
ชั้นมีทะเลกั้นอยู่นอกจากนั้นยังมีทวีป ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่โดยรอบเขาพระสุเมธทั้ง ๔
ทิศ ได้แก่
๑) ทิศเหนือเรียกว่า อุตตรกุรุทวีป
๒) ทิศตะวันออก เรียกว่า บุพวิเทพทวีป
๓) ทิศใต้ เรียกว่า ชมพูทวีป
๔) ทิศตะวันตก เรียกว่า อมรโคยานทวีป
คนในทวีปทั้งสี่มีใบหน้าไม่เหมือนกัน กล่าวคือคนในอุตตรกุรุทวีป มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม คน
ในบุพวิเทพทวีป มีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ คนในชมพูทวีป มีใบหน้าเหมือนดุมเกวียน
(ตงจะเหมือนค่อนข้างกลม) และคนในอมรโคยานทวีป มีใบหน้าเหมือนพระจันทร์แรม ๘ ค่า (คงจะ
หมายถึงหน้าผากกว้าง และคางกลม คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว)
นอกจากมนุษย์แล้วจักรวาลยังมีสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งสัตว์บางชนิดก็มีอานาจหรือมีความสาคัญเป็น
พิเศษ เช่น สิงห์ ครุฑ นาค และหงส์ รวมทั้งสัตว์บางชนิดที่รวมเรียกว่า สัตว์หิมพานต์ อาศัยอยู่ที่เชิง
เขาพระสุเมรุ
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ภาพที่ ๕.๕ ภาพประกอบวัฏฏสังสาร หรือวัฏฏสงสาร
ที่มา : วิชาการ.คอม (๒๕๕๔)
๓. สวรรค์และนรก
เป็นเรื่องทางศาสนาที่หาทางจะให้คนประพฤติดี ผู้ประพฤติดีย่อมได้รับผลตอบแทนดี
โดยเฉพาะเมื่อตายไปเกิดในโลกหน้า ซึ่งอาจจะได้ไปเกิดในสวรรค์ มีสวรรค์วิมานของตน มีเทพบุตร
และเทพธิดาเป็นบริวาร หากทาบาปก็จะตกนรก ได้รับความทุกข์ทรมาน มียมบาลคอยควบคุมลงโทษ
ให้ได้รับความทุกข์แสนสาหัส (พระยาอนุมานราชธน, ม.ป.ป.)
๓.๑ สวรรค์ ในทางพุทธศาสนาตามที่พรรณนาไว้ในไตรภูมิพระร่วง เริ่มต้นด้วยสวรรค์
ชั้นต่าซึ่งตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ เรียงตามลาดับขึ้นไป รวม ๖ ชั้น เรียกว่า ฉกามาพจร ประกอบด้วย
ชั้นต่างๆ ได้แก่ จาตุมหาราชิก า ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิต วสวัตดี นอกจากสวรรค์
ชั้น ฉกามาพจร แล้ ว เหนือขั้น ไปยั งเป็ นสวรรค์ชั้นอื่นๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของรูป พรหมและอรูปพรหม
ตามลาดับ
คาว่า พรหม ในทางพุทธศาสนา มีความหมายแตกต่างจาก พรหมในศาสนาพราหมณ์
เพราะพรหมในพุทธศาสนานั้น หมายถึง ผู้ที่สามารถข่มความปรารถนาในกามคุณได้แล้ว มีจิตใจสงบ
ปราศจากสิ่งกิเลศเศร้าหมองทั้งปวง ส่วนพรหมในศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้า
สาคัญสูงสุดหนึ่งในสามองค์ (อีก ๒ องค์คือ พระศิวะ และพระวิษณุ) ด้วยเหตุนี้การที่คนไทยสร้าง
ศาลาพระพรหมขึ้นสักการบูชา เช่น ศาลของท้าวมหาพรหมที่หน้าโรงแรมไฮแอทเอราวัล)
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๓.๒ นรก คือ ดินแดนหนึ่งซึ่งตามศาสนาพุทธเชื่อกันว่าผู้ทาบาปจะต้องไปเกิดและถูก
ลงโทษตามคาพิพากษาของมัจจุราช มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น นิรยะ ยมโลก มฤตยูโลก ฯลฯ หนังสือ
ไตรภูมิพระร่วงบรรยายถึงนรกไว้อย่างละเอียดโดยอธิบายว่ามีนรกขุ มใหญ่ รวม ๘ ขุม แต่ละขุมยังมี
นรกอีก ๑๘ ขุม นรกแต่ละขุมเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง ๆ ที่กระทาความผิดมากน้อยแตกต่างกัน ในขณะ
ที่ยังมีชีวิตอยู่ในชาติก่อนๆ เมื่อคนตายจะไปไหว้พระยายมก่อน เทวดา ๔ องค์จะเป็นผู้ตรวจสอบ
บาญชีว่า ผู้ตายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้กระทาความดีหรือความเลวอย่างใดบ้าง บาญชีที่จารึกความดีของ
คนดีคือแผ่นทอง ส่วนความเลวนั้นจะบันทึกลงบนหนังสุวาน (หนังหมา) หลังจากได้มีการสอบสวน
โดยพระยายมและเทวดาผู้รักษาบาญชีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าคนนั้นกระทาความดีมา พรยายมก็จะส่งให้ไป
เสวยสุขอยู่ในเมืองสวรรค์ แต่ถ้าได้ความผิดมาก็จะต้องถูกลงโทษ นรกที่ได้ยินชื่อบ่อยๆ คือ อเวจี
หรือ มหาอวิจีนรก เป็นนรกที่อยู่ลึกมากสาหรับผู้ที่มีบาปหนักแต่ผู้ที่ตกนรกขุมนี้ยังมีทางได้ผุดได้เกิด
ผิดกับ โลกันตมหานรก เป็นนรกมืดสนิท และเป็นนรกแห่งความหนาว (ไม่เหมือนนรกขุมอื่น ๆ ซึ่งมี
แต่ความร้อน) ซึ่งถือเป็นนรกที่ทรมานมากที่สุด และมีผู้ที่ตกนรกขุมนี้ จะต้องอยู่นานชั่วกัปชั่วกัลป์
เป็นนรกสาหรับผู้ที่กระทาร้ายต่อ พ่อแม่ และพระสงฆ์

ภาพที่ ๕.๖ จิตรกรรมฝาผนังภาพนรกที่วัดดุสิดารามวรวิหาร
วาดไว้เพียงแค่ขุมเดียวคือ สัญชีพนรก
ที่มา : Blogspot (๒๕๕๗)
๔. รามเกียรติ์
ในบรรดาวรรณกรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมหากาพย์
ที่ ชื่ อ ว่ า รามายณะ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด และปรากฏเป็ น วรรณคดี แ ละศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น ที่
แพร่หลายไปในหลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้
รามายณะที่ถือเป็นต้นแบบของมหากาพย์มีที่มาจากฉบับซึ่งฤาษีวาลมี กิ เป็นผู้แต่งเมื่อ
ประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว โดยแต่งไว้เป็นภาษาสันสกฤต หลังจากนั้นมหากาพย์เรื่องนี้ได้แพร่หลาย
เข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเกิดเป็นวรรณกรรมของท้องถิ่นขึ้น โดยมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น
ที่ไทยเรียกว่า รามเกียรติ์ พม่า เรียกว่า รามวัตถุ ลาวเรียก พะลักพะลาม มาเลเซียเรียกว่า หิกายัตศรี
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ราม เป็นต้น วรรณกรรมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อศิลปะแขนงต่างๆ ของประเทศนั้นๆ เช่น นาฏกรรม
(โขนและละคร) จิตรกรรมและประติมากรรม
รามเกียรติ์ในประเทศไทยมีหลายฉบับทั้งที่แต่งในสมัยอยุธยาและในสมัยรัตโกสินทร์
แต่ที่สมบูรณ์ที่สุดคือ ฉบับพระราชนิพจน์ในรัชกาลที่ ๑ เป็นกลอนบทละคร ยาวประมาณ ๖๐,๐๐๐
คากลอน (ยาวกว่ารามายณะของอินเดียประมาณ ๑ ใน ๔ )
อย่างไรก็ตาม รามายณะฉบับที่ชนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับไปจากอินเดีย
รวมทั้งเรื่ องรามเกียรติ์ของไทยนั้น มีการดัดแปลงเนื้ อเรื่อง และความส าคัญของตัว ละครบางตัว
แตกต่ างไปจากของเดิ ม อาจเนื่ องจากคติใ นทางศาสนาหรื อ วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ไ ม่เ หมื อนกั น
ตัวอย่างเช่น ชาวอินดูถือว่าพระรามคือเทพเจ้า เพราะเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารลงมา
ปราบยุคเข็ญ ส่วนรามเกียรติ์ของไทยถือว่าพระรามเป็นกษัตริย์ที่เป็นตัวเอกของเรื่ อง มิได้ให้ความ
เคารพสูงสุดดังเช่นเทพเจ้าของชาวฮินดู นอกจากนี้รามเกียรติ์ของไทยยังให้ความสาคัญแก่หนุมาน ใน
ฐานะเป็นทหารเอกที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ แต่มีความเจ้าชู้และขี้เล่น ทาให้การแสดงบทของหนุมานมี
รสชาติ และสนุกสนาน
๔.๑ เรื่องย่อรามเกียรติ์
นนทุก เป็ นอสูร เทพบุ ตร มีหน้ าที่ล้างเท้าเทวดาผู้ ขึ้นไปเฝู าพระเป็ นเจ้า (พระ
อิศวร) ถูกเทวดาหยอกล้อตบหัวถอนผมเล่นเสมอเป็นเนืองนิตย์ จึงขัดเคืองใจมาก ได้ขอพรจากพระ
เจ้าให้นิ้วเป็นเพชร ชี้ถูกผู้ใดเข้าต้องตาย หลักจากนั้นนนทุกได้ทาให้เทวดาต้องเสียชีวิตไปเป็นจานวน
มาก จนในที่สุดพระเป็นเจ้าได้ตรัสให้พระนารายณ์ไปจัดการแก้ไขเหตุการณ์ พระนารายณ์จึงแปลง
กายเป็นนางฟูาฟูอนราให้นนทุกราตาม จนนนทุกชี้นิ้วเพชรที่ขาของตนเอง ขาหักพับลง พระนารายณ์
จึ ง ประหารนนทุ ก ก่ อนประหาร นนทุก กล่ า วว่า ตนมีเ พี ยง ๒ มื อเท่ านั้ น ถ้ ามี สี่ มือ เหมื อ นพระ
นารายณ์แล้วคงไม่แพ้ พระนารายณ์จึงสาปให้นนทุกเกิดเป็นทศกัณฐ์ (ยักษ์) มีสิบเศียร สิบกร ส่วน
พระองค์จะเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมือ แต่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์วงศ์ยักษ์ให้หมด
ต่อมาพระนารายณ์อวตารลงมาเป็ นโอรสของท้าวทศรถ กษัตริ ย์ครองเมืองอโยธยา
พระรามมีอนุชาต่างมารดาอี ก ๓ องค์ คือ พระพรต พระลักษณ์ และพระสัตรุด ต่อมาพระรามได้
อภิเษกสมรสกับ นางสี ดา ซึ่งเป็ น ลู กทศกัณฐ์ กั บ นางมณโฑ แต่ฤาษีน าไปเลี้ ย งไว้ตั้ง แต่เป็ นทารก
เนื่องจากเมื่อคลอดโหรพยากรณ์ว่าเป็นกาลกินีจึงถูกนาใส่ผอบให้ลอยน้าไป และพระฤาษีเก็บไปเลี้ยง
ไว้จนโตเป็นสาว
หลังทาพิธีอภิเษกสมรสแล้ว พระรามกับนางสีดาต้องออกจากเมืองอโยธยาไปอยู่ปุา
เนื่องจากนางไกยเกษี พระมเหสีองค์หนึ่งของท้าวทศรถ ได้เคยทูลขอให้ยกราชสมบัติให้แก่พระพรต
และให้พระรามออกไปเสียจากแว่นแคว้นเป็นเวลา ๑๔ ปี ซึ่งท้าวทศรถก็ได้ประทานอนุ ญาตไว้ เมื่อ
พระรามและนางสีดา พร้อมกับพระลักษณ์อยู่ในปุา ทศกัณฐ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองลงกาให้มารีศแปลงตัว
เป็ น กวางทองมาล่ อ ให้ พระรามและพระลั กษณ์อ อกไปนอกอาศรม และทิ้งนางสี ดาไว้ ตามล าพั ง
ทศกัณฐ์จึงฉุดนางสีดาไปยังเมืองลงกา พิเภกผู้เป็นน้องชายของทศกัณ ฐ์ เป็นผู้รักความยุติธรรม ได้
ขอให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาให้พระราม ทศกัณฐ์โกรธและขับไล่พิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงไปอยู่กับ
พระราม และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับพระรามทราบ
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จากนั้นจึงเกิดสงครามสู้รบระหว่างฝุายพระรามกับฝุายทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์มีญาติพี่น้อง
มากและได้เกณฑ์กองทัพยักษ์มาสู้กับพระราม ส่วนพระรามได้กองทัพลิง โดยมีหนุมานเป็นทหารเอก
และมีผู้ช่วยอื่น ๆอีกมาก เช่น สุครีพ องคต และอื่นๆ ในการสู้รบปรากฏว่าญาติพี่น้องของทศกัณฐ์ถูก
ฝุายพระรามสังหารไปเป็นจานวณมาก รวมทั้งกุมภกรรณ น้องชายของทศกัณฐ์ ผลสุดท้ายทศกัณฐ์ก็
ตายด้วยศรพระราม และพระรามได้นางสีดากลับคืน
เรื่องรามเกียรติ์ได้รับความนิยมในประเทศไทยและประเทศข้างเคียงมาก เค้าโครงเรื่อง
ส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่รายละเอียดแตกต่างกันไปแล้วแต่รสนิยมของแต่ละท้องที่ รามเกียรติ์ของไทย
เริ่มเรื่องจากการการกาเนิดของทศกัณฐ์ในชาติก่อนเคยเป็นนนทุก และเรื่องอย่างนี้ไม่มีในรามยณะซึ่ง
เป็นต้นเค้าของรามเกียรติ์

ภาพที่ ๕.๗ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ณ พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ห้องที่ ๑๕๙ ตอนนางสีดาประสูติพระบุตร
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต (๒๕๕๕)
๔.๒ อิทธิพลของรามเกียรติ์ในด้านศิลปะของไทย
เรื่ องรามเกียรติ์มีปรากฎเป็ นศิล ปกรรมหลายประเภทในประเทศไทยที่เห็นได้
ชัดเจนมากคือ การนาเรื่องรามเกียรติ์มาแสดงเป็นโขน และมักจะเลือกแสดงตอนต่างๆ ที่สนุกสนาน
เพลิดเพลิน นอกจากการแสดงโขน ยังนาเรื่องราวเกียรติ์มาแสดงเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพสลัก
บนหินอ่อน ภาพลายรดน้า ภาพลายประดับมุก และรูปปูนปั้นที่ขึ้นชื่อมาก ได้แก่ ภาพจิตกรรมฝา
ผนังที่พระระเบียงวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ภาพนูนต่าแกะสลักบนแผ่นหินอ่อนที่พนักระหว่างเสา
รวมทั้งบานประตูมุกของอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ และรูปยักษ์ยืนเฝูาประตูพระระเบียงวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม
เนื่องจากรามเกียรติ์เป็นเรื่องที่มีที่มาจากศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาอินดู ฉะนั้น จึง
ไม่นิยมนามาเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถ แต่จะใช้ประดับประดานอกอุโบสถ นอกจากเรื่อง
รามเกียรติ์จะมีส่ว นเกี่ยวกับ ศิล ปกรรมไทย ความนิยมของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีมาก ในสมัยกรุ ง
สุโ ขทัย เรามีชื่อกษัตริ ย์ ที่มีคาว่ารามปนอยู่ ด้ว ย (เช่น รามคาแหง) ในสมัยกรุงศรี อยุ ธ ยาชื่อเมือง

๑๒๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

อยุธยา ก็เลียนแบบจาก อโยธยา เมืองหลวงของพระราม กษัตริย์ก็มีชื่อว่ารามาธิบดีหลายองค์ในเรื่อง
รามเกียรติ์ พระรามเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ เราก็เลยมีชื่อนารายณ์เป็นชื่อกษัตริย์ด้วย
ชื่อสถานที่ที่มีชื่อเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ ก็มีหลายแหล่ง เช่น ถ้าพระราม ถ้าสีดา เมืองลพบุรี (เมือง
ของพระลพ โอรสของพระราม) และเพราะเรื่องพระรามเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูฝุายไวษณพนิกาย ก็
เลยมีการนับถือพระวิษณุ มีเมืองอย่างพิษณุโลก (แปลว่าโลกของพระวิษณุ) และมีนิยายที่ผูกขึ้นให้
เข้ากับเรื่องรามมายณะ เช่นทะเลชุบศร (สาหรับพระรามชุบศรก่อนหน้าจะออกรบ)
๕. เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ไทยรับเอาคติและพิธีการบางอย่างของศาสนาพราหมณ์
เข้ามาปฏิบัติด้วยนั้นถึงแม้จะเป็นเมืองพุทธศาสนา แต่ก็มีรูปเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ประดิษฐาน
ไว้ในที่ต่างๆ เป็นเป็นรูปแกะสลักอยู่ที่หน้าบัน หรือตามบานประตูหน้าต่างของโบสถ์ วิหาร แต่
เรื่องราวเหล่านี้บางทีก็ปนกันไปกับความเชื่อทางศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์มีเทวดามากมายหลาย
องค์ และที่ควรจะรู้ไว้บ้างมีดังต่อไปนี้
๖. พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ เทวดาสามองค์นี้ไม่ใช่เทวดาสามัญ แต่มีฐานะเป็น
บรมเทพหรือพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม บรมเทพเหล่านี้มีหน้าที่ประจาทั้งสามองค์ และเรียกกันอย่างง่ายๆ
ว่าพระพรหมผู้สร้าง พระวิษณุ ผู้รักษา และพระศิวะ ผู้ทาลาย บางทีเราจะเห็นเรียกชื่อพระวิษณุว่า
พระนารายณ์ และเรียกพระศิวะว่า พระอิศวร
๖.๑) พระพรหม ถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็
เป็นอันหมดหน้าที่หลัก พระพรหมมีสี่พักตร์และแปดกร มีพระชายาชื่อสรัสวดี ทรงหงส์เป็นพาหนะ
ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น เทพเจ้ า ที่ มี ค วามส าคั ญ มากองค์ ห นึ่ ง แต่ ใ นแง่ ข องการนั บ ถื อ บู ช าไม่ ค่ อ ยได้ รั บ
ความส าคัญมากเท่าพระศิว ะ และพระวิษณุ ดังจะเป็ นได้ว่าในอินเดียปั จจุ บั นแทบจะไม่มีศาสน
สถานที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระพรหมโดยเฉพาะ
ชาวอินเดียถือว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จใหม่ๆ มนุษย์เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปมนุษย์จะละทิ้งความดี และความชั่วจะมีมากขึ้นตามลาดับ ความดีเริ่มด้วยเต็มสี่ส่วน ใน
เวลาที่เรียกว่า สัตยยุค ลดลงมาเหลือสามส่วนใน เตรตายุค เหลือสองส่วนใน ทวาปรยุค เหลือส่วน
เดียวใน กลียุค และในที่สุดก็จะหมดไป
๖.๒) พระวิษณุ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระนารายณ์ ถือกันว่าเป็นผู้รักษา เพราะจะคอย
ดูแลรักษาและปราบยุคเข็ญต่างๆ ที่เกิดขึ้นโลก เมื่อใดก็ตามที่เกิดยุคเข็ญ พระนารายณ์ก็จะใช้วิธีแบ่ง
ภาคลงมาเกิดในโลกมนุษย์ที่เรียกว่า อวตาร การอวตารแต่ละครั้ง เรียกว่า ปาง ซึ่งมีมาแล้วร่วม ๑๐
ครั้ง รายละเอียดไว้ในหนังสือ “นารายณ์สิบปาง” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
พระวิษณุเวลาปกติจะประทับอยู่บนอนันตนาคราช ซึ่งลอยตัวอยู่ในเกษียรสมุทร มีพระ
ชายาชื่อพระลักษมี ทรงครุฑเป็นพาหนะ กลุ่มชาวอินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด เรียกว่า
ไวษณพนิกาย
๖.๓) พระศิวะ เรียกอีกชื่อว่าพระอิศวร ถือว่าเป็นผู้ทาลาย (Destroyer) สถิตอยู่ที่เขา
ไกรลาส มีพระชายาชื่อ อุมา ทรงโคเป็นพาหนะ ชาวอินดูกลุ่มที่นับถือพระศิวะ เป็นเทพเจ้า สูงสุด
เรียกว่า ไศวะนิกาย
การเคารพบูชาพระศิวะนั้น นิยมสร้างศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ จึง มัก
พบศิวลึงค์ประดิษฐานอยู่ตามศาสนสถานของฮินดูที่นับถือไศวนิกาย นอกจากนี้มีชาวฮินดูบางกลุ่ม ที่

บทที่ ๕ ๑๒๓
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

บูชาเจ้าแม่กาลี ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระอุมา ชาวฮินดูกลุ่มนี้จะนิยมความทารุณและอนาจารในการ
ทาพิธีบูชา เช่น การประหารแพะ เพื่อเอาโลหิตเซ่นเจ้าแม่กาลี หรือการทาเมถุ นกรรมเพื่อสังเวยเจ้า
แม่ เป็นต้น
๗. พระอินทร์ พระอินทร์เป็นเทพเจ้าทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ในพุทธศาสนา
นั้นพระอินทร์ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งปวงในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เป็นเทวดาที่อยู่ในศีลธรรมอันดี เวลาที่มีเหตุการณ์ยุ่งยากขึ้นในโลก พระอินทร์ก็จะแปลงกายลงมา
ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ แต่ศาสนาพราหมณ์นั้นพระอินทร์ไม่มีบทบาทสาคัญมากนัก เป็นเทพแห่งฝน
และฟูาแลบฟูาร้อง แต่ต่อมาก็เป็นเพียงเทวดาชั้นผู้ใหญ่องค์หนึ่งโดยไม่มีหน้าที่พิเศษ พระอินทร์ของ
ศาสนาพราหมณ์บางทีมีเรื่องยุ่งกับกามคุณอยู่มาก เช่น เรื่องของอหัลยาซึ่งเป็นเมียของฤาษี (ฤาษีของ
ศาสนาพราหมณ์ นั้ น มีเมีย ได้) พระอิน ทร์ เกิดชอบนาง หาทางคบคิดกับ พระจั นทร์ และไก่ ขอให้
พระจันทร์ส่องแสงสว่างกว่าธรรมดาและให้ไก่ขันก่อนถึงเวลาเช้า ฤาษีคิดว่าถึงเวลาตื่นแล้วก็ลุกขึ้นไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระอินทร์พอเห็นฤาษีออกจากห้องก็แอบเข้าไปสมสู่กับนางอหัลยา
ต่อมาฤาษีจับได้ และสาปพระอินทร์ให้มีเครื่องหมายเพศของหญิงเต็มตัวเป็นการประจาน เมื่อพระ
อินทร์รับผิดและขอขมา ฤาษีเลยยอมผ่อนผันให้เครื่องหมายเหล่านั้นกลายเป็นตา พระอินทร์จึงมีชื่อ
ว่า สหัสนัยน์ (แปลว่า มีพันตา) แต่นั้นมาวรรณคดีไทยบางเรื่องเรียก “เท้าพันตาม” ด้วย
๘. พระคเณศ (พระพิฆเนศ) พระคเณศเป็นโอรสของพระศิวะและพระอุมา มีเศียรเป็นช้าง
สีกายสี แดง (บางแห่ งว่าผิ ว เหลื อง นุ่ งห่ มแดง) มีรู ป กายเป็ น มนุ ษย์ อ้ว นเตี้ย พุงพลุ้ ย หู ยาน มี งา
สมบูรณ์เพียงข้างเดียว อี กข้างหนึ่งหัก (ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถือ
งาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ามนต์ เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้าย
ถือบาศ (บ่วง) มีงูรัดท้อง เป็นเจ้าแห่งความรู้และวิทยาการ ความรู้วิทยาการนี้อยู่ที่พุงและถ้าไม่เอางู
รัดพุงไว้พุงจะแตก พาหนะคือ หนู เรื่องที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทาให้พระคเณศมีเศียรเป็นช้างหรือมีงา
ข้างเดียวนั้น มีหลายตานานเช่น เมื่อคราวที่พระปารวตีสรงน้าอยู่ในอุทยาน พระองค์ทรงนาเหงื่อไคล
ของพระองค์มาปั้นเป็นหุ่นเทวบุตรรูปงาม และทรงใช้เวทย์มนต์เพื่อให้หุ่นนั้นมีชีวิตขึ้นมา จากนั้นจึง
ทรงรับสั่งให้เทวบุตรออกไปเฝูายังด้านหน้าประตูทางเข้าอุทยาน โดยได้รับสั่งว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามา
โดยเด็ดขาด เหตุการณ์เป็ น เช่น นี้ มาโดยตลอดทุกครั้ งที่พระแม่อุมาทรงสรงน้ า ณ อุทยานแห่ งนี้
จนกระทั่งเมื่อถึงวันกาหนดเสด็จกลับของพระศิวะ และเมื่อทั้งสองพระองค์พบกันในคราแรกต่างก็จะ
เข้าไปในอุทยาน อีกฝุายก็ปกปูองมิให้ผู้ใดย่างกายเข้าในอุทยานได้ด้วยเทวบุตรทรงได้รับคาสั่งของ
พระอุมา ห้ามมิให้ผู้ใดล่วงละเมิดเข้าไปยังสถานที่สรงน้าแห่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนั้นพระศิวะจึงทรงสั่งให้
บริวารเข้าต่อสู้และได้สังหารเทวบุตร (แต่ในบางคัมภีร์ก็ว่าพระศิวะทรงใช้ตรีศูลตัดเศียรเทวบุตรนั้น
บ้างก็ว่าพระวิษณุทรงใช้จักรตัดเศียร)
เมื่อพระปารวตีทรงพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงโกรธและโมโหพระสวามียิ่ ง
จนถึงกับทาศึกใหญ่ระหว่างทั้งสองพระองค์ ร้อนถึงพระฤาษีนารอด (นารท) ต้องออกรับหน้าเจรจา
ศึกในครานี้ โดยพระ ปารวตีได้กล่าวให้พระศิวะผู้สวามีต้องหาหนทางให้เทวบุตรฟื้นชีวิตจึงจะยอม
สงบศึกให้ พระศิวะจึงทรงมีคาสั่งให้เทวดาผู้เป็นบริวารเดินทางไปทิศเหนือ และให้ตัดศรีษะของ
สิ่งมีชีวิตแรกที่พบเพื่อนามาต่อให้กับเทวบุตร ผู้เป็นโอรส ไม่นานนักเทวดาก็เดินทางกลับมาพร้อม
กับนาเศียรช้าง (มีงาเดียว) เพื่อมาต่อให้พระโอรส ซึ่งต่อมาจึงทรงตั้งพระนามใหม่ คือ คชานนะ (มี
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หน้าเป็นช้าง) และเอกทันต (ผู้มีงาเดียว) เมื่อได้ชุบชีวิ ตฟื้นแล้วพระปราวตีจึงทรงเล่าเรื่องราวต่างๆ
ว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระบิดาและพระโอรส ซึ่งฝุายโอรสได้ฟังดังนั้นถึงกลับหมอบกราบขออภัย
โทษเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน พระศิวะทรงพอพระทัยยิ่งนัก ถึงกับประทานพรให้พระโอรส
ให้เป็นผู้มีอานาจเหนือเหล่าภูตผีทั้งปวง และทรงแต่งตั้งให้เป็น คณปติ ผู้เป็นใหญ่ในที่สุด

ภาพที่ ๕.๘ พระคเณศ (พระพิฆเนศ)
ที่มา : ลานธรรมจักร (๒๕๕๒)
๙. เมขลาและรามสูร นอกจากเรื่องเทวดาที่ไทยนามาจากศาสนาพราหมณ์และวรรณคดี
สันสกฤตแล้ว ประเทศไทยยังมีศิลปกรรมที่มัก เขียนเป็นภาพวาดในวัด ได้แก่รูป เมขลา และรามสูร
ตานานกล่าวว่าเมขลาเป็นนางฟูา มีหน้าที่รักษาสมุทร คอยช่วยคนมีบุญที่จะจมทะเล และชอบโยน
ดวงแก้วให้เกิดแสงแพรวพรายเป็นฟูาแลบในต้นฤดูฝน เพื่อล้อหลอกรามสูร ซึ่งเป็นยักษ์เทพบุตรโมโห
ร้ายและถือขวานเพชรเป็นอาวุธ เมื่อโกรธและขว้างขวานไปก็เป็นฟูาร้องฟูาผ่า เมขลาและรามสูรมีชื่อ
คล้ายคาสันสกฤต แต่วรรณคดีสันสกฤตไม่มีเรื่องนี้โดยตรง เข้าใจว่าจะเป็นความเชื่อของชาวอินเดียที่
อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในระยะแรก ๆ โดยไทยได้นามาผู กเป็นเรื่องราวที่ฟังดูคล้ายกับเรื่อง
จากอินเดีย แต่ เมขลาทางบาลี มีอยู่ในมหาชนก เล่าไว้เพียงว่าเมขลาเป็นสมุทรเทวี มีหน้าที่ดูแล
รักษา มหาสมุทรคอยช่วยผู้ มีบุญให้หลุดพ้นจากอันตราย เมื่อประสบเหตุร้ายเพราะเรือแตก นาง
เมขลาจึงได้ไปช่วยเอาไว้ นางเมขลาไม่ใช่ว่าจะมีหน้าที่ แต่จะช่วยคนที่ต้องประสบภัยเพราะเรือแตก
เท่านั้น ถึงเรือไม่แตกถ้าคนมีบุญไปในทะเล เกรงว่าจะเป็นอันตราย ก็ช่วยรักษาให้พ้นภัยไว้ด้วย เช่น
ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางสีดาเมื่อแรกประสูติ ร้องเป็นนิมิตอันไม่เป็นมงคลแก่ทศกัณฐ์ ต้องถูกเอา
ตัวบรรจุลงในผอบทองลอยไปในทะเล นางเมขลากับหมู่เทพบุตรเทวา มาช่วยปูองกันอันตรายไว้ จน
ผอบลอยไปถึงท่าที่ท้าวชนกเคยลงสรงน้า (พระยาอนุมานราชธน เสถียรโกเศศ, มปป.)
จะเห็นว่าวรรณคดีของไทย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีการนาความเชื่อที่
เกี่ยวกับศาสนามาผสมผสาน มีผู้แต่งมาจากหลายชนชั้นและหลายเพศหลายวัย ทาให้วรรณดีไทยมี
คุณค่าและมีเอกลักษณ์ วรรณคดีไทยต้องเกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่หยุดยัง

บทที่ ๕ ๑๒๕
วรรณคดีไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

บทสรุป
วรรณคดีถือว่าเป็ น มรดกของมนุษยชาติและเกิดขึ้นพร้อมๆ กับสั งคมมนุ ษย์ด้วยปั จจั ยที่
ต่ า งกั น วรรณคดี เ ป็ น ศั พ ท์ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ให้ มี
ความหมายตรงกับคาว่า Literature หมายถึงบทประพันธ์ทุกประเภทที่แต่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว
หรือร้อยกรอง ไม่ว่าจะแต่งดีหรือเลวก็ถือว่าเป็นวรรณคดีทั้งสิ้น แม้แต่เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา ไม่ได้
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาคาทาย ฯลฯ ถือได้ว่าเป็น
วรรณคดี เรียกว่า วรรณคดีมุขปาฐะ
ส่ ว นวรรณกรรม เป็ น ค านิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในสมั ย หลั ง ค านี้ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ให้ มี
ความหมายตรงกับคาว่า Literature เหมือนกับวรรณคดี แต่วรรณกรรมมีความหมาย ๒ ประการ
ได้แก่ ความหมายอย่างกว้าง วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนทุกประเภท และความหมายอย่างแคบ
วรรณกรรม หมายถึง หนังสือที่แต่งดี มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีความหมายเช่นเดียวกับวรรณคดี
วรรณกรรมไทยเป็นวรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการแล้ว
เรียบเรียง นามาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่ง วรรณ
กรรมเป็น ๒ ประเภทได้แก่ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือ วรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัว หนั งสื อ และ
วรรณกรรมมุขปาฐะ คือ วรรณกรรมที่เล่ าด้ว ยปากไม่ได้จดบันทึก ด้วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึ งมี
ความหมายครอบคลุมกว้าง รวมถึงประวัติ นิทาน ตานาน เรื่องเล่า ขับขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บท
เพลง คาคม เป็นต้น
สาหรับวรรณคดีไทย มีหลายรูปแบบ ถ้าแบ่งตามรูปแบบของคาประพันธ์จะแบ่งได้เป็น ๒
ประเภท คือ ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ และร้อยกรอง เป็นข้อความที่มี
การใช้สัมผัส คล้องจอง ทาให้สัมผัสได้ถึงความงามของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง
ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย
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ค้าถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายความหมายของวรรณคดีมุขปาฐะ
ข้อ ๒. จงอธิบายบทนิราศต่อไปนี้ ต้องการสื่อถึงอะไร (จากบทนิราศของสุนทรภู่)
“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายท้าลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
ข้อ ๓. จงอธิบายการบาเพ็ญเพียร และความหมาย ของชาดกต่อไปนี้
๓.๑ เตมียชาดก
๓.๒ มหาชนกชาดก
๓.๓ สุวรรณสามชาดก
๓.๔ เนมิราชชาดก
๓.๕ มโหสถชาดก
๓.๖ ภูริทัตชาดก
๓.๗ จันทกุมารชาดก
๓.๘ นารทชาดก
๓.๙ วิธูรชาดก
๓.๑๐ เวสสันดรชาดก
ข้อ ๔. จงอธิบายเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง มาพอสังเขป
ข้อ ๕. จงอธิบายประวัติของพระคเณศ
ข้อ ๖. จงอธิบายความแตกต่างของพระอินทร์ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์
ข้อ ๗. จงอธิบายความหมายของ“อุตตรกุรุทวีป”
ข้อ ๘. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดี
ข้อ ๙. จงยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเกี่ยวข้องกับไทยวรรณคดีมา
๒ แหล่งพร้อมอธิบาย
ข้อ ๑๐. จงบอกชื่อและอธิบายเนื้อเรื่องพอสังเขปเกี่ยวกับการอวตารมาเกิดในโลกของพระนารายณ์
รวมสิบครั้ง (พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ ๑ )

บทที่ ๖
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว
มัคคุเทศก๑ควรจะต๎องศึกษาเรื่องราวนิทานท๎องถิ่นแตํละท๎องถิ่นในเมืองไทยไว๎บ๎าง เพื่อจะได๎
บอกเลําให๎นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติได๎รู๎จักนิทานท๎องถิ่นของไทย นอกจากจะเป็นเรื่อง
เลําที่สนุกสนานให๎ความเพลิดเพลินขณะเดินทางแล๎ว ยังทําให๎นักทํองเที่ยวทราบตํานาน หรือประวัติ
ของบุคลตํางๆ ที่นักทํองเที่ยวเดินทางไปทํองเที่ยว อีกทั้งยังทําให๎ นักทํองเที่ยวได๎เข๎าใจสภาพการ
ดํารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมความคิด ความเชื่อและสภาพท๎องถิ่นของกลุํมชนท๎องถิ่นนั้นๆอีกด๎วย
นิทานท๎องถิ่นจัดเป็นสํวนหนึ่งของวรรณกรรมท๎องถิ่น (Folk Literatere) วรรณกรรมท๎องถิ่น
มี ๒ ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ๑ ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมที่มีการบันทึกไว๎ในวัสดุตํางๆ ด๎วย
ตัว อักษร เชํน ตํารายา ตํารากฎหมาย ตําราไสยศาสตร๑ ตําราดู ฤกษ๑ยามและชาดก เป็ นต๎น และ
วรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งหมายถึงวรรณกรรมที่ถํายทอดสืบตํอกันมาด๎วยการบอกเลํา ซึ่งตํอมาอาจนํามา
บันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรภายหลัง เชํน นิทาน ตํานาน ประวัติสถานที่ และบุคคล เป็นต๎น
ในบทนี้จะวําด๎วยเรื่องลักษณะของนิทานพื้นบ๎าน ความสําคัญของนิทานพื้นบ๎าน การแบํง
ประเภทนิทานพื้นบ๎าน องค๑ประกอบของการเลํานิทาน และนิทานพื้นบ๎านตามภาคตํางๆของประเทศ
ไทย สําหรับมัคคุเทศก๑ที่จะใช๎ประกอบวิชาชีพในอนาคต

ความหมายของนิทาน

นิทาน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายความหมายไว๎วํา นิทาน คือ
เรื่องที่เลํากันมา เชํน นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต๎น
นอกจากนี้ยังมีทํานผู๎รู๎อธิบายความหมายไว๎คล๎ายๆกัน เชํน
ซํอนกลิ่น พิเศษสกลกิจ และกิ่งแก๎ว อัตถากร, ๒๕๑๙ : ๑๒ อธิบายวํา นิทาน หมายถึง เรื่อง
เลําสืบตํอกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สํวนใหญํถํายทอดด๎วยวิธีมุขปาฐะ แตํก็มีอยูํสํวนมากที่บันทึก
เป็นลายลักษณ๑อักษรไว๎ นอกจากนี้นิทานยังเป็นเรื่องเลําทั่วไป ไมํกลําวถึงประวัติความเป็นมา สํวน
ใหญํเลําเพื่อความสนุกสนานและแทรกคติเพื่อสอนใจ นิทานไมํใชํเรื่องเฉพาะเด็กอยํางเดียว แตํนิทาน
สําหรับผู๎ใหญํก็มีจํานวนมาก และเหมาะสําหรับผู๎ใหญํเทํานั้น
กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๘ : ๙๙-๑๐๐ กลําวถึง “นิทาน” ไว๎ในหนังสือคติชาวบ๎านวํา
นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เลําสืบตํอกันมาหลายชั่วอายุคน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผํอน
คลายความตึงเครียด เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจ๎า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคติเตือนใจ ชํวยอบรมบํม
นิสัย ชํวยให๎เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมและปรากฏการณ๑ธรรมชาติ เนื้อเรื่องของนิทานเป็นเรื่องนานาชนิด อาจ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขัน หรือเรื่องแปลก
ประหลาดผิดปกติธรรมดา ตัวละครในเรื่องก็มีลักษณะตํางกัน อาจเป็นคน สัตว๑ เจ๎าหญิง เจ๎าชาย
อมนุษย๑ แมํมด นางฟ้า แตํให๎มีความรู๎สึกนึกคิด พฤติกรรมตํางๆเหมือนคนทั่วไปหรืออาจจะเหมือนที่
เราอยากจะเป็น เมื่อนิทานตกไปอยูํในท๎องถิ่นใดก็มักมีการปรับเนื้อเรื่องให๎เข๎ากับสิ่งแวด ล๎อมของถิ่น
นั้น นิทานในแตํละท๎องถิ่นจึงมีเนื้อเรื่องสํวนใหญํคล๎ายคลึงกัน คือ สภาพความเป็นมนุษย๑ อารมณ๑

๑๒๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ความรู๎สึกรัก เกลียด ความโงํ ฉลาด ขบขัน อาฆาตแค๎น หรือทุกข๑ สุข สํวนรายละเอียดจะแตกตํางไป
บ๎างตามสภาพแวดล๎อมและอิทธิพลของวัฒนธรรมความเชื่อของ แตํละท๎องถิ่น
สุมามาลย๑ พงษ๑ไพบูลย๑ , ๒๕๔๒ : ๗ กลําววํา นิทานเป็นคําศัพท๑ภาษาบาลี หมายถึง คําเลํา
เรื่อง ไมํวําเป็นเรื่องประเภทใด แตํอยูํที่ลักษณะการเลําที่เป็นกันเอง แม๎จะเป็นข๎อเขียนก็มีลักษณะ
คล๎ายกับการเลําที่เป็นวาจา โดยใช๎ภาษาพูดหรือภาษาปากในการเลํา
กลําวโดยสรุป นิทาน คือ เรื่องเลําที่มนุษย๑ผูกเรื่อ งขึ้นด๎วยภูมิปัญญา โดยสํวนใหญํจะถําย
ทอดด๎ว ยวิ ธีมุขปาฐะ เนื้ อเรื่ องมีห ลากหลายและใช๎เ ลํ าเพื่อจุ ดประสงค๑ตํางๆกั น ตามโอกาสและ
สภาพแวดล๎อมของแตํละท๎องถิ่น คําที่ใช๎เรียกนิทานมีตํางๆกันไป เชํน นิทานชาวบ๎าน นิทานพื้นบ๎าน
นิทานพื้นเมือง วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นต๎น ในบทนี้จะใช๎วํานิทานท๎องถิ่นหรือนิทานพื้นบ๎าน

ลักษณะของนิทานพื้นบ๎าน

นิทานพื้นบ๎านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเดํนชัด คือ เป็นเรื่องเลําที่มีการดําเนินเรื่องอยํางงํายๆ
โครงเรื่องไมํซับซ๎อน วิธีการที่เลําก็เป็นไปอยํางงําย ตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกลําวถึงตัว
ละครสําคัญของเรื่อง อาจจะเป็นรุํนพํอ รุํนแมํของพระเอกหรือนางเอก แล๎วดําเนินเรื่องไปตามเวลา
ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล๎วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก๎ปัญหาลุลํวงไปจนจบเรื่อง ซึ่งมักจะจบ
แบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถ๎าเป็นนิทานคติ ก็มักจะจบลงวํา “นิทานเรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา…..” ถ๎า
เป็นนิทานชาดกก็จะบอกวําตัวละครสําคัญของเรื่องในชาติตํอไป ไปเกิดเป็นใครบ๎าง ถ๎าเป็นนิทาน
ปริศนาก็จะจบลงด๎วยประโยค คําถาม
ลักษณะของนิทานพื้นบ๎าน (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๘ : ๙๙-๑๐๐) ได๎สรุปไว๎ดังนี้
เป็นเรื่องเลําด๎วยถ๎อยคําธรรมดา เป็นภาษาร๎อยแก๎วไมํใชํร๎อยกรอง เลํากันด๎วยปากสืบทอด
กันมาเป็นเวลาช๎านาน และเมื่อการเขียนเจริญขึ้น ก็อาจมีการเขียนขึ้นตามเค๎าเดิมที่เคยเลําด๎วยปาก
และไมํปรากฏวําผู๎เลําดั้งเดิมเป็นใคร อ๎างแตํวําเป็นของเกําฟังมาจากผู๎เลํา ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญยิ่งใน
อดีตอีกตํอหนึ่ง ผิดกับนิยายสมัยใหมํที่ทราบตัวผู๎แตํง แม๎นิทานที่ปรากฏชื่อ ผู๎แตํงเชํน นิทานของ
กริมม๑ ก็อ๎างวําเลําตามเค๎านิทานที่มีมาแตํเดิมไมํใชํตนแตํงขึ้นเอง
เจือ สตะเวทิน ให๎คําอธิบายลักษณะสําคัญของนิทานพื้นบ๎านไว๎ดังนี้ (อ๎างจากเรไร ไพรวรรณ๑,
๒๕๕๑ : ๒๔)
๑. ต๎องเป็นเรื่องเกํา
๒. ต๎องเลํากันด๎วยภาษาร๎อยแก๎ว
๓. ต๎องเลํากันด๎วยปากมากํอน
๔. ต๎องแสดงความคิด ความเชื่อของชาวบ๎าน
๕. เรื่องจริงที่มีคตินับอนุโลมเป็นนิทานได๎เชํน มะกะโท ชาวบ๎านบางระจัน เป็นต๎น
จะเห็นได๎วําลักษณะที่สําคัญที่สุดของนิทานพื้นบ๎านคือเป็นเรื่องเลําที่สืบทอดกันมาด๎วยปาก
และไมํทราบวําผู๎ใดแตํง

บทที่ ๖ ๑๒๙
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

ความสาคัญของนิทานพื้นบ๎าน

นิทานพื้นบ๎านมีบทบาทสําคัญตํอการถํายทอดการเรียนรู๎ เสริมสร๎างบุคลิกภาพ มีพลังโน๎ม
น๎าวความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของแตํละบุคคล รวมทั้งมีความสําคัญตํอชีวิตมนุษย๑และสังคมใน
หลายด๎าน กลําวโดยสรุปได๎ดังนี้ (ประยูร ทรงศิลป์, ๒๕๔๒ : ๖)
๑. นิทานพื้นบ๎านเป็นเครื่องชํวยให๎มนุษย๑เข๎าใจสภาพของมนุษย๑โดยทั่วไปได๎ดียิ่งขึ้น เพราะ
ในนิทานพื้นบ๎านเป็นที่ประมวลแหํงความรู๎สึกนึกคิด ความเชื่อ ความนิยม ความกลัว ความบันเทิงใจ
ระเบียบแบบแผน และอื่นๆ
๒. นิทานพื้นบ๎านเป็นเสมือนกรอบล๎อมชีวิตให๎อยูํในขอบเขตที่มนุษย๑ในสังคมนั้นๆนิยมวําดี
หรือถูกต๎อง แม๎กฎหมายบ๎านเมืองก็ยังไมํสามารถบังคับจิตใจของมนุษย๑ได๎เทํา เพราะมนุษย๑ได๎ฟัง ได๎
ซึมซับสั่งสมการอบรมนั้นๆไว๎ในวิถีชีวิตตั้งแตํเด็ก
๓. นิทานพื้นบ๎านทําให๎มนุษย๑รู๎จักสภาพชีวิตท๎องถิ่นโดยพิจารณาตามหลักที่วําคติชาวบ๎าน
เป็นพื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่งๆหรือชนกลุํมนั้นๆ
๔. นิทานพื้นบ๎านเป็นมรดกของชาติในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจําชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตมนุษย๑แตํละชาติแตํละภาษา มีการจดจําและถือปฏิบัติกันตํอๆมา
๕. นิทานพื้นบ๎านเป็นทั้งศิลป์และศาสตร๑ เป็นต๎นเค๎าแหํงศาสตร๑ตํางๆและชํวยให๎การศึกษา
ในสาขาวิชาอื่นกว๎างขวางยิ่งขึ้น
๖. นิทานพื้นบ๎านทําให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน ชํวยให๎คนแลเห็นสภาพของตน
วําคล๎ายคลึงกับคนอื่นๆ ความคิดเชํนนี้กํอให๎เกิดความเป็นกลุํมไมํเกิดการแบํงแยก
๗. นิทานพื้นบ๎านเป็นเครื่องบันเทิงใจยามวํางของมนุษย๑

การแบํงประเภทนิทานพื้นบ๎าน

การแบํงนิทานมีวิธีการแบํงและใช๎คําแตกตํางกันไปบ๎าง ในที่นี้ได๎จําแนกประเภทนิทานตาม
รูปแบบของนิทานออกเป็น ๑๔ ประเภท ดังนี้ (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๘ : ๑๐๖)
๑. นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง (fairy tale) ลักษณะที่เห็นเดํนชัด คือเป็นเรื่อง
คํอนข๎างยาว มีเหตุการณ๑ที่เป็ น จุดขัดแย๎ งประกอบอยูํห ลายเหตุการณ๑ เนื้ อเรื่ องจะประกอบด๎ว ย
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย๑ตํางๆ สถานที่เกิดเหตุ ไมํแนํชัดวํามีอยูํที่ใด ตัวเอกของเรื่องเป็นผู๎มีคุณสมบัติพิเศษ
เชํน มีบุญบารมี มีของวิเศษที่สามารถตํอสู๎อุปสรรคขวากหนามทําให๎ศัตรูพํายแพ๎ไปในที่สุด และจบลง
ด๎วยความสุข เชํน เรื่องโสนน๎อยเรือนงาม ปลาบูํทอง นางสิบสอง สังข๑ทอง เป็นต๎น
เนื้อหาของนิทานประเภทนี้สนุกสนานตื่นเต๎ น การดําเนินเรื่องอยูํในโลกของจินตนาการ มี
ความมหัศจรรย๑จากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย๑ของตัวละคร เชํน ยักษ๑ เทวดา หรือพญานาค เข๎ามาเกี่ยวข๎อง
ในบางแหํงจึงเรียกนิทานประเภทนี้วํา “นิทานมหัศจรรย๑” ด๎วยเนื้อเรื่องสนุก สนานดังกลําว ปัจจุบันมี
ผู๎นํามาดัดแปลงสําหรับใช๎แสดงลิเก ละคร ภาพยนตร๑ และการแสดงอื่นๆ

๑๓๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๖.๑ นิทานพื้นบ๎าน เรื่องปลาบูํทอง
ที่มา : มาริสา (๒๕๕๗)
๒. นิทานท๎องถิ่นหรือนิทานประจําท๎องถิ่น (legend) นิทานประเภทนี้ผู๎เลําจะเลําด๎วยความ
เชื่อวํา เหตุการณ๑หรือปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและมักมีหลักฐาน อ๎างอิงประกอบเรื่อง มีตัว
บุ ค คลจริ ง ๆมี ส ถานที่ จ ริ ง ๆกํ า หนดไว๎ แ นํ น อนกวํ า ในนิ ท านปรั ม ปรา เชํ น พระรํ ว ง เจ๎ า แมํ ส ร๎ อ ย
ดอกหมาก ท๎าวแสนปม เมืองลับแล พระยากง พระยาพาน ผาแดงนางไอํ เป็นต๎น
๓. นิทานประเภทอธิบายหรือนิทานอธิบายเหตุ (explanatory tale) เป็นเรื่องที่ตอบคําถาม
วําทําไม อธิบายความเป็นมาของสถานที่ บุคคล สัตว๑ สิ่งของ ปรากฏการณ๑ตํางๆหรือความเชื่อบาง
ประการ นิทานประเภทนี้ของไทยได๎แกํ เหตุใดกาจึงมีสีดํา ทําไมจึงห๎ามนําน้ําส๎มสายชูเข๎าเมืองลพบุรี
ปูโ่ สมเฝ้าทรัพย๑ นิทานที่พบมากคือ เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ เชํน ตํานานเมืองหนองหาร จังหวัดสกลนคร
และอุดรธานี เป็นต๎น
๔. นิทานชีวิต (novella or romantic tales) เป็นเรื่องคํอนข๎างยาว (กิ่งแก๎ว อัตถากร,
๒๕๑๙ : ๑๕) เนื้อหาของนิทานคล๎ายชีวิตจริงมาก ตัวละครในนิทานประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นคน
ธรรมดาสามัญเนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความโกรธ ความหลง ความกลัว การผจญภัย
ตัวเอกของเรื่องต๎องใช๎ภูมิปัญญา และความสามารถในการแก๎ไขปัญหาตํางๆซึ่งเป็นอุปสรรคของชีวิต
ต๎องมีความกล๎าหาญ อดทน อดกลั้น เอาชนะอุปสรรค และศัตรู จนบรรลุจุดหมาย นิทานที่รู๎จักกัน
ทั่วไป ได๎แกํ เรื่องขุนช๎างขุนแผน พระลอ ไกรทอง เป็นต๎น
๕. นิทานเรื่องผี (ghost tales) เป็นนิทานที่มีตัวละครเป็นผี วิญญาณ มีเหตุการณ๑เกี่ยวกับผี
เนื้อเรื่องตื่นเต๎นเขยําขวัญ ทั้งผู๎เลําและผู๎ฟังคํอนข๎างเชื่อวําเป็นเรื่องจริง นิทานเรื่องผีนี้สะท๎อนให๎เห็น
ถึงความเชื่อของคนไทยในเรื่องวิญญาณ และภูติผีตํางๆ ผีหรือวิญญาณในนิทานจะมาปรากฏรํางหรือ
การกระทําก็เพื่อให๎ความชํวยเหลือ เพื่อแก๎แค๎นและเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์
๖. นิทานวีรบุรุษ (hero tale) เป็นนิทานที่กลําวถึงคุณธรรม ความสามารถ ฉลาดเฉลียว
ความกล๎าหาญของบุคคล สํวนมากเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบ๎านเมือง นิทานวีรบุรุษมักกําหนดสถานที่
และเวลาในเรื่องแนํชัด แกํนของนิทานวีรบุรุษเป็น วีรกรรมของตัวเอกซึ่งเกิดจากการตํอสู๎เพื่อคนสํวน
ใหญํ เชํน ไกรทอง เจ๎าสายน้ําผึ้ง เป็นต๎น ชื่อบุคคล ชื่อบ๎านเมือ ง เหตุการณ๑หรือเค๎าเรื่องมีสํวนที่เป็น
ความจริงอยูํด๎วย แตํเลําตกแตํงเพิ่มเติมเสริมขึ้นจนเป็นรูปนิทานไป

บทที่ ๖ ๑๓๑
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

๗. นิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคําสอน (fable) เป็นเรื่องสั้น ไมํสมจริง มีเนื้อหาใน
เชิงสอนใจ ให๎แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกทํานองคลองธรรม บางเรื่องสอนโดยวิธีบอกตรงๆ บาง
เรื่องให๎เป็นแนวเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ๑ ในบางแหํงจึงเรียกนิทานประเภทนี้วํา นิทานอุทาหรณ๑
หรือนิทานสุภาษิต ตัวละครอาจเป็นคน สัตว๑ หรือเทพยดา เป็นตัวดําเนินเรื่อง สมมติวําเป็นเรื่องจริงที่
เกิดขึ้นในอดีต เชํน นิทานอีสป เรื่องหนูกัดเหล็ก เป็นต๎น
๘. นิทานศาสนา (religious tale) เป็นนิทานเกี่ยวกับศาสนา พระเจ๎า นักบวชตํางๆ นิทาน
ลักษณะนี้ของชาวตะวันตกมีมาก เชํน เรื่องพระเยซู และนักบุญตํางๆ ของไทยก็มีบ๎ างที่เกี่ย วกับ
อภินิหารของนักบวชที่เจริญภาวนามีฌาณแกํกล๎า มีอิทธิฤทธิ์พิเศษ เชํน เรื่องหลวงพํอทวด สมเด็จเจ๎า
แตงโม เป็นต๎น
๙. นิทานชาดก (jataka tales) ชาดก หมายถึง เรื่องพระพุทธเจ๎าที่มีมาในชาติกํอนๆ
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖) เนื้อเรื่องจะกลําวถึงประวัติและพระจริยวัตร ของพระพุทธเจ๎าเมื่อครั้งยัง
เป็นพระโพธิสัตว๑เสวยพระชาติในภพภูมิตํางๆ เป็ นคนบ๎าง เป็น สัตว๑บ๎าง ไมํวําพระพุทธเจ๎าจะไป
เสวยพระชาติเป็น อะไรก็ตาม จะมีคุณสมบัติ แตกตํางจากผู๎อื่นที่เห็นได๎ชัดอยูํ ๒ ประการ คือ รู ป
สมบัติ จะมีรํางกายสมบูรณ๑ ถ๎าเป็นสัตว๑จะเป็นเพศผู๎ ถ๎ าเป็นคนจะเป็นเพศบุรุษ มีความสงํางามเป็นที่
ประทับตาประทับใจแกํผู๎พบเห็น และมีน้ําเสียงไพเราะ มีธรรมสมบัติ คือจะมีคุณธรรมสูง โดยเฉพาะ
ทศบารมี ได๎แกํ ทาน ศีล เนกขัมม๑ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา แทรกคติ
ธรรมคําสอนไว๎ในเนื้อเรื่อง ท๎ายเรื่องของนิทานชาดกมักจะบอกการกลับชาติมาเกิดของตัวละครสําคัญ
ในเรื่อง นิทานชาดกที่รู๎จักกันทั่วไปก็คือ ทศชาดก โดยเฉพาะชาดกเรื่องสุดท๎าย คือ พระเวสสันดร
๑๐. ตํานานหรือเทพนิยาย (myth) เป็นนิทานที่มีตัวละครสําคัญเป็น เทพยดา นางฟ้า หรือ
บุคคลในเรื่องต๎องมีสํวนสัมพันธ๑กับความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมตํางๆที่มนุษย๑ปฏิบัติอยูํ เชํน
เรื่องท๎าวมหาสงกรานต๑ เรื่องเกี่ยวกับพระอินทร๑ เป็นต๎น
๑๑. นิทานสัตว๑ (animal tale) เป็นนิทานที่มีตัวเอกเป็นสัตว๑ แตํสมมติให๎มี ความนึกคิด
การกระทําและพูดได๎เ หมือนคน บางทีก็เป็นเรื่องที่มีคนเกี่ยวข๎องด๎วยมีการพูดโต๎ตอบ ปฏิบัติตํอกัน
เสมือนเป็นคนด๎วยกัน บางเรื่องก็แสดงถึงความเฉลียวฉลาด หรือความโงํเขลาของสัตว๑ หรือเป็นตัวโกง
คอย กลั่นแกล๎งสัตว๑อื่น แล๎วก็ได๎รับความเดือดร๎อนเอง
๑๒. นิทานตลก (jest) เป็นนิทานสั้นๆ มีเหตุการณ๑ที่ไมํนําจะเป็นไปได๎ จุดสําคัญของเรื่องอยูํ
ที่พฤติกรรม อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโงํ การแสดงไหวพริบปฏิภาณ การแก๎เผ็ดแก๎ลํา การพนันขัน
ตํอ ตัวเอกของเรื่องอาจจะเป็นคนที่โงํเขลาหรือฉลาด และทําเรื่องผิดปกติวิสัยมนุษย๑ที่มีสติปัญญา
ธรรมดาเขาทํากัน เชํน เรื่องศรีธนญชัย หัวล๎านนอกครู เป็นต๎น
นอกจากนี้ ยังพบวํามีนิทานตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมักจะมีลักษณะหยาบโลน มักเลํากัน
เฉพาะกลุํมและบางโอกาสเทํานั้น นิทานลักษณะนี้ ไทยมักใช๎กลวิธีทางภาษา คือ การผวนคํามาเป็น
ข๎อขบขัน ถ๎าผู๎ฟังผวนคําไมํได๎หรือไมํเป็นก็จะกลาย เป็นตัวตลกเสียเอง

๑๓๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๖.๒ นิทานพื้นบ๎านเรื่อง ศรีธนญชัย (ฉบับการ๑ตูน)
ที่มา : สุภฤกษ๑ บุญกอง (๒๕๔๗)
๑๓. นิทานเข๎าแบบ (formula tale) เป็นนิทานที่มีแบบแผนในการเลําเป็นพิเศษแตกตําง
จากนิทานประเภทอื่นๆ เชํน ที่เลําซ้ําตํอเนื่องกันไป หรือมีตัวละครหลายๆตัว พฤติกรรมเกี่ยวข๎องกัน
ไปเป็นทอดๆ นิทานประเภทนี้แบํงได๎เป็น ๔ ชนิด (วิมล ดําศรี, ๒๕๓๙ : ๔๘ – ๔๙) คือ
๑๓.๑ นิทานไมํรู๎จบ เป็นนิทานที่มีความยาวไมํจํากัด เลําตํอเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไมํมีจุด
จบ จนกวําผู๎ฟังจะเบื่อหนําย มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนับ หรือการกระทําซ้ําๆ นิทานลักษณะนี้เหมาะ
กับความสนใจของเด็ก
๑๓.๒ นิทานไมํจบเรื่อง เป็นนิทานที่ผู๎เลําเลําหยอกเย๎าผู๎ฟังให๎เกิดความสนุกสนาน ผู๎
เลํามักจะเริ่มต๎นจากเรื่องที่นําสนใจในท๎องถิ่น แล๎วก็จะหาทางให๎เรื่องจบลงอยํางกระทันหันทั้งๆที่ไมํ
นําจะจบ
๑๓.๓ นิทานหลอกผู๎ฟัง เป็นนิทานที่ผู๎เลํามีเจตนาให๎ผู๎ฟังมีสํวนรํวมในการเลํานิทาน
อาจจะมีคําถามให๎ตอบ ผู๎ฟังคาดวําคําตอบนําจะถูกต๎อง แตํเมื่อเฉลยแล๎วจะเป็นคําตอบที่นําขันและไมํ
มีเหตุผล
๑๓.๔ นิทานลูกโซํ เป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่ดําเนินไปอยํางเดียว แตํมี ตัวละครหลายตัว
และมีพฤติกรรมเกี่ยวข๎องเป็นทอดๆพฤติกรรมนั้นอาจจะไมํสัมพันธ๑กับ ตัวละครเดิมก็ได๎ นิทานลูกโซํ
ของไทยซึ่งที่รู๎จักกันทั่วไป คือ เรื่องยายกะตาปลูกถั่วปลูกงา ให๎หลานเฝ้า
๑๔. นิทานปริศนา (riddle tale) เป็นนิทานที่มีการผูกถ๎อยคําเป็นเงื่อนงําให๎ทายหรือให๎คิด
ไว๎ในเนื้อเรื่อง อาจไว๎ท๎ายเรื่อง หรือตอนสําคัญๆของเนื้อเรื่องก็ได๎เพื่อผู๎ฟังได๎มีสํวนรํวมแสดงความรู๎
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได๎ฟังหรืออําน นิทานปริศนาที่พบมากในไทยได๎แกํ นิทานปริศนาธรรม
นิทานเวตาลที่เรารับเข๎ามาก็จัดเป็นนิทานปริศนา
การแบํงนิ ทานพื้น บ๎ านถือเป็น การแบํ งอยํางกว๎างที่นิ ยมใช๎กันโดยทั่วไป ไมํมี ห ลั กตายตัว
นิทานบางเรื่องอาจจะมีลักษณะเนื้อหาคาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาวัตถุประสงค๑และทัศนคติของผู๎เลํา
ประกอบกับลักษณะและเนื้อเรื่องของนิทานวํามีลักษณะใดที่เห็นเดํนชัดแล๎วจึงจัดแบํงประเภท

บทที่ ๖ ๑๓๓
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

องค์ประกอบของการเลํานิทาน

องค๑ประกอบของการเลํานิทาน มีองค๑ประกอบหลัก ๕ องค๑ประกอบ ได๎แกํ
๑. ผู๎เลํานิทาน คือ ผู๎สํงสารซึ่งจะมีทักษะ ความสามารถ ลีลาในการเลําเรื่องเฉพาะตัว ผู๎เลํา
นิทานที่มีความสามารถจะทําให๎เนื้อเรื่องที่สนุกสนานอยูํแล๎วสนุกสนานตื่นเต๎นชวนติดตามมากขึ้น ผู๎
เลํานิทานแตํละคนอาจจะจดจําเนื้อหาเรื่องราวได๎ไมํเหมือนกัน สนใจรายละเอียดตํางกัน บางคนชอบ
เลําแบบรวบรัดก็จะจําแตํเฉพาะเนื้อหาหลักๆข๎ามเนื้อความบางตอนไปเสีย บางคนสนใจรายละเอียดก็
จะพรรณนาความมาก นิทานเรื่องเดียวกันจึงมี เนื้อหาแตกตํางกันไป
๒. เนื้อเรื่องของนิทาน เนื้อเรื่องนิทานจัดเป็นเนื้อหาสาระที่ผู๎เลํานิทานสํงไปให๎ ผู๎รับสาร คือ
ผู๎ฟัง นิ ทานมีห ลายประเภทดังที่กลํ าวมาแล๎ ว ข๎างต๎น มีเนื้ อหาและความยาว ตํางกัน นิ ทานเรื่ อง
เดียวกันอาจมีเนื้อเรื่องแตกตํางกันไปเรียกวํา มีหลายสํานวน (Version) คําวํา “สํานวน” (ประคอง
นิมมานเหมินทร๑, ๒๕๔๓ : ๓๘) อธิบายวํา
“สํานวนเป็นคําศัพท๑ที่ใช๎กับนิทานพื้นบ๎านเรื่องเดียวกัน แตํเก็บจากที่ตํางๆกัน หรือเก็บ
จากผู๎เลํ าคนเดียวกัน แตํตํางเวลากัน นิทานที่เก็บ ได๎จากผู๎ เลํ าคนหนึ่งหรือครั้ งหนึ่ งๆ ก็เป็ นนิ ทาน
สํานวนหนึ่ง”
๓. ผู๎ฟังนิทาน คือ ผู๎รับสาร ซึ่งจะตํางจากผู๎รับสารอื่นๆอยูํตรงที่ผู๎ฟังนิทานสํวนใหญํจะมี
ความสนใจในเนื้อเรื่อง และพยายามจะมีสํวนรํวม เชํน มีการซักถาม คัดค๎านหรือสนับสนุนเนื้อหาใน
นิทาน เป็นปฏิกิริยาโต๎ตอบกับผู๎เลําจะทําให๎บรรยากาศในการเลํานิทานสนุกสนานยิ่งขึ้น การแบํงผู๎ฟัง
นิทานจะแบํงออกเป็น ๒ ประเภท (ศิราพร ฐิตะฐาน. ๒๕๒๓ : ๒๒-๒๓) คือ
๓.๑ Passive bearers tradition หมายถึง ผู๎คนทั่วไปที่ชอบฟังนิทาน จําเรื่องได๎แตํ
ถํายทอดไมํได๎
๓.๒ Active bearers tradition หมายถึง บุคคลที่มีวิญญาณของนักเลํานิทาน เมื่อฟัง
นิทานจากผู๎เลําคนหนึ่งๆ แล๎วก็สามารถจดจําเนื้อเรื่องและสามารถถํายทอดได๎อยํางมีชีวิตชีวา มีลีลา
ดึ ง ดู ด ผู๎ ฟั ง ได๎ อ ยํ า งนํ า สนใจ ผู๎ ฟั ง ประเภทนี้ นั บ เป็ น ผู๎ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ ถํ า ยทอดและการ
แพรํกระจายของนิทาน
๔. จุดประสงค๑ในการเลํานิทาน การเลํานิทานจุดมุํงหมายสํวนใหญํอยูํที่ ความสนุกสนาน
บัน เทิงเป็ น หลั ก สํ ว นจุ ดมุํงหมายอื่นๆนั้ น มักจะขึ้นอยูํกับผู๎ เลํ า นิ ทานเรื่ องเดียวกันผู๎ เลํ าอาจจะมี
จุดประสงค๑ในการเลํานิทานแตกตํางกันไปบ๎าง ซึ่งพอจะสรุปได๎ดังนี้
๔.๑ เพื่อความสนุกสนาน เป็นเครื่องบันเทิงใจในยามวําง
๔.๒ เพื่อใช๎สั่งสอน ได๎แกํ นิทานคติตํางๆ
๔.๓ เพื่อให๎ความรู๎ในด๎านตํางๆ เชํน นิทานเกี่ยวกับสถานที่ ปรากฏการณ๑ ธรรมชาติ
๔.๔ เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเผยแผํศาสนา เชํน รามายณะ นิทานเกี่ยวกับเทพเจ๎า
ตํางๆ เป็นต๎น

๑๓๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๕. โอกาสในการเลํานิทาน การเลํานิทานเลําได๎เกือบทุกโอกาส ได๎แกํ ในงานประเพณีหรือ
พิธีกรรมทางศาสนา และในขณะที่ทํางานรํวมกัน เชํน ทํานา ทําไรํ เก็บฝ้าย จักสาน เย็บปักถักร๎อย
เตรียมของทํางานประเพณี ขณะเดินทาง หรือในชํวงเวลาที่ไมํสามารถไปไหนหรือทํากิจกรรมอื่นใดได๎
สะดวก เชํน ในฤดูหนาว หรือชํวงฝนตก ผู๎เลํานิทานมักจะเป็นนักบวชหรือพระภิกษุโดยยกตัวอยํางเลํา
แทรกไปในคําสอน เวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ การเลํานิทานนําจะเป็นชํวงเวลากลางคืน ซึ่งเสร็จ
จากภารกิจการงานประจําวันมาพักผํอนรํวมกัน เรื่องที่เลําก็เป็นเรื่องนานาชนิด แตํพอตกดึกเรื่องที่
เลําก็มักจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องผี
องค๑ประกอบของการเลํานิทานที่กลําวมานี้ มีผลให๎เนื้อเรื่ องของนิทานเปลี่ยนแปลงไปมาก
ที่สุดคือ ผู๎เลํานิทาน นิทานที่แพรํกระจายไปตามถิ่นตํางๆมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตัวผู๎เลํา
นิทานพื้นบ๎านถือวําเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เลําสืบทอดตํอกันมา สําหรับประเทศไทยก็มี
นิทานพื้นบ๎านหลายตํอหลายเรื่อง ซึ่งนิทานพื้นบ๎านของประเทศไทยนั้น มีโครงเรื่องงํายๆ ไมํซับซ๎อน
มีวิธีการเลําแบบตรงไปตรงมา และนิทานทุกเรื่องจะแฝงไปด๎วยคติธรรมสอนใจ ให๎ข๎อคิดดีๆ อาทิเชํน
นิทานพื้นบ๎านภาคกลาง
๑. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดนครปฐม พระยากง พระยาพาน ตานานองค์พระปฐมเจดีย์
พระยากงเจ๎าเมืองกาญจนบุรี มีพระมเหสีทรงศิริโฉมงดงาม เป็นที่รักใครํของพระสวามี
ยิ่งนัก เมื่อมเหสีทรงครรภ๑ พระยากงก็ทรงโปรดฯ ให๎โหรมาทํานายทารกในครรภ๑วําเป็นหญิงหรือชาย
โหรตรวจสอบฤกษ๑ยามแล๎วก็ทูลถวายวําทารกในครรภ๑พระเทวีนั้นเป็นพระกุมารเมื่อเจริญวัยใหญํกล๎า
จะกระทําปิตุฆาต พระยากงฟังคําโหรทูลดังนั้นก็ตกพระทัย ครั้นเมื่อพระครรภ๑แกํถึงกําหนดพระเทวีก็
ประสูติพระราชกุมาร ท๎าวนางทั้งหลายที่เฝ้าอยูํก็เชิญพานทองเข๎าไปรองรับกุมาร บังเอิญขอบพาน
กระทบเข๎ากับหน๎าผากพระกุมารเป็นรอยแผลปรากฏอยูํตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา เมื่อพระยากงทรงทราบ
วําพระมเหสีประสูติพระกุมารสมดังคําทํานายของโหร ก็มีพระดําริวํากุมารนี้อาจจะกระทําปิตุฆาตจริง
เมื่อเติบโตขึ้น เพราะบัดนี้คําทํานายของโหรก็เป็นความจริงไปสํวนหนึ่งแล๎ว เพื่อเป็นการตัดไฟเสียแตํ
ต๎นลมจึงทรงสั่งให๎เอากุมารนั้นไปฆําเสีย ฝ่ายพระเทวีรู๎วําพระสวามีให๎เอาโอรสไปฆํา จึงลอบให๎คนนํา
พระกุมารไปให๎ยายหอมเลี้ยงไว๎ พระยากงเข๎าพระทัยวําโอรสสิ้นชีวิตแล๎วก็โลํงพระทัย
กุมารนั้นกลับเติบโตแข็งแรงเพราะการทะนุถนอมกลํอมเกลี้ยงของยายหอม จนกระทั่ง
เจริญวัยขึ้นยายหอมจึงเอาไปให๎พระยาราชบุรีเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม พระยาราชบุรีก็รักใครํประหนึ่ง
บุตรแท๎ๆ เพราะกุมารนั้นเฉลียวฉลาดกล๎าหาญ จึงมอบหมายให๎ดูแลการงานทุกสิ่งทุกประการ ครั้นถึง
กําหนดที่เมืองราชบุรีสํงต๎นไม๎เงินต๎นไม๎ทองไปถวายพระยากงผู๎ครองกาญจนบุรี ราชกุมารก็ไปถวาย
พระยากงผู๎ครองกาญจนบุรี ราชกุมารก็ถามวําทําไมจึงต๎องสํงต๎นไม๎ทองนั้นไปเมืองกาญจนบุรี พระยา
ราชบุรีก็ตอบวําเพราะเราเป็นเมืองขึ้นถ๎าไมํสํงไปตามกําหนดก็จะกลายเป็นทรยศแข็งเมือง เขาจะยก
ทัพมาฆําเสีย พระกุมารก็ตอบวําจะต๎องไปกลัวทําไมเลํา พระยาราชบุรีได๎ฟังดังนั้นก็นิ่งอยูํแตํพอถึงปีก็
มิได๎สํงต๎นไม๎เงินทองไปเหมือนเชํนเคย พระยากงจึงเกณฑ๑ทัพมาราชบุรี ทางฝ่ ายราชบุรีก็ยกออกตั้งรับ
มีพระกุมารราชบุตรบุตรบุญธรรมเป็นแมํทัพ

บทที่ ๖ ๑๓๕
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พระยากงตั้งคํายล๎อมเมืองราชบุรีไว๎ แล๎วมีหนังสือไปถึงพระยาราชบุรีให๎ออกมาถวาย
สักการะมิฉะนั้นจะหักเอาเมือง ราชกุมารจึงบอกพระยาราชบุรีวําขออาสาชนช๎างกับพระยากง พระยา
ราชบุรีก็จัดช๎างพลายงางอนสูงหกศอกผูกเครื่องมั่นให๎ยกออกไปท๎าชนช๎างพระยากงก็ผูกช๎างพลาย
มงคลออกมาได๎ ชนช๎างกับพระกุมาร ช๎างพลายมงคลของพระยากงรับช๎างพระกุมารไมํอยูํเสียทีถึง
ขวางตัว พระกุมารจึงจ๎วงฟันพระยากงตายอยูํกับ คอช๎าง ไพรํ พลกาญจนบุรีก็แตกพํายหนีกลับไป
พระกุมารตามตีไปจนถึงเมืองกาญจนบุรีและตีหักเอาเมืองได๎ขึ้นครองเมืองกาญจนบุรี ทรงนามวํา
พระยาพาน หลังจากราชาภิเษกแล๎วตามธรรมเนียมของผู๎ชนะก็ต๎องครอบครองสมบัติทุกชิ้นของผู๎แพ๎
พระยาพานจึ งได๎เสด็จไปยั งตําหนักพระมเหสี ของพระยากง เพื่อแสดงสิทธิตามธรรมเนี ยมนั้ นให๎
ครบถ๎วน
ขณะนั้นมีแมํแมวกับลูกแมวนอนอยูํหน๎าตําหนักลูกแมวร๎องจะกินนม แมํแมวก็ดุวํา อยํา
ร๎องดังไป ดูลูกเขาจะเข๎าหาแมํ พระยาพานได๎ยินดังนั้นก็ตกพระทัยกลับออกมา ยามสองกลับเข๎าไป
ใหมํ ได๎ยินลูกม๎าร๎องจะกินนม แมํม๎าก็วําอยําเพิ่งร๎องกินนม ดูลูกเขาจะเข๎าหาแมํ พระยาพานก็เอะ
พระทัยถอยกลับออกมาอีก ยามสามจึงได๎เข๎าไปพบมเหสีของพระยากง เมื่อพระมเหสีเห็นพระยาพาน
เข๎าก็แปลกพระทัยจึงถามวําทํานเป็นบุตรใคร พระยาพานก็ตอบวําพระยาราชบุรี มเหสีของพระยากง
เลยบอกวําพระยาราชบุรีไปเอาทํานมาจากไหนรู๎หรือไมํวํารอยแผลที่หน๎าผากเป็นตําหนิอยูํนั่นเกิดจาก
พานทองที่กระทบหน๎า ผากตั้งแตํแรกประสู ติเจ๎านั้น พระราชบิดาทรงสั่ งให๎เอาไปประหารวําโหร
ทํานายวําเจ๎าจะฆําพํอ แมํจึงลอบเอาไปฝากไว๎กับยายหอม เจ๎ารู๎หรือไมํวําเจ๎านั้นเป็นลูกของแมํ
พระยาพานฟังเรื่องราวแล๎วก็รู๎แนํแกํใจวําได๎กระทําปิตุฆาตจริงดังที่พระมารดาเลําก็เศร๎า
เสียพระทัยมาก กลับนึกโกรธยายหอมวําไมํบอกความจริงเสียแตํต๎น ทําให๎เกิดเหตุร๎ายขึ้น มิฉะนั้นก็ไมํ
เกิดเรื่องเชํนนี้ พระยาพานจึงสั่งให๎เอายายหอมไปฆําแล๎วทิ้งให๎แร๎งกิน
ตํอมาพระยาพานมีพระโอรสองค๑หนึ่งทรงเสนํหาในพระราชบุตรเป็นอันมากจึงมีดําริวํา
พระบิดาก็คงรักเราเหมือนเรารักบุตรนี้ เราไมํควรจะปลงพระชนม๑พระบิดาเลยเป็นกรรมอันหนัก ที่สุด
ที่จะรู๎ทางแก๎ไข พระยาพานดําริแล๎วก็เสียพระทัยจึงโปรดให๎อํามาตย๑ไปอาราธนาพระศิริมานนท๑และ
พระองคุลีมาลมาฉันในวัง แล๎วตรัสปรึกษาวําโทษที่ได๎ทําปิตุฆาตนั้นทําอยํางไรจึงจะบรรเทาได๎ พระ
เถระทั้งก็ตอบวํากรรมที่ได๎ประกอบไปนั้นเป็นโทษหนักนักจะลบล๎างเห็นจะไมํได๎ ได๎ก็แตํเพียงบรรเทา
ให๎น๎อยลงให๎กํอเจดีย๑สูงชั่วนกเขาเหินจึงจะพอผํอนโทษลงได๎บ๎าง พระเจดีย๑นั้นคือ พระปฐมเจดีย๑
นิทานเรื่องนี้เลํากันแพรํหลายมากนอกจากจะอธิบายที่มาขององค๑พระปฐมเจดีย๑แล๎ว ยัง
อธิบายที่มาของชื่อสถานที่ตํางๆ เชํน บ๎านดอนยายหอม และทําแร๎ง ซึ่งเลําวําได๎ชื่อมาจากการฆํายาย
หอมแล๎วทิ้งให๎แร๎งกินอยูํที่บริเวณนั้น ชื่อถนนขาด ซึ่งกลําววําเป็นบริเวณที่พระยาพานฟันพระยากง
ขาดคอช๎าง และชื่อธรรมศาลา ซึ่งเป็นศาลาที่พระสงฆ๑มาประชุมกันถวายคําปรึกษาแกํพระยาพาน
และยังกลําวกันวํา พระยาพานได๎สร๎างปรางค๑ที่ พระประโทน เพื่อทดแทนพระคุณยายหอมที่ถูกฆํา
เพราะความหุนหันของพระยาพาน

๑๓๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพ ๖.๓ องค๑พระปฐมเจดีย๑
ที่มา : Skeereewichien.blogspot (๒๕๕๗)
๒. นิทานพื้นบ๎านของจังหวัดสิงห์บุรี ตานานวัดพระนอนจักรสีห์
หมูํบ๎านหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวสวยเป็นที่เลื่องลือ ภรรยาของเศรษฐีเป็นชํางทอผ๎า
ฝีมือดีมีกระสวยทองคําอันหนึ่งเป็นที่หวงแหนของลูกสาวเศรษฐีมาก อยูํมากระสวยทองคําหายไปหา
ไมํพบ ลูกสาวเศรษฐีถึงกับออกปากวํา ถ๎าใครหากระสวยทองคํามาคืนให๎ได๎จะยอมแตํงงานด๎วย โดยไมํ
มีใครคาดคิด จูํๆก็มีสิงห๑ตัวหนึ่งนํากระสวยทองคํามาให๎ ลูกสาวเศรษฐีจึงต๎องไปอยูํกับสิงห๑อยํางจําใจ
สิงห๑พาลูกสาวเศรษฐีกลับมาอยูํถ้ําของตนที่เมืองสิงห๑ กาลเวลาผํานไปลูกสาวเศรษฐีมีลูกกับสิงห๑คน
หนึ่งเป็นเพศชาย ชื่อสิงหพานุ พํอสิงห๑รักลูกของเขามาก พาลูกออกเที่ยวเสมอ จนคนในหมูํบ๎านรู๎วําสิง
หพานุเป็นลูกของสิงห๑ เพื่อนๆมักล๎อเลียนวําสิงหพานุเป็นลูกสัตว๑ ทําให๎สิงหพานุอับอาย รู๎สึกเกลียด
ชังพํอและคิดจะฆําพํอให๎ตาย จนในที่สุดก็สบโอกาสสิงหพานุจึงฆําพํอสิงห๑ตาย ตํอมาสิงหพานุได๎เป็น
เจ๎ าเมืองปกครองเมื องสิงห๑ เขารู๎ สึกนึ กถึ งความผิ ดที่ได๎กระทํามา จึงได๎ส ร๎ างพระนอนปางเทศนา
ปาฏิหาริย๑
ความสําคัญเป็นเพราะพุทธไสยาสน๑ที่ใหญํและยาวที่สุดในประเทศไทย มีขนาดความยาว
๑ เส๎น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว ประดิษฐานอยูํในพระวิหารขนาดใหญํ เป็นพระนอนที่พระกรขวา
ศอกยื่ น ไปด๎ า นหน๎ า ไมํ ทํ า งอพระกรตั้ ง ขึ้ น รั บ เศี ย รเหมื อ นพระนอนไทย พระเศี ย รหั น ไปทางทิ ศ
ตะวันออก พระพักตร๑หันไปทางทิศเหนือ เข๎าใจกันวํากํอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เพราะเมื่อ
สมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พระเจ๎าอยูํหัวบรมโกศได๎เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประทับ
แรมในปี ๒๒๙๗ เข๎าใจวําในคราวนั้นได๎ทรงปฏิ สังขรณ๑พระพุทธไสยาสน๑พร๎อมทั้งกุฏิวิหารซึ่งอีก ๘ ปี
ตํ อ มา ได๎ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงสมโภชฉลองเป็ น การใหญํ นอกจากนั้ น แล๎ ว ในสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ ได๎เสด็จประพาสมณฑลอยุธยา
ได๎ทรงนมัสการพระนอนอีก รวมทั้งให๎ปฏิสังขรณ๑เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมและในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็
ทรงเสด็จมานมัสการพระนอน แตํไมํปรากฏทรงปฏิสังขรณ๑หรือสร๎างสิ่งกํอสร๎างเพิ่มเติม

บทที่ ๖ ๑๓๗
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๖.๔ รูปพระนอนจักรสีห๑
ที่มา : ลานธรรมจักร (๒๕๕๖)
๓. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
สมเด็จพระเอกาทศรถเมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นพระมหาอุปราช ได๎มีพระราชดําริจะเสด็จ
เยี่ยมราษฎร วันหนึ่งพระองค๑ทรงเลือกเสด็จทางชลมารคเพื่อจะได๎ทรงสําราญพระทัย ในขณะเยี่ยม
ราษฎรไปด๎วยกองเรือเสด็จได๎เคลื่อนมาตามลําน้ําลงมาทางใต๎จากพระนครศรีอยุธยาลํองมาไมํนานนัก
ก็เข๎าเขตอําเภอบางปะอินในปัจจุบัน
อําเภอบางปะอินเมื่อครั้งนั้น ครั้นเรือพระที่นั่งเข๎ามาถึงก็เกิดอาเพศเหตุประหลาดขึ้น
เป็นพายุโถมเรือพระที่นั่งโอนเอียงไปมา เรือพระที่นั่งไมํอาจทานความแรงของพายุที่กระหน่ําซัดโถม
มาครั้งแล๎วครั้งเลํา ที่สุดก็ต๎องอับปางลงสมเด็จพระเอกาทศรถทรงวํายน้ําเข๎าฝั่งแตํลําพังพระองค๑ ใน
บริเวณใกล๎กันนั้นเองทรงทอดพระเนตรเห็นแสงไฟริบหรี่เล็ดลอดพุํมไม๎ อันเป็นสัญญาณวําที่นี่มิใช๎ที่
เปลี่ยว หากมีชาวบ๎านมาตั้งบ๎านเรือนอยูํคงพอที่จะพึ่งพาหาไฟผิงแก๎หนาวได๎บ๎าง จึงเรํงเสด็จไปตาม
แสงไฟนั้นก็ถึงกระทํอมเกําหลังหนึ่งจากแสงไฟแสดงวําเจ๎าของบ๎านยังมิได๎นอนทั้งๆที่ดึกแล๎ว พระองค๑
จึงเสด็จไปที่กระทํอมและตรัสเรียกเจ๎าของบ๎าน สมเด็จพระเอกาทศรถมิได๎แสดงพระองค๑วําเป็นใคร
เพียงแตํบอกแกํเจ๎าของกระทํอมวําเดินทางลํองเรือผํานเข๎ามาบังเอิญมีพายุเรือแตกจึงเข๎ามาขอความ
ชํวยเหลือ เจ๎าของกระทํอมมองคูํสนทนาโดยมิได๎สงสัยประการใดก็กุลีกุจอต๎อนรับขับสู๎ กระทั่งรุํงเช๎า
สมเด็จพระเอกาทศรถจึงได๎ทรงทราบวํากระทํอมนี้มีหญิงสาวนางหนึ่งอาศัยอยูํ เมื่อทรงพบนางก็ทรงมี
จิตปฏิพัทธ๑ผูกสมัครรักใครํกับนาง จนมิใครํรีบร๎อนที่จะเสด็จนิวัตพระนคร ตํอมาก็ทรงได๎หญิงนั้ นเป็น
บาทบริจาริกา แล๎วประทับอยูํ ณ ที่นั้นจนควรแกํเวลาที่จะเสด็จกลับจึงลาจากนางไป เมื่อเสด็จกลับ
วัง สมเด็จพระเอกาทศรถก็มิได๎ทรงแพรํงพรายเรื่องราวของเสด็จประพาสทางชลมารคให๎ใครทราบ
แม๎แตํพระเชษฐาธิราชของพระองค๑เองก็มิได๎ฉงนพระทัยในการจากพระนครนานผิดปกติของพระ
อนุชา แม๎แตํชื่อของหญิงสาวผู๎นั้น ก็ไมํมีใครทราบ เว๎นเสี ยแตํชาวบ๎านเพียงไมํกี่คนในละแวกนั้นที่
พอจะรู๎วํานางชื่อ “อิน” นี่คือที่มาของชื่อ “บางปะอิน” สถานที่ที่สมเด็จพระอนุชาธิราชได๎ทรงพบนาง
อิน

๑๓๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

แตํแล๎วในที่สุดความลับก็มิอาจปิดบังกันได๎ตํอไป เมื่อนางอินเกิดตั้งครรภ๑และคลอดเป็น
ชาย สมเด็จพระเอกาทศรถจึงโปรดฯ ให๎รับตัวไปเลี้ยงโดยมีพระยาศรีธรรมาธิราชเป็นผู๎เลี้ยงดู เมื่อ
พระราชบุตรเจริญวัยก็โปรดฯ ให๎เข๎ารับราชการในวัง พระราชบุตรเป็นผู๎มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เข๎า
รับราชการมีความก๎าวหน๎าเพิ่มขึ้นเป็นที่เจ๎าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ๑ ตํอมาได๎ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น
สมเด็จพระเจ๎าปราสาททองพระมหากษัตริย๑องค๑ที่ ๒๔ แหํงราชธานีศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ๎าปราสาท
ทองเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติก็มิได๎ทรงลืมวําเป็นชาวบางปะอินโปรดฯ ถวายที่บ๎านเดิมนั้นเป็น
พุทธบูชา โดยโปรดให๎สร๎างวัดชุมพลนิกายารามขึ้น ณ ที่นั่นและโปรดให๎ขุดสระใหญํสร๎างตําหนักและ
ปราสาทขึ้นองค๑หนึ่งพระราชทานนามวํา พระที่นั่งไอศวรรย๑ทิพยอาสน๑ อันหมายความวํา พระองค๑ทรง
พระราชสมภพที่นี่และได๎เป็นพระมหากษัตริย๑ในกาลตํอมา
พระที่นั่งไอศวรรย๑ทิพยอาสน๑นี้ ได๎ใช๎เป็นที่สําหรับ เสด็จประพาสของพระมหากษัตริย๑
ตลอดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได๎ถูกปลํอยปละรกร๎างไปและได๎มีการบูรณปฏิสังขรณ๑ขึ้นใหมํใน
รัชกาลที่ ๕ โดยโปรดฯ ให๎สร๎างปราสาทลงที่กลางสระตรงข๎ามกับที่ที่เคยเป็นปราสาทองค๑เดิมซึ่งอยูํ
ทางด๎านตะวันตกของขอบสระ โดยได๎รับพระราชทานนามเดียวกันเพื่อเป็นที่ระลึกถึงปราสาทองค๑เดิม
พระราชวัง ณ บางปะอินนี้ได๎รับการทํานุบํารุงและกํอสร๎างเพิ่มเติมโดยพระมหากษัตริย๑องค๑ตํอมามิได๎
ขาดจวบจนทุกวัน นี้ พระราชวังบางปะอิน ก็ยั งเป็ นที่ป ระพาสแปรพระราชฐานขององค๑พระมหา
กษัตริย๑เสมอมา
๔. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตานานวัดพนัญเชิง
พระเจ๎าสายน้ําผึ้งและพระนางสร๎อยดอกหมาก ตํานานวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ครั้งหนึ่งเมืองไทยขาดพระมหากษัตริย๑ผู๎ปกครองบ๎านเมือง เหลําเสนาอํามาตย๑ได๎ตีฆ๎องร๎อง
ป่าวสืบหากษัตริย๑ปกครองบ๎านเมือง ครั้งเดินทางมาถึงสถานที่แหํงหนึ่งพบกลุํมเด็กเลี้ยงควายกลุํม
หนึ่งกําลังนั่งล๎อมวงกันเลํน มีเด็กคนหนึ่งทําทางเป็นผู๎นําชอบเลํนเป็นกษัตริย๑ ขณะกําลังตัดสินคดี
ความจึงสั่งให๎เพื่อนซึ่งเลํนเป็นทหารให๎ใช๎ไม๎ไผํตัดคอเพื่อนซึ่งเลํนเป็นนักโทษ ปรากฏวําคอขาดจริงๆ
เหลําเสนาอํามาตย๑เห็นเป็นอัศจรรย๑จึงพร๎อมใจกันอันเชิญเป็นพระเจ๎าแผํนดิน ฝ่ายทางพระเจ๎ากรุงจีน
มีพระราชธิดาบุญธรรมซึ่งเกิดจากจั่นหมาก พระนามวําเจ๎าหญิงสร๎อยดอกหมาก ครั้งเจริญวัยจึงให๎
โหรทํานายวําคูํควรกับ กษัตริ ย๑เมืองใด โหรทํานายวําคูํควรกับกษัตริย๑ เมืองไทย จึงสํงทูต มาเจริ ญ
สัมพันธไมตรีแล๎วแจ๎งความประสงค๑ พระองค๑ทรงตอบรับด๎วยความยินดีขณะเดินทางจะไปเมืองจีนได๎
ทรงแลํนเรือผํานปากแมํน้ําเบี้ยได๎มีรังหนึ่งบนต๎นไม๎ พระองค๑ได๎อธิษฐานวําพระองค๑เป็นผู๎มีบุญจริง
ขอให๎น้ําผึ้งไหลลงมากลั้วหัวเรือ ปรากฏวําน้ําผึ้งไหลลงมาจริง ประชาชนจึ งถวายพระนามวํา เจ๎าชาย
สายน้ําผึ้ง ครั้นมาถึงกรุงจีนก็ได๎อภิเษกอยํางสมพระเกียรติจนได๎ระยะหนึ่งจึงเดินทางกลับเมืองไทย
พร๎ อมเจ๎ า หญิ งสร๎ อยดอกหมากซึ่ง มี ช าวจี น ติ ด ตามมาสํ ง ถึง เมื อ งไทย พอมาถึง ปากแมํ น้ํ าแมํเ บี้ ย
พระองค๑รีบขึ้นพระนครกํอน แล๎วจัดขบวนให๎เสนาอํามาตย๑ลงมารับพระนางเจ๎าหญิงน๎อยพระทัยวําถ๎า
พระองค๑ไมํเสด็จลงมารับก็จะไมํยอมขึ้นไป พระองค๑จึงแกล๎งสั่งเหลําอํามาตย๑วําเมื่อขึ้นมาไมํได๎ก็ขอให๎
อยูํตรงนี้เถิด เจ๎าหญิงเสียพระทัยมากจึงกลั้นใจตายอยูํตรงนั้นเอง ชาวจีนที่ติดตามมาด๎วยก็เสียใจมาก
ตํางก็พากันเจาะเรือจมน้ําตายด๎วย เจ๎ าชายสายน้ําผึ้งทรงเสียพระทัยมาก จึงได๎เชิญพระศพของเจ๎า
หญิงขึ้นมาพระราชทานเพลิง แล๎วสร๎างวัดให๎เป็นอนุสรณ๑ ชื่อวํา วัดพระนางเชิง แล๎วเพี้ยนเป็น วัด
แพนงเชิง และวัดพนัญเชิง

บทที่ ๖ ๑๓๙
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๖.๕ หลวงพํอโตวัดพนัญเชิง (พระพุทธไตรรัตนนายก)
ที่มา : Painaidii (๒๕๓๓)
๕. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดสุโขทัย พระรํวง
“พระรํวง” พระนามนี้คนไทยทุกผู๎ทุกนามรู๎จักและได๎ยินจนชินหู แตํพระรํวงคือใคร หรือ
หมายถึงใครนั้นยังไมํอาจสรุปได๎ แตํพอจะกลําวได๎วําพระรํวงมีหลายองค๑ แตํละองค๑ก็มีเรื่องราวบุญญา
อภิหารแตกตํางกันไป พระรํวงองค๑แรก คือ พระรํวงอรุณกุมารเมืองสวรรคโลก พระรํวงองค๑นี้เป็นวงษ๑
กษัตริย๑ หริภุญไชยแหํงล๎านนา มีเชื้อสายของนาค ถือกําเนิดขึ้นเพราะพระยาอภัยคามินี พระราชบิดา
ไปถือศีลบําเพ็ญตบะอยูํบนเขาในป่าใหญํใกล๎เมือง โดยหารู๎วําเป็นที่อาศัยของนางนาค และก็ได๎สมสูํ
เป็นผัวเมียกันอยูํได๎ ๗ วัน นางนาคทูลลากลับ พระยาอภัยคามินีจึงมอบแหวนและผ๎ารัดกัมพลไปไว๎ดู
ตํางหน๎า ณ เมืองบาดาล
ครั้นตํอมานางนาคมีครรภ๑แกํตระหนักดีวําลูกนั้นต๎องเป็นคน มิใชํไขํด๎วยเป็นเชื้อสาย
มนุษย๑ หากจะคลอดที่บาดาลคงจะเป็นอันตราย นางนาคจึงขึ้นมาคลอด ณ ที่ที่พบกับพระยาอภัยคา
มินี ทิ้งแหวนและผ๎าไว๎กับกุมารน๎อยแล๎วกลับบาดาลไป ฝ่ายทารกนั้นสํงเสียงร๎องไห๎ กระทั่งพรานป่า
พเนจรมาพบเข๎าจึงนําไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม
เมื่อพระยาอภัยคามินีโปรดให๎เกณฑ๑ผู๎คนมาสร๎างมหาปราสาท พรานป่าผู๎นี้อยูํในขําย
ด๎วยจึงนําบุตรไปพร๎อมกับตน แสงแดดยามนั้นร๎อนระอุแทบเป็นเปลว สงสารลูกก็พาไปแอบใต๎เงาพระ
มหาปราสาทหลายครั้งหลายหน พระมหาปราสาทโงนเงน พระยาอภัยคามินี ทอดพระเนตรเห็ น
อัศจรรย๑นัก รับสั่งให๎นําพรานพํอลูกมาเฝ้าทรงสอบถามความและหลักฐานก็ทราบแนํชัดวําเป็นพระ
ราชบุตรอันเกิดแตํนางนาค จึงทรงขอรับคืนพระราชทานนามวํา เจ๎าอรุณกุมาร พระองค๑อยูํรํวมสมัคร
รักใครํกันเป็นอันดีกับเจ๎าฤทธิกุมารราชบุตรผ ู๎น๎องอันเกิดแตํพระมเหสี เจ๎าอรุณกุมารได๎ครองเมืองสัช
นาลัยและได๎พระนามวํา พระรํวง โปรดให๎ทํานุบํารุงพระนครจนรุํงเรือง ทั้งงานบ๎านงานเมืองและพระ
บวรพุทธศาสนา ทําการลบศักราชพระพุทธเจ๎า ๑,๐๐๐ ปี อันถือเป็นพระราชกรณียกิจยิ่งใหญํแหํงรัช
สมัย

๑๔๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

กลําวถึงพระยากรุงจีนมิได๎มารํวมเป็นเกียรติยศการลบศักราชดังเชํนประเทศเพื่อนบ๎าน
อื่นๆ พระรํวงอรุณกุมารกับเจ๎าฤทธิกุมารจึงรวบรวมไพรํพลขึ้นไปยังเมืองจีน พอถึงนํานน้ําเมืองจีนก็
บังเกิดปรากฏการณ๑ประหลาดน้ําฟ้าสั่นสะเทือนไปทั่ว ยังผลให๎ให๎พระยากรุงจีนและพรรคพวกเกรง
พระบารมี ยอมอํอนน๎อมถวายราชธิดาให๎เป็นพระมเหสีพระรํวง การที่พระรํวงนําชาวจีนกลับมาด๎วย
ครั้งนั้นทําให๎เกิดการทําถ๎วยชามขึ้นในสมัยสัชนาลัย ฝ่ายเจ๎าฤทธิกุมารก็ได๎อภิเษกกับราชธิดาเมือง
เชียงใหมํ กาลตํอมารับครองเมืองเชียงใหมํได๎พระนามวํา พระยาลือ
พระรํวงนั้นถือความคะนองเป็นนิสัยอยํางหนึ่ง การกี ฬาที่โปรดปรานนักหนาก็คือการ
ทรงวําว ครั้งหนึ่งวําวทรงไปตกยังเมืองตองอู เกิดเป็นเรื่องราวใหญํโต เพราะพระรํวงไปเป็นชู๎กับธิดา
พระยาตองอู พระยาตองอูทราบแล๎วแค๎นพระทัยยิ่งนักถึงจะเป็นข๎าพระรํวงก็ไมํถือวําเป็นข๎าพระรํวง
อีกตํอไปเพราะพระรํวงทําการหักหาญหมิ่นน้ํา ใจ จึงให๎นําตัวพระรํวงมาแล๎วสาวไส๎ใสํพานทองไว๎แล๎ว
ปลํอยกลับ ตํอมาพระรํวงมีพระประสงค๑จะเลํนน้ําในแกํงเมือง ด๎วยถึงที่หรือทรงสังหรณ๑อยํางไรไมํ
ปรากฏ ทรงรับสั่งแกํเจ๎าพสุจกุมารพระอนุชาอีกพระองค๑หนึ่งให๎ครองเมืองแทน หากไมํเห็นพระองค๑
กลับมาและก็เป็นเชํนนั้นจริงๆ พระรํวงอันตธานหายไปในแกํงเมืองนั้นเอง
เรื่องพระรํ วงลูกนางนาคนี้ช าวบ๎านได๎เลําตํอๆกันมาจนมีเนื้อหาแตกตํางกันไปหลาย
สํานวน อยํางไรก็ตามมีสถานที่ตํางๆปรากฏให๎เห็นเป็นหลักฐานจวบจนทุกวันนี้ เชํน เขาหลวง ปลํอง
นางนาค แกํงหลวง ฯลฯ เป็นต๎น
พระรํวง อีกพระองค๑หนึ่งที่รู๎จักกันดีก็คือ พระรํวงสํวยน้ํา ผู๎มีวาจาสิทธิ์บุตรชายนายคง
เครา ซึ่งมีหน๎าที่สํงสํวยน้ําจากกรุงละโว๎ไปยังกรุงกัมพูชา เมื่อรับหน๎าที่ตํอจากพํอก็สําแดงความเป็นผู๎มี
บุญให๎ประจักษ๑ทันที ด๎วยการตักน้ําใสํชะลอมและสั่งไมํให๎น้ํารั่วสํงไปยังกรุงกัมพูชา พอขอมเห็นก็
ตกใจวํา ผู๎มีบุญคนนี้จะคิดการเหํอเหิมจึงให๎คนมาจับ นายรํวงรู๎ตัวกํอนเลยหนีไปบวชยังวัดแหํงหนึ่งใน
กรุงสุโขทัย ฝ่ายขอมนั้นหาได๎ละความพยายามไมํสืบจนรู๎ที่อยูํพระรํวงก็จําแลงแปลงรํางดําดินมาโผลํที่
บริเวณวัด และพบพระภิกษุองค๑หนึ่งกําลังกวาดลานวัดอยูํ จึงเข๎ามาถามหาพระรํวงโดยหารู๎ไมํวําภิ กษุ
องค๑นั้นแหละ คือ พระรํวง พระรํวงบอกให๎คอยจะไปตามให๎แล๎วเลยเดินหายเข๎าไปในวัด ขอมก็ไมํ
สงสัยแตํอยํางใดที่พระรํวงวํา “ให๎คอย” จะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์หรือไมํก็ตามขอมผู๎ นั้นกลายเป็นหินอยูํ
ตรงที่นั้น ขอมดําดินที่ถูกพระรํวงสาป อยูํที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
ยังมีพระรํว ง แหํงกรุ งสุโขทัยอีกพระองค๑หนึ่งไปลอบทําชู๎กับพระมเหสีของพระยางํา
เมืองแหํงเมืองพะเยา ผู๎เป็นเพื่อนเกลอกันที่สุ ดก็ถูกจับได๎ พระรํวงแปลงเป็นนกเอี้ยงบินหนีแตํไมํพ๎น
แรงอธิษฐานของพระยางําเมือง เพราะพระรํวงนั้นเป็นผู๎ผิด นกนั้นรํอนถลาตกลงยังที่ที่เป็นหนอง เลย
ชื่อหนองนกเอี้ย งในปั จจุ บั น นี้ แตํห ากจะยอมให๎ จั บ เสี ยที่เดี ยวก็ ยั งไมํ สิ้ นความทรนง พระรํ ว งจึ ง
กลายเป็นตุํนมุดดินไปอีก พระยางําเมืองก็เสกเสียมทิพย๑ขุดขึ้นมาจนได๎ บริเวณที่ขุดได๎นั้นปัจจุบัน คือ
แมํน้ําตุํน
พระรํวงถูกจําขังอยูํนาน ลําบากยากเย็นแสนสาหัส อาหารแทบไมํมีเสวย เคยมีอํานาจก็
ไมํมี น๎อยพระทัยเป็นอันมาก จะงอนง๎อแก๎ตัวกับพระยางําเมืองก็ใชํที่ ผลที่สุดพระยาเม็งรายผู๎เป็น
สหายอีกองค๑หนึ่งต๎องมาชําระคดีความนี้ให๎ด๎วยเห็นแกํความเป็นเพื่อนเกลอกัน ทั้งสามพระองค๑ไมํ
สมควรที่จะสิ้นสุดลงด๎วยเหตุผลเพียงเทํานี้ จึงทรงตัดสินให๎พระรํวงเสียทองคําหนักเทําตัวนางให๎แกํ
พระยางําเมือง แล๎วพระยาทั้งสองไปยังตําบลหนึ่ง เกณฑ๑ให๎เป็นมิตรกันดังเดิม บ๎านนั้ นจึงได๎ชื่อวํา

บทที่ ๖ ๑๔๑
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

บ๎านเกณฑ๑ และพระยาทั้งสองลงไปยังแมํน้ํา ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกกันวํา แมํน้ําอิง นั่งลงเอาหลังอิงกัน ถือน้ํา
พิพัฒน๑สาบานเป็นมิตรกันตลอดไป ณ ที่ที่แหํพระยาทั้งสองมาชําระความก็ได๎ชื่อวํา ทําแหํ ที่ตั้งศาลก็
ได๎ชื่อวํา บ๎านกว๎าน ที่ที่ราษฎรพากันมาฟังคดี ก็เรียกวํา บ๎านป้อ
ฝ่ายพระยางําเมือง ครั้นสิ้นคดีความก็คืนทองคําให๎พระรํวง จากนั้นก็เป็นมิตรดีกันสืบไป
เรื่องพระรํวงลอบเป็นชู๎กับพระมเหสีพระยางําเมืองนี้เชื่อกันวําเป็นพระรํวง พํอขุนรามคําแหง แหํงกรุง
สุโขทัยเพราะมีเหตุพ๎องอยูํในตํานานพงศาวดารของประเทศเพื่อนบ๎านอยูํมาก เมื่อพระยาเม็งรายสร๎าง
เมืองเชียงใหมํและได๎พระรํวงเจ๎าเมืองสุโขทัยไปรํวมหารือด๎วย ตลอดจนเรื่องราวที่ปรากฏในตํานาน
พระพุทธสิหิงค๑ก็ดี หรือเรื่องมะกะโทสร๎างตนเองจนได๎เป็นพระเจ๎าฟ้ารั่วปกครองเมืองมอญก็ดี เมื่อ
เทียบเคียงดูศักราชแล๎วล๎วนแตํตรงกับตรงกับรัชสมัยพํอขุนรามคําแหงทั้งสิ้น
พระรํวงพํอขุนรามคําแหงนี้เป็นพระรํวงที่มีหลักฐานและข๎อเชื่อถือที่สรุปได๎มากที่สุด แตํ
อยํางไรก็ดีพระรํวงอาจหมายถึงกษัตริย๑องค๑อื่นๆซึ่งครองกรุงสุโขทัยเหมือนกันก็ได๎ข๎อนี้ยังไมํยุติ ที่แนํๆ
คือเรื่องนี้ไมํใชํนิยายยกเมฆหรือตํานานที่ป ราศจากหลักฐาน ถึงจะไมํมีพระนามพระรํวงปรากฏอยูํใน
ศิลาจารึกสุโขทัยเลยก็ตาม หากความคาบเกี่ยวกับความจริงยังมีอยูํมาก
นิทานพื้นบ๎านภาคเหนือ
๑. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดเชียงใหมํ วังบัวบาน
วั ง บั ว บานอยูํ ใ นบริ เ วณน้ํ า ตกห๎ ว ยแก๎ ว เป็ น สถานที่ เ กิ ด นิ ย ายรั ก อั น แสนเศร๎ า ที่ เ ลํ า
ติดตํอกันมาหลายชั่วอายุคนดังนี้ ณ ที่หมูํบ๎านฟ้าฮําม อําเภอเมืองเชียงใหมํ มีครอบครัวของคหบดีผู๎
มั่งคั่งคนหนึ่ง เป็นที่นับนําถือตาของผู๎คนในละแวกนั้นและมีลูกสาวโสภาเพียบพร๎อมไปด๎วยลักษณะ
ของกุลสตรีชื่อวํา บัวบาน ความงดงามด๎วยลักษณะกุลสตรี คนหนุํมทั่วไปตํางก็หมายปองที่จะได๎ครอง
หัวใจของสาวบัวบานผู๎นี้ ในจํานวนนั้นมีปลัดหนุํมผู๎หนึ่ง ความรักของหนุํมและสาวจวนจะบรรลุถึง
เป้าหมายแล๎วเพราะได๎หมั้นหมายกันเอาไว๎เป็นที่เรียบร๎อยทุกประการรอคอยแตํวันวิวาห๑เทํานั้น เธอ
หารู๎ไมํวําชายคนรักของเธอได๎ตกเป็นทาสของอบายมุขและการพนันนานาชนิด เขาตกเป็นทาสของ
การพนันจนถอนตัวไมํขึ้น เงินทองที่มีก็ทุํมเทลงไปในการพนันจนหมดสิ้น จนในที่สุดกลายเป็นคน
ล๎มละลายสิ้นเนื้อประดาตัว ยิ่งไปกวํานั้นเขายังได๎เอาเงินหลวงสํวนหนึ่งมาใช๎และคงทุํมเทเลํนการ
พนันจนหมดสิ้น วันหนึ่งเขาบากหน๎าไปหาบัวบานคนรัก เขาออดอ๎อนให๎เธอสงสารและเห็นอกเห็นใจ
ในความผิ ดพลาดของชีวิต และขอร๎องขอเงินจํ านวนหนึ่ งเพื่อไปชดใช๎เงินหลวง ด๎ว ยความรั กและ
ความเห็นอกเห็นใจสาวน๎อยบัวบานก็ได๎ขวนขวายหาเงินมาให๎เพื่อไถํถอนให๎แกํคนรักของเธอ เมื่อได๎
เงินจํานวนหนึ่งไปแล๎วแทนที่เขาจะเอาเงินจํานวนนั้นไปคืนให๎กับราชการ เขากลับนําเงินก๎อนนี้ไปพนัน
อีก ในที่สุดเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวอีกครั้ง
เมื่อหาทางออกไมํได๎ชายหนุํมจึงจําใจด๎านหน๎าไปพบคูํหมั้นสารภาพผิดทุกอยํางเพื่อให๎
เธอยกโทษให๎แกํเขาอีกสักครั้ง แตํทั้ งคูํไมํอาจตกลงกันได๎ จึงได๎นัดพบเพื่อทําความเข๎าใจกันอีกครั้งที่
หน๎าผา ความรักความหวังดีกลายเป็นความเศร๎าและความรันทด ทั้งคูํเริ่ มทะเลาะกันอยํางรุนแรงบน
หน๎าผาแหํงนั้น ในที่สุดเมื่อไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ สาวน๎อยบัวบานจึงตัดสินใจพุํงตัวลอยละลิ่วลงจาก
หน๎าผารํางลอยลงสูํเบื้องลํางกระทบกับโขดหิน เธอจากไปคงเหลือแตํอนุสาวรีย๑แหํงความรักจากสาว
เหนือ นั้นคือ วังบัวบานและนอกจากนี้ยังมีนิทานพื้นบ๎านของภาคเหนือที่นําสนใจอีกหลายเรื่อง เชํน

๑๔๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพ ๖.๖ วังบัวบาน น้ําตกห๎วยแก๎ว จังหวัดเชียงใหมํ
ที่มา : Sbayura (๒๕๕๔)
๒. นิทานพื้นบ๎านภาคเหนือ ปุ๋ยลาไย
ลุงทาเป็นชาวสวน แกทําสวนลําไยกว๎างขวาง ในฤดูลําไยออกดอกออกผล แกมีความสุข
ใจที่สุด ดังนั้นตลอดวันแกจะขลุกอยูํแตํ ในสวนลําไยตลอดเวลา ลุงทาแกจะเอาใจใสํดูแล ดายหญ๎า
พรวนดิน และใสํปุ๋ยรดน้ํา ครั้นฤดูร๎อนยํางเข๎ามา เทศบาลเบื่อสุนัข ลุงทาจะซื้อซากสุนัขเหลํานั้นจาก
พนักงาน แล๎วนําเอาไปฝังที่โคนต๎นลําไยต๎นละตัว การที่แกทําเชํนนี้ทําให๎สวนลําไยของแกงดงามยิ่งนัก
จนแกบอกกับใครๆ วําการเอาสัตว๑ที่ตายแล๎วไปฝังโคนต๎นชํวยให๎ต๎านลําไยเจริญเติบโต
รวดเร็วยิ่งนัก ถ๎าใครไมํเชื่อก็ลองดูเถิด มันโตวันโตคืนเชียว วันหนึ่งลุงเขียวเพื่อนบ๎านได๎แวะเยี่ยมลุงทา
ที่บ๎านแตํไมํพบ แกจึงแวะไปหาที่สวนลําไย พอดีขณะนั้นยํางเข๎าฤดูร๎อนไกํแกํกําลังเป็นโรคระบาดตาย
กันและลุงเขียวเป็นนักเลี้ยงไกํ ที่บ๎านแกมีไกํมากมาย ลุงทาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงเอํยปากบอกลุง
เขียววํา “เขียว เขียว ถ๎าไกํคิงตาย ฮาขอเหียเนํอ (เพื่อนถ๎าไกํตายขอเสียนะ)” ลุงเขียวได๎ยินชักโมโหที่
เพื่อนมาพูดเชํนนี้เป็นการแชํงให๎ไกํของตนตาย จึงถามออกไปอยํางโมโหนิดๆวํา “ ถ๎าไกํฮา (ฉัน)
ตายคิง (เพื่อน) จะเอาไปยะหยัง (ทําไมลํะ)” ลุงทาได๎ยินไมํคิดวําเพื่อนจะโมโหจึงกลํ าววํา “ถ๎าไกํตาย
ฮา (ฉัน) จะเอามาใสํต๎นลําไยเป็นปุ๋ยละกํา (ละซิ) ” ลุงเขียวชักฉุนเลยกลําวตํอวํา “ถ๎าจะอั้นกันงัวของ
ฮาต๐ายลอ คิงเอากํอ (ยังนั้นถ๎าวัวของฉันตายจะเอาไหมลํะ)” ลุงทาหัวเราะวํา “เอากํา เอากํา ถ๎างัว
ของคิงตาย ฮาจะแบํงใสํได๎หลายต๎น ของคิงฮื้อแต๎ๆเต๏อะ (เอาซี เอาซี ถ๎าวัวเพื่อนตาย จะได๎ แบํงฝัง
หลายๆต๎น ขอให๎ก็แล๎วกัน” แกตอบไปอยํางพาซื่อๆ ลุงเขียวชักหมั่นไส๎ในความเห็นตัวของเพื่อนจึงพูด
ตัดบทวํา “ถ๎าจะอั้นรถบดถนนต๐ายคิงจะเอากํอ บําเดี๋ยวนี้มีหลายกัน จอดอยูํในโฮงรถข๎างก๐มทาง (ถ๎า
งั้นรถบดถนนตายลํะจะเอาไหม เดี๋ยวนี้มีอยูํหลายคันจอดอยูํโรงรถนั้น)” ลุงทาได๎ฟังจึงรู๎วําลุงเขียวพูด
เลํนแงํกับตน จึงโมโหและโพลํงออกมาโดยไมํรู๎ตัววํา “ดีกําบําถ๎ารถบดต๐ายแต๎ๆ ฮาจะเอาเป็นปุ๋ยสาก
มอง ไปไป้ปู่เขียว กําเดียวจะหัวแตก (ดีซี ถ๎ารถบดถนนตายกัน จะเอาไปทําปุ๋ยสากตําข๎าว)” ลุงเขียวรู๎
วําเพื่อนของตนโกรธจึงรีบก๎าวเท๎าจ้ําเดินออกไปโดยไมํเหลียวหลัง พร๎อมบํนพึมพําวํา “คนอะหยัง จะ
ใดจะเอากําได๎ฝ่ายเดียว (คนอะไรจะเอาแตํได๎ฝ่ายเดียว )”

บทที่ ๖ ๑๔๓
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

นิทานพื้นบ๎านภาคอีสาน

๑. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดอุดรธานี ท๎าวผาแดง นางไอํ ตานานหนองหาร
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎วมีพญาขอมองค๑หนึ่งครองเมืองเอกธีตา มีธิดาชื่อไอํคํา เป็นสตรีที่
สวยงามมากไมํมีหญิงใดเสมอเหมือน เสียงลือถึงความงามของนางไปถึงเมืองผาโพง ท๎าวผาแดงผู๎ครอง
เมืองนี้ได๎ฟังขําวเลื่องลือก็หลงรักนาง คิดถึงนางจนซูบผอม จึงตัดสินใจไปหานางไอํ แม๎จะมีผู๎คัดค๎าน
ท๎าวผาแดงก็ยังดั้นด๎นไปจนถึงเมืองของนางไอํและพบกับนางไอํสมใจ
พญาขอมมุํงหมายให๎นางไอํได๎คูํครองจึงประกาศไปยังเมืองตํางๆให๎มาเลือกคูํ โดยทําบั้ง
ไฟประกวดกัน ผู๎ใดทําบั้งไฟได๎ใหญํที่สุดและจุดได๎สูงที่สุ ดจะเป็นคูํครองของนางไอํและจะได๎เมือง
ครอบครองเมืองด๎วย กลําวถึงภังคีพญานาคหนุํมลูกพญาสุทโธนาคราชเป็นเจ๎าแหํงพญานาคอยูํแมํน้ํา
โขง เมื่อทราบขําวบุญบั้งไฟของพญาขอมก็อยากไปรํวมงานด๎วย แท๎จริงแล๎วภังคีหลงรักนางไอํเพราะ
ได๎ขําววํานางสวยก็อยากพบจึงแปลงรํางเป็นมนุษย๑ นางไมํรู๎คิดวําเป็นมนุษย๑จึงไมํรังเกียจแตํพอรู๎ค วาม
จริง ก็ไมํยอมพบภังคีจึงมีความทุกข๑มากอยากให๎ถึงวันบุญเร็วๆจะได๎เห็นหน๎านางไอํ
พญาขอมได๎เตรียมบั้งไฟใหญํเมื่อเริ่มงานก็มีการละเลํนพื้นเมืองตามประเพณี พญาขอม
เห็นเครื่องบรรณาการและบั้งไฟของท๎าวผาแดง ซึ่งประดับประดาสวยงามกวําเมืองใดๆ พญาขอมยิ่ง
ชอบและอยากได๎ผาแดงเป็นลูกเขย จึงให๎บริวารนําท๎าวผาแดงไปพบนางไอํและทั้งสองตํางก็รักกัน
เมื่อถึงเวลาจะจัดบั้งไฟ พญาขอมให๎ลองเสี่ยงทายถ๎าของใครขึ้นสูงจะให๎เงินทองและนาง
บริวารครึ่งหนึ่ง ถ๎าบั้งไฟของพญาขอมขึ้นสูงกวําเมืองทั้งหลายจะต๎องให๎สิ่งของตํางๆหลายอยําง สํวน
ท๎าวผาแดงพนันวําถ๎าแพ๎จะยกเมืองผาโพงให๎พร๎อมเงินทอง ถ๎าชนะพญาขอมต๎องยกลูกสาวคือนางไอํ
ให๎พร๎อมทั้งสนมกํานัลและเมืองขอมให๎ปกครอง
เมื่อจุดบั้งไฟปรากฏวําบั้งไฟของพญาขอมชนวนขาดไฟไมํติดและบั้งไฟของท๎าวผาแดงก็
จุดไมํติดเชํนกันทุกคนจึงกลับบ๎านเมืองของตน สํวนภังคีกับท๎าวผาแดงตามกลับมาหานางไอํอีก เพื่อ
จะขอนางไอํมาเป็นคูํ ภังคีแปลงเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งทองเล็กๆแขวนที่คอ กินผลไม๎อยูํบนต๎นไม๎
บริวารก็แปลงเป็นสัตว๑อื่นๆ เสียงกระดิ่งที่คอภังคีไพเราะดังเป็นเสียงเพลง เมื่อนางไอํได๎ยินก็อยาก
ได๎มาเลี้ยงไว๎ดูเลํน สั่งนายพรานมีฝีมือจับกระรอกแตํนายพรานยิงพลาดกระรอกตาย กํอนสิ้นใจภังคีได๎
อธิษฐานขอให๎ มีเ นื้ อจํ า นวนมากพอสํ าหรั บ คนทั้ งเมื อง เมื่อกระรอกตายชาวเมื องพากันแบํ งเนื้ อ
กระรอกเผือกกินกันจนทั่ว ยกเว๎นหญิงหม๎ายเพราะไมํได๎ชํวยงานการอะไร
เมื่อเจ๎าสุทโธนาคราชทราบขําวของภังคีก็เสียใจจึงพาบริวารนาคไปถลํมเมืองพญาขอม
จนแผํนดินถลํมทลายกลายเป็นทะเลสาบหนองหาร นางไอํไมํได๎กินเนื้อกระรอกเพราะท๎าวผาแดงบอก
วําเป็นเนื้อกระรอกแปลง สํวนใครที่กินเนื้อกระรอกก็ตายหมด ท๎าวผาแดงพานางไอํหนีเมื่อม๎าวิ่งข๎าม
ป่าจนหมดแรงแล๎วล๎มลงขาดใจตายตรงนั้นกลายเป็นลําห๎วยชื่อ ห๎วยสามพาด แหวนที่นิ้วมือนางไอํ
กระเด็ น หลุ ด ไป ตรงที่ แ หวนตกลงไปชื่ อ บ๎ า นหนองแหวน ฆ๎อ งที่ ก ระเด็ น ไปชื่อ บ๎ า นหนองแชํ ง
ระยะทางที่ท๎าวผาแดงขับม๎าพาไอํหนีไปนั้นบริวารนาคปลอมเป็นขอนไม๎ขวางทางอยูํเรียกวํา บ๎าน
หนองขอนขว๎าง ในการยื้อแยํงตัวนางไอํนั้นนาคได๎เอาหางตวัดดึงตัวนางไอํออกจากหลังม๎า นางกอด
เอวท๎าวผาแดงไว๎แตํสู๎แรงนาคไมํได๎ต๎องหลุดไปเป็นของนาค นาคจึงอุ๎มนางลงสูํบาดาล ฝ่ายผาแดงหนี
ได๎ป ลอดภัยกลั บ บ๎ านเมืองของตน แตํไมํมี ความสุ ขเพราะคิดถึง และเสี ยดายนางไอํ เมืองขอมจึ ง
กลายเป็นเมืองร๎างจมในน้ําเหลือแตํบ๎านแมํหม๎าย ซึ่งเป็นเกาะกลางบึง ตํอมามีชื่อวํา ดอนแมํหม๎าย

๑๔๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ท๎าวผาแดงเศร๎าโศกถึงนางจึงคิดทําสงครามปราบพวกนาคเพื่อเอานางกลับเมือง จึงฝากเมืองไว๎กับ
บริวารและขอลาตาย สั่งเสร็จอธิษฐานตํอพระอินทร๑วําเขาจะตายเป็นผีชิงนางไอํ จึงกลั้นใจตายบน
ปราสาทเมืองผาโพงและได๎เป็นหัวหน๎าผีมีฤทธิ์มากท๎าวผาแดงได๎รวบรวมกําลังเพื่อไปแยํงนางไอํ ทั้ง
สองฝ่ายตํางสู๎กันจนร๎อนไปถึงพระอินทร๑ต๎องลงมาห๎ามสงครามให๎ผีกลับเมือง สํวนนางไอํก็อยูํบาดาล
และยังไมํทราบวําใครจะได๎เป็นสามีที่แท๎จริง ภายหน๎าเมื่อพระศรีอริยเมตไตรยเสด็จลงมาโปรดจึงจะ
ได๎รู๎วําใครควรจะได๎นางไอํไปครอง

ภาพ ๖.๗ ผาแดงนางไอํคํา
ที่มา : Payanakara.blogspot.(๒๕๕๕)
๒. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดอุดรธานี อุสา – บารส ตานานวรรณคดีพื้นบ๎านภูพระบาท
มีเมืองใหญํเมืองหนึ่งตั้งอยูํบริเวณภูพระบาทชื่อ เมืองพาน มีท๎าวกงพานเป็นเจ๎าเมือง
พระองค๑ได๎ไปขอนางอุสา (เป็นผู๎เกิดมาจากดอกบัวบนเทือกเขา และพระฤาษีจันทาผู๎เป็นอาจารย๑ของ
ท๎าวกงพานได๎นํามาเลี้ยงไว๎) มาเป็นราชธิดา นางอุสาเป็นผู๎มีความงามเป็นเลิศ และมีกลิ่นกายหอม
กรุํน เมื่อเติบใหญํได๎มีเจ๎าชายหลายเมืองมาสูํขอ แตํท๎าวกงพานไมํยินยอมยกให๎ผู๎ใด และด๎วยความ
หวงแหนจึงได๎สร๎างตําหนักเป็นหอสูงไว๎บนภูเขา เพื่อให๎นางอุสาอยูํอาศัยขณะเรียนวิชากับฤาษีจันทาผู๎
เป็นอาจารย๑
วันหนึ่งนางอุสาไปเลํนน้ําที่ลําธารใกล๎ตําหนัก นางได๎เก็บดอกไม๎มาร๎อยเป็นมาลัยรูปหงส๑
และลอยน้ําไปพร๎อมเสี่ยงทายหาคูํ พวงมาลัยได๎ลอยไปจนถึงเมืองปะโคเวียงงัวที่มีท๎าวบารสเป็นโอรส
ของเจ๎าเมือง ท๎าวบารสเก็บพวงมาลัยได๎จึงออกตามหาเจ๎าของจนถึงเขตเมืองพาน
ท๎าวบารสและบริวารได๎ขี่ม๎าจนถึงหินก๎อนหนึ่ง ม๎าก็ไมํยอมเดินทางตํอ พระองค๑จึงหยุด
พักม๎าไว๎ สํวนบริ วารก็แยกไปผูกม๎าที่หินอีกก๎อ นหนึ่ง ท๎าวบารสได๎เดินเที่ยวป่าพบนางอุสาที่กําลั ง
อาบน้ําอยูํ และรู๎วําเป็นเจ๎าของพวงมาลัยทั้งคูํเกิดความรักและลักลอบได๎เสียกัน โดยที่ท๎าวกงพานไมํรู๎
ตํอมาท๎าวกงพานทราบเรื่อง ก็ทรงพิโรธจะประหารท๎าวบารส แตํเสนาอํามาตย๑ห๎ามไว๎เพราะเกรงฤทธิ์
เดชพระราชบิดาของท๎าวบารส ท๎าวกงพานจึงคิดอุบายให๎แขํงขันสร๎างวัดในหนึ่งวันให๎แล๎วเสร็จ

บทที่ ๖ ๑๔๕
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

โดยเริ่มนับตั้งแตํเช๎าจนดาวประกายพรึก (ดาวเพ็ก) ขึ้น ผู๎ใดสร๎างไมํเสร็จต๎องถูกตัดเศียร
ท๎าวกงพานได๎เกณฑ๑ไพรํพลจํานวนมากมาสร๎างวัดที่เมืองกงพาน สํวนท๎าวบารสมีบริวารเพียงเล็กน๎อย
ที่มาด๎วยจึงสร๎างได๎ช๎ากวํา พี่เลี้ยงนางอุสาจึงคิดหาวิธีชํวยโดยให๎ท๎าวบารสนําโคมไฟไปแขวนบนยอด
ไม๎ใหญํในเวลาดึก ฝ่ายพวกเมืองพานมองเห็นคิดวําดาวขึ้นแล๎วจึงหยุดสร๎างวัด สํวนท๎าวบารสก็ได๎เรํง
สร๎างวัดของตนเองจนแล๎วเสร็จ เมื่อเป็นดังนี้ท๎าวกงพานจึงเป็นฝ่ายแพ๎ และถูกตัดเศียรสิ้นชีพไป
ตํอมาท๎าวบารสได๎พานางอุสากลับเมืองปะโค แตํเนื่องจากท๎าวบารสมีชายาอยูํแล๎วจึงถูก
ชายาเหลํานั้นกลั่นแกล๎ง โดยไปสมคบกับโหราจารย๑ให๎ทําทายวําท๎าวบารสมีเคราะห๑ต๎องออกเดินป่าผู๎
เดียวเป็นเวลาหนึ่งปี จึงจะพ๎นเคราะห๑ ท๎าวบารสก็ออกเดินป่า ทิ้งนางอุสาไว๎ที่เมืองปะโค นางอุสาถูก
ทําร๎ายและกลั่นแกล๎งจึงหนีกลับไปเมืองพานและล๎มเจ็บด๎วยความตรอมใจ เมื่อท๎าวบารสกลับถึงเมือง
และทราบขําวก็รีบออกเดินทางไปยังเมืองพาน แตํพบวํานางอุสาสิ้นใจแล๎ว จึงฝังศพนางไว๎ที่หินก๎อน
หนึ่ง สํวนพระองค๑ก็ตรอมใจตายตามกันไป เหลําบริวารจึงฝังศพท๎าวบารสเอาไว๎เคียงข๎างกับศพนาง
อุสา
จากตํานานอุสาบารสนี้ชาวบ๎านจึงได๎จินตนาการเพื่ออธิบายเพิงหินรูปรํางตํางๆที่ปรากฏ
บนภูพระบาทนี้ขึ้นให๎สอดคล๎องกับเรื่อง เชํน คอกม๎าท๎ าวบารส คอกม๎าน๎อย กูํนางอุสา (ที่บรรจุศพ
นางอุสา) หอนางอุสา กี่นางอุสา วัดพํอตา วัดลูกเขย หีบศพนางอุสาและหีบศพท๎าวบารส
๓. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดอุดรธานี วังนาคินคาชะโนด อาเภอหนองหาน
ได๎มีตํานานเลําขานสื บกันมาวํา มีพญานาค อยูํส องตนได๎ปกครองเมืองหนองกระแส
โดยครึ่งหนึ่งเป็นของ สุทโธนาค (เจ๎าพระยาศรีสุทโธ) สํวนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของ สุวรรณนาค พญานาค
ทั้งสองปกครองเมืองอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข แตํมีข๎อตกลงกันวํา ถ๎าหากมีฝ่ายใดออกไปหาอาหาร อีก
ฝ่ายหนึ่งจะต๎องไมํออกไป เนื่องจากเกรงวําจะมีเรื่องกัน และอาหารที่หามาได๎นั้น ให๎นํามาแบํงกัน
อยํางละครึ่ง
เมื่อถึงคราวสุวรรณนาคออกไปลําสัตว๑ได๎เนื้อช๎างมา จึงนําเนื้อช๎างที่ได๎แบํงให๎สุทโธนาค
พร๎อมทั้งนําขนของช๎างไปยืนยันวําเป็นเนื้อช๎างจริง อีกครั้งที่สุวรรณนาคออกไปลําสัตว๑หาอาหารอีก
ครั้งนี้ได๎เมํนกลับมาเป็นอาหาร จึงได๎นําเนื้อและขนของเมํนไปมอบให๎แกํสุทโธนาคเหมือนเชํนเคย แตํ
สุทโธนาคกลับไมํพอใจเพราะเมื่อดูจากขนของเมํนที่มีขนาดใหญํกวําขนของช๎าง ปริมาณเนื้อที่ได๎ก็ควร
มีมากกวําเนื้อของช๎าง แตํปริมาณเนื้อนั้นกลับมีน๎อยกวํามากนัก จึงคิดวําสุวรรณนาคไมํมีความซื่อสัตย๑
ฝ่ายสุวรรณนาคพยายามที่จะอธิบายแตํก็ไมํสําเร็จ จึงเกิดสงครามขึ้นมาระหวํางนาคทั้งสอง
พระอินทร๑ทรงทราบเรื่องเข๎า จึงหาวิธีที่จะทําให๎พญานาคทั้งสองตนหยุดทําตํอสู๎กัน โดย
ให๎พญานาคทั้งสองสร๎างแมํน้ําขึ้นคนละสาย หากใครสร๎างถึงทะเลกํอนจะให๎ปลาบึกไปอยูํในแมํน้ํานั้น
เมื่อได๎ยินเชํนนั้น สุทโธนาคก็ได๎สร๎างแมํน้ํามุํงไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแส และด๎วยความที่
สุทโธนาคมีนิสัยใจร๎อน เมื่อพบเจอภูเขากั้นทางแมํน้ําก็จะทําการหลบหลีก ทําให๎แมํน้โค๎
ํา งไปโค๎งมา
จึงเกิดเป็นแมํน้ําโขง สํวนทางฝ่ายสุวรรณนาคนั้น ได๎ทําการสร๎างแมํน้ําขึ้นทางทิศใต๎ของหนองกระแส
สุวรรณนาคมีความละเอียด และใจเย็น แมํน้ําที่สร๎างขึ้นจึงมีความตรงกวําแมํน้ําทุกสาย ได๎แกํ แมํน้ํา
นําน

๑๔๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

สุทโธนาคเป็นผู๎ที่สร๎างแมํน้ําได๎เสร็จกํอน จึงมีปลาบึกเข๎ามาอยูํในแมํน้ําโขงเพียงแหํง
เดียวเทํานั้น และเมื่อเห็นเป็นเชํนนั้น สุทโธนาคก็ได๎ขอทางขึ้น -ลง ระหวํางเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย๑
ไว๎ ๓ แหํงด๎วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือคําชะโนด ซึ่งจะมีต๎นชะโนดขึ้นอยูํที่นั่น และให๎สุทโธนาคพร๎อมด๎วย
บริวารสามารถที่จะกลายรํางเป็นมนุษย๑ได๎(พญาศรีสุทโธ) และตั้งบ๎านเมืองปกครองอยูํที่คําชะโนด เมื่อ
ข๎างขึ้น ๑๕ วัน อีก ๑๕ วันข๎างแรม ให๎กลายเป็นนาค อาศัยอยูํเมืองบาดาล (พญานาคราชศรีสุทโธ)
๔. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดนครราชสีมา ท๎าวปาจิต นางอรพิม ตานานเมืองพิมาย
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล๎วมีเจ๎าผู๎ครองนครธมซึ่งเป็นกษัตริย๑ของเขมรมีพระราชโอรสทรง
พระนามวําท๎าวปาจิต พระบิดามีพระประสงค๑ให๎เจ๎าชายอภิเษกกํอนขึ้นครองราชย๑ จึงให๎ป่าวประกาศ
เรียกสาวทั่งหมดในเมืองมาให๎เลือก แตํท๎าวปาจิตไมํสนใจเลยแม๎แตํคนเดียว พระราชบิดาจึงให๎โหร
หลวงมาทํานายเกี่ยวกับเนื้อคูํของพระโอรส โหรหลวงทํานายวําเนื้อคูํของพระโอรสอยูํทางทิศอุดร ยัง
อยูํในครรภ๑ของหญิงชาวนา สังเกตได๎โดยจะมีเงากลดกั้นบังหญิงนั้นอยูํ
ท๎าวปาจิ ตและทหารคนสนิ ทได๎ปลอมตนเป็น ชาวนาออกเดินทางตามหาจนพบหญิ ง
ชาวนาคนหนึ่งตั้งครรภ๑ใกล๎คลอดมีลักษณะตรงตามคําทํานาย จึงขออาศัยหญิงชาวนาผู๎มีนามวํานาง
บัวอยูํด๎วย โดยชํวยนางทํางานทุกอยํางจนนางบัวคลอดลูกเป็นหญิงหน๎าตาสวยงามมาก นางบัวตั้งชื่อ
ลูกวํา อรพิม ท๎าวปาจิตได๎ชํวยนางบัวเลี้ยงลูก สอนให๎เดิน พูด และเรียกท๎าวปาจิตวําพี่ เมื่อเวลาผําน
ไป ๑๕ ปีอรพิมโตเป็นสาวสวยความงามของนางเลื่องลือไปทั่วหมูํบ๎าน ท๎าวปาจิตจึงตัดสินใจเลําความ
จริงทั้งหมดให๎นางบัว นางบัวทราบแล๎ วสูํขอนางอรพิ ม นางบัวก็เต็มใจยกลู กสาวให๎ท๎าวปาจิ ต จึง
เดินทางกลับนครธมเพื่อเตรียมขบวนขันหมากมา โดยกําหนดวันเดินทางไปและกลับ ๑๕ วัน กลําวถึง
ท๎าวพรหมทัตเจ๎าเมืองวิมานบุรีอันเป็นนามเดิมของเมืองพิมายได๎ขําวความงามของนางอรพิม จึงให๎
อํามาตย๑มาแจ๎งความประสงค๑ของพระองค๑ให๎นางบัวทราบ นางบัวจึงตัดสินใจบอกความจริงวํา นาง
อรพิมกําลังจะแตํงงานกับท๎าวปาจิตขณะนี้กําลังรอขันหมากมาแตํง
ท๎าวพรหมทัตจึงใช๎กําลังบังคับนําตัวนางอรพิมเข๎าวัง นางอรพิมจึงอธิษฐานวํานอกจาก
ท๎าวปาจิตแล๎วหากชายใดแตะต๎องตัวนางขอให๎กายของนางร๎อนเป็นไฟ เมื่อท๎าวพรหมทัตเข๎าใกล๎ตัว
นางอรพิมรํางกายของนางก็ร๎อนเหมือนไฟ ท๎าวพรหมทัตจึงแตะต๎องตัวนางไมํได๎ แตํนางอรพิมก็เกรง
กลัวอํานาจของท๎ าวพรหมทัตจึงบอกวําตนไมํสบายขอผัดผํอนไปเจ็ดวัน โดยคิดวําท๎าวปาจิตจะยก
ขันหมากมาทันและชํวยนางได๎
เมื่อท๎าวปาจิตยกขบวนขันหมากมาถึงลําน้ําแหํงหนึ่ง จึงทราบขําวจากชาวบ๎าน ทําให๎
ท๎าวปาจิตโกรธทําลายข๎าวของเททิ้งน้ําหมดแล๎วเดินทางไปวิมานบุรี เมื่อไปถึงก็ปลอมตัวเป็นชาวบ๎าน
และบอกทหารยามเฝ้าประตูวังวําจะขอเข๎าเยี่ยมน๎องสาวชื่อ อรพิม นายประตูจึงพาไปพบนางอรพิม
นางดีใจมากจึงร๎องทักมาวํา พี่มา ตํอมาจึงเพี้ยนเป็นพิมาย ฝ่ายท๎าวพรหมทัตหลงเชื่อวําท๎าวปาจิตเป็น
พี่ชายของนางอรพิมก็จัดเลี้ยงรับรองในขณะท๎าวพรหมทัตกําลังมึนเมาสุราอยูํนั้น ท๎าวปาจิตก็ลอบปลง
พระชนม๑ท๎าวพรหมทัต และพานางอรพิมหนีไป ทั้งสองคนผํานอุปสรรคนานาและในที่สุดก็ได๎ครองรัก
กัน อยํ า งมี ความสุ ข บางสํ านวนเลํ า วํา ทั้ ง สองคนกลั บ มาครองเมือ งพิม าย ท๎ า วปาจิ ตได๎ เ ป็ น ท๎ า ว
พรหมทัตองค๑ตํอมา และบ๎านตําแย เป็นหมูํบ๎านที่หมอตําแยทําคลอดนางบัวอาศัยอยูํบ๎านสําริด เป็น
หมูํบ๎านที่ท๎าวปาจิตพบนางอรพิม เดิมชื่อบ๎านสําเร็จเพี้ยนมาเป็นบ๎านสําริด บ๎านนางเหริน เป็นหมูํบ๎าน
ที่นางอรพิมหัดเดิน เดิมชื่อบ๎านนางเดิน เพี้ยนมาเป็นบ๎านนางเหริน ลําน้ําที่ท๎าวปาจิตโยนข๎าวของ
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เครื่องขันหมากทิ้ง ที่ตรงนั้นเรียกวํา ลํามาศ ซึ่งไหลลงสูํแมํน้ํามูล สํวนรถทรงดุม และกงรถ ชาวบ๎าน
นํามากองรวมกันในที่หนึ่งแล๎วเรียกที่นั้นวํา บ๎านกงรถ และนางรอง เป็นชื่อตําบล เมื่อท๎าวปาจิตนํา
นางอรพิมกลับไปยังนครธม นางรู๎สึกเหน็ดเหนื่อยมากถึงกับร๎องไห๎ จึงเรียกที่นั้นวํา นางร๎องไห๎ แล๎ว
เพี้ยนมาเป็น นางรอง รูปสลักหินในปรางพรหมทัต คือ พระเจ๎าพรหมทัตเจ๎าเมืองพิมาย และชาวบ๎าน
เชื่อวํา ท๎าวปาจิตหรือท๎าวพรหมทัตนี้ คือ พระเจ๎าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย๑เขมร
๕. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดยโสธร พระธาตุกํองข๎าวน๎อย
ครั้งหนึ่งนานมาแล๎วที่ตําบลบ๎านตาดทอง จังหวัดยโสธร มีหญิงชราคนหนึ่งชื่อบุญ นางมี
ลูกชายชื่อทอง มีอาชีพทํานาฐานะยากจน ทองเป็นชายหนุํมที่ขยันขันแข็งมาก เขาจะออกไปทํานาแตํ
เช๎าทุกวันโดยให๎นางบุญผู๎เป็นแมํที่ชรามากแล๎วอยูํหุงหาอาหารแล๎วนําไปสํงให๎ลูกชายที่นาตอนสายๆ
เทํานั้น
เช๎าวันหนึ่งนายทองออกไปทํางานแตํเช๎าเหมือนอยํางเคยจนสายมากแล๎วแมํก็ยังไมํมา
นายทองรู๎สึกหิวจึงปลดควายออก ไปนั่งรออาหารจากแมํ นายทองรอจนตะวันขึ้นสูงความหิวทําให๎เขา
อารมณ๑ ห งุ ด หงิ ด มากขึ้ น ทุ ก ที ๆ ในขณะที่ น ายทองมี อ ารมณ๑ พ ลุํ ง พลํ า นนั้ น เอง เขาก็ เ ห็ น แมํ เ ดิ น
กระยํองกระแยํงมาแตํไกล แตํเขากลับโมโหมากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นวํากํองข๎าว (กระติบข๎าว) ที่แมํหิ้วมานั้น
ใบเล็กนิดเดียว จึงตํอวํานางบุญวําข๎าวที่แมํใสํกํองมานั้นน๎อยเกินไป นางบุญบอกวําได๎อัดข๎าวใสํกํองมา
ให๎จนแนํนขอให๎กินดูกํอน ถ๎ายังไมํอิ่มจะกลับ ไปเอามาให๎อีก นายทองไมํยอมฟังแมํพูดเพราะความ
โมโหหิวจึงคว๎าแอกตีแมํล๎มคว่ําลง แล๎วเขาก็นั่งกินข๎าวอยํางหิวโหย นายทองกินจนอิ่มแตํก็ยังมีข๎าว
เหลืออยูํในกํองอีกมาก พอหายหิวเขาก็คิดถึงแมํ เห็นแมํนอนนิ่งอยูํจึงโผเข๎าไปเขยําและร๎องเรียนเมื่อรู๎
วําแมํสิ้ นชีวิตแล๎วก็ กอดศพร๎องไห๎ นายทองเริ่มสํานึ กผิดเขาจึงเข๎าไปมอบตัวกับ ผู๎ใหญํบ๎ านและ
สารภาพผิด นายทองถูกพิพากษาลงโทษให๎จําคุกอยูํหลายปี เขานึกถึงแตํการกระทําอันเลวร๎ายที่ทําตํอ
แมํของตนเองอยูํตลอดเวลาและได๎ยินแตํเสียงของแมํที่บอกเขาวํา “กินเสียเถิดลูกเอ๐ย ถึงกํองน๎อยก็
แนํนนะ” เมื่อครบกําหนดพ๎นโทษแล๎ว จึงได๎บวชอุทิศสํวนกุศลให๎แมํของตนและสร๎างพระธาตุมี
ลักษณะคล๎ายกํองข๎าวที่แมํใสํข๎าวเหนียวไปให๎กินตรงตรงบริเวณที่แมํตายเพื่อเป็นการอุทิศสํวนกุศลให๎
แมํ พระธาตุองค๑นี้จึงได๎ชื่อวํา พระธาตุกํองข๎าวน๎อย ปัจจุบันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจั งหวัดยโสธร
และเป็นอุทธาหรณ๑เตือนใจคนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีนิทานพื้นบ๎านของภาคอีสานที่นําสนใจอีกหลาย
เรื่อง เชํน

๑๔๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพ ๖.๘ พระธาตุกลํองข๎าวน๎อย จังหวัดยโสธร
ที่มา : Payanakara.blogspot.(๒๕๕๕)
๖. นิทานพื้นบ๎านเรื่องท๎าวก่ากาดา
แตํกํอนนานมาแล๎ว มีผัวเมียที่ยากจนมากครอบครัวหนึ่ง แตํงงานมา ๗ ปี ไมํมีลูกจึงขอ
ลูกจากพระอิน ทร๑ พระอิน ทร๑ จึงประทานลูกให๎ เป็นชาย กํอนท๎องแมํฝันวําลู กแก๎วสี ดําตกเข๎าปาก
ลูกแก๎วลอยหนีไปสํงแสงสวํางไปทั่ว เมื่อตั้งท๎องเกิดลูกเป็นชายตัวดําเหมือนกา ใครๆ ก็หัวเราะเยาะ
แม๎จะมีบุตรสมใจ ผู๎เป็นมารดาก็ไมํมีความสุข รู๎สึกอับอาย จนนางอดทนไมํไหว จึงเอาเด็กไปลํองแพทิ้ง
เด็กดําลอยไปอยูํ ๗ วัน ๗ คืน ร๎อนถึงเทวดาทิพยอาสน๑เคยอํอนนุํมกลับแข็งกระด๎าง ทํานจึงสอดสํอง
ลงมายังเบื้องลํางก็เห็นกุมารน๎อยถูกลอยแพตามกระแสน้ําจึงบันดาลให๎แพลอยไปเกยตื้นใกล๎อุทยาน
ของพระราชา บํายวันนั้นคนเฝ้าอุทยานลงมาอาบน้ําที่ทําน้ําพบแพลอยน้ําใกล๎เข๎ามา ครั้นมองในแพ
เห็นกุมารน๎อยก็ดีใจ เพราะเขาเองยังไมํมีลูกทั้งที่อยูํกินกับภรรยามาหลายปี คิดอยูํครูํหนึ่งวําจะเลี้ยง
เด็กน๎อยคนนี้ และ ควรจะตั้งชื่ออยํางไรจึงจะสมรูปรําง ในที่สุดก็คิดได๎จึงร๎องออกมาวํา “เข๎าเกิดมาตัว
ดํา ดําเหมือนกา ดําเหมือนถําน ชื่อวํา ท๎าวก่ํากาดํา ก็แล๎วกัน”
ท๎าวก่ํากาดําเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะคนเฝ้าอุทยานของพระราชาเลี้ยงดู เป็ นหนุํมที่ขยัน
ขันแข็ง ชํวยงานปลู กต๎นไม๎ ดูแลต๎นไม๎ในอุทยานอยํางเอาใจใสํ จนต๎นไม๎ในอุทยานไมํวําจะเป็นไม๎
ดอกไม๎ผลก็ออกดอกติดผลจนกิ่งห๎อยระดิน ท๎าวก่ํากาดําจึงเป็นที่รักใครํของครอบครัวคนเฝ้าอุทยาน
ของพระราชยิ่งนัก วันหนึ่งพระธิดาทั้งเจ็ดของพระราชาเสด็จมาชมสวน ท๎ าวก่ํากาดําแอบดูความ
สวยงามของพระธิดาทั้งเจ็ดซึ่งแตํละนางล๎วนมีความสวยงามมิได๎ยิ่งหยํอนกวํากัน แตํท๎าวก่ํากาดํามี
ความสนใจในพระธิดาสุดท๎องคน มีชื่อวํา “นางลุน”
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ท๎าวก่ํากาดํามีความสามารถอีกอยํางหนึ่ง คือ สามารถเป่าแคนได๎ไพเราะเพราะพริ้งมาก
หากใครได๎ยินเสียงแคนของท๎าวก่ํากาดําก็จะหลงใหลจนลืมตัว นอกจากนั้นท๎าวก่ํากาดํายังมีฝีมือร๎อย
พวงมาลัยดอกไม๎ได๎สวยงามยิ่งนัก วันหนึ่งเขาร๎อยพวงมาลัยดอกไม๎สดบรรยายเป็นความรักแล๎วให๎
ภรรยาคนเฝ้าสวนนําไปถวายนางลุนในวัง นางลุนได๎รับพวงมาลัยบรรยายเป็นความรักจึงเกิดความ
หลงใหลใครํอยากเห็นหน๎าผู๎ร๎อยมาลัยมาถวาย ตอนค่ําทุกวัน ท๎าวก่ํากาดําจะเป่าแคนให๎เสียงแคน
ลอยตามลมไปจนถึงวัง ครั้นพระราชาได๎ฟังเสียงแคนที่ไพเราะจึงมีรับสั่งให๎คนเฝ้าอุทยานนําท๎าวก่ํากา
ดําไปเป่าแคนถวายในวังจนเป็นที่โปรดปรานของพระราชา หากวันใดพระองค๑ไมํได๎ฟังเสียงแคนของ
ท๎าวก่ํากาดําพระราชาจะบรรทมไมํหลับ ดังนั้นท๎าวก่ํากาดําจึงต๎องเข๎าไปเป่าแคนถวายพระราชาในวัง
ทุกค่ําคืน ครั้นเมื่อพระราชาบรรทมหลับด๎วยมนต๑เสียงแคนของท๎าวก่ํากาดํา จึงเป็นโอกาสให๎ ท๎าวก่ํา
กาดําลักลอบไปได๎เสียกับพระธิดาองค๑เล็ก คือ นางลุน ซึ่งเทวดาได๎ดลให๎ท๎าวก่ํากาดํา ได๎ถอดรูปเป็นรูป
กายอันงดงามด๎วยความหลํอเหลาที่แท๎จริงของเขา
ท๎ า วก่ํ า กาดํ า ได๎ ข อให๎ พํ อ แมํ ซึ่ ง เป็ น คนเฝ้ า อุ ท ยานไปสูํ ข อนางลุ น เป็ น คูํ ชี วิ ต ของตน
พระราชาไมํรังเกียจแตํเรียกคําสินสอดเป็นเงินทองมากมาย รวมทั้งให๎ท๎าวก่ํากาดําสร๎างสะพานเงิน
สะพานทองจากในอุทยานมาจนถึงวังของนางลุน ถ๎าท๎าวก่ํากาดําทําได๎ให๎ดังนั้นจะยกธิดานางลุนให๎
ท๎าวก่ํากาดําเป็นคนมีบุญญาธิการลงมาเกิด เป็นโอรสจากสวรรค๑ พระอินทร๑จึงลงมาชํวยอีกครั้งหนึ่ง
โดยเนรมิตเงินทองสินสอดทองหมั้น พร๎อมสร๎างสะพานทองจากอุทยานถึงวังของนางลุนได๎สมกับ
ความต๎องการของพระราชา ท๎าวก่ํากาดําจึงได๎แตํงงานกับพระธิดานางลุนและอยูํอยํางมีความสุข
๗. นิทานพื้นบ๎านเรื่องนกกระจอก
มีนกกระจอกน๎อยสองผัวเมียทํารังที่หนวดพระฤาษี วัน หนึ่งพํอนกได๎ออกไปหาเหยื่อมา
เลี้ยงแมํนกกับลูกอํอน แตํไปถูกดอกบั วหุบกลีบขังไว๎ไมํสามารถกลับมาหาลูกเมีย เมื่อกลับมาได๎ ก็
ทะเลาะกับแมํนกและสาบานถ๎าตนนอกใจคูํของตนดังที่แมํนกกลําวหาก็ขอให๎มีบาปเทําฤาษี ฤาษีได๎
ยินจึงโกรธถามนกวําทําไมตนจึงมีบาป นกบอกวําเพราะฤาษีไมํมีลูกสืบสกุลตายไปก็ตกนรก (คติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู) ฤาษีจึงไลํนกไปอยูํที่อื่นและตนก็ลาเพศฤาษีไปมีชีวิตครอบครัวเชํนคน
ทั่วไป นกสองผัวเมียพาลูกไปอาศัยป่าเลา อยูํมาวันหนึ่งไฟไหม๎ป่า พํอนกและแมํนกสัญญากันวําจะไมํ
ทอดทิ้งลูกจะขอตายในกองไฟพร๎อมๆกัน แตํเมื่อไฟมาถึง พํอนกทนความร๎อนไมํไหวจึงบินหนีไป ทิ้ง
ให๎แมํนกกับลูกตายในเปลวไฟ กาลตํอมา แมํนกกระจอกไปเกิดเป็นลูกสาวเจ๎าเมื องแหํงหนึ่งชื่อ นาง
จันทจร นางมีรูปรํางงดงามแตํไมํยอมพูดจากับผู๎ชายเลย พํอนกไปเกิดเป็นชายรูปงามลูกชายของเจ๎า
เมืองแหํงหนึ่ง มีนามวํา ท๎าววรกิต เมื่อโตเป็นหนุํมได๎ยินกิตติศัพท๑ความงามของนางจันทจร จึง ได๎
เดินทางมาหา ทางฝ่ายของพระราชบิดานางจันทจร ได๎มีการป่าวร๎ องให๎ผู๎มีวิชาดีมารักษาโรคที่นางไมํ
ยอมพูดกับผู๎ชาย หากชายใดสามารถทําให๎นางพูดด๎วยจะยกนางให๎อภิเษกเป็นคูํครอง ท๎าววรกิตไป
เรี ย นวิ ช าถอดจิ ต กับ พระอาจารย๑ แ ละไปอาสาพู ดกั บ นาง ท๎า ววรกิต ได๎ ถอดจิ ต ไปไว๎กั บ หมอนกั บ
เครื่องใช๎ตํางๆ ทําให๎เครื่องใช๎นั้นๆ พูดได๎ และเลํานิทานให๎หมอนฟังเป็นนิทานโจมตีผู๎หญิง แตํนางไมํ
ยอมพูดด๎วย ในที่สุดได๎เลํ าเรื่องนกกระจอกแตํตอนจบแกล๎งเลําเรื่ องผิดวํานกตัวเมียไมํยอมรักษา
สัญญาบินหนีกํอน ปลํอยให๎นกตัวผู๎ตายกับลูกในกองไฟ นางจันทจรโกรธได๎แย๎งวําไมํจริง เมื่อนางพูด
แล๎วบิดาจึงอภิเษกให๎ท๎าววรกิตครองเมืองกับนางจันทจรตามสัญญา

๑๕๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๘. นิทานพื้นบ๎านเรื่องนางผมหอม
นานมาแล๎ว ณ หมูํบ๎านแหํงหนึ่งมีสองสามีภรรยาคูํหนึ่งแตํงงานอยูํกินกันมาตั้งนานแตํยัง
ไมํมีลูกสักกะที จึงไปบนบานขอตํอเทวดา และในที่สุดก็ตั้งครรภ๑ และคลอดลูกเป็นเด็กหญิงนํารักคน
หนึ่ง ตั้งชื่อวําเทวี เด็กหญิงนั้นได๎รับการเลี้ยงดูเป็นอยํางดี ด๎วยความรักจากพํอแมํทั้งสองจนเติบใหญํ
เป็นสาว อยูํมาวันหนึ่งนางสาวเทวีได๎เข๎าป่าไปหาของป่าและอาหาร วันนั้นเข๎าไปในป่าลึกกวําปกติน้ํา
ที่เตรียมมาได๎หมดลง นางกระหายน้ํามาก ขณะที่เดินหาแหลํงน้ําอยูํ บังเอิญเหลือบไปเห็นน้ําที่ ขังอยูํ
ในรอยเท๎าโคจึงก๎มลงดูดกินน้ํานั้น ก็ให๎ความรู๎สึกแห๎งกระหายมากยิ่งขึ้น คือกินแล๎วยังไมํอิ่ม จากนั้น
นางก็มองเห็นน้ําที่ขังอยูํในรอยเท๎าช๎างดูสดใสสะอาด ก๎มลงดื่มกินน้ํานั้น ก็ให๎รู๎สึกชุํมฉ่ําคอยิ่งนัก จึง
ดื่มกินจนอิ่มความหิวกระหายนั้นก็หายไป นางกลับมาถึ งบ๎าน จากนั้นไมํนานนางก็ตั้งครรภ๑โดยที่ไมํรู๎
วําใครเป็นพํอเด็กในท๎อง พํอกับแมํก็พยายามไถํหาความจริง นางก็เลําให๎ฟังตามที่เป็นจริงและบอกวํา
สงสัยเด็กคงเป็นลูกของพญาช๎างหรือไมํก็พญาโค พํอแมํก็ไมํได๎ถามอะไรอีก ขอให๎ได๎หลานก็พอใจ ครบ
เก๎าเดือนนางคลอดลูกเป็นเด็ก หญิงแฝดสองคน คนพี่ให๎ชื่อวํานางผมหอม เพราะผมของนางมีกลิ่น
หอมตั้งแตํแรกเกิด คนน๎องให๎ชื่อวํานางลุน เพราะเป็นน๎อง นางผมหอมเป็นคนนิสัยดี โอบอ๎อมอารี
ชอบชํวยเหลือผู๎อื่นเสมอ ผิดกับนางลุนซึ่งเป็นคนขี้อิจฉา ใจร๎าย ชอบรังแกคนอื่น รวมถึงชอบรังแก
และแกล๎งนางผมหอมอยูํเสมอ นางผมหอมและนางลุนคํอยๆเติบโตตามวัย เมื่อยังเป็นเด็กไปเลํนกับ
เด็กคนอื่นๆก็จะถูกล๎ออยูํเสมอวําเป็นเด็กไมํมีพํอ กระทั่งโตเป็นสาวก็ยังถูกล๎ออยูํ ในที่สุดทนไมํไหวทั้ง
สองจึงตัดสินใจไปถามความจริงกับแมํ นางเทวีก็เลําความจริงให๎ฟังวําได๎ไปดื่มน้ําในรอยเท๎าโคแล ะ
รอยเท๎าช๎างในกลางป่า กลับมาก็ตั้งครรภ๑พํอของพวกเจ๎าก็คือพญาช๎างและพญาโค แตํก็ไมํรู๎วําใครเป็น
ลูกโค ใครเป็นเป็นลูกช๎าง นางผมหอมและนางลุนจึงขออนุญาตมารดาออกตามหาบิดาในป่า เมื่อ
มารดาอนุญาตทั้งสองจึงออกเดินทางเข๎าป่าตามทางที่มารดาบอก เดินทางมาหลายวันในที่สุดทั้ งสองก็
ต๎องเผชิญหน๎ากับพญาช๎างใหญํเชือกหนึ่ง พญาช๎างเห็นทั้งสองเข๎าคิดวําเป็นพวกมนุษย๑ที่บุกรุกเข๎ามา
จึงจะฆําเสีย นางผมหอมผู๎เป็นพี่ร๎องไห๎อ๎อนวอนขอชีวิต พญาช๎างเกิดความสงสัยวําเหตุใดหญิงทั้งสอง
จึงเข๎าป่าผิดวิสัยนิ่งนัก นางผมหอมจึงเลําให๎ฟังวํา พวกนางเป็น ลูกของแมํเทวีกับพญาช๎างและพญาโค
ซึ่งนางลุนก็ชิงพูดวําตนเองเป็นลูกของพญาช๎าง สํวนนางผมหอมเป็นลูกของพญาโค หากจะฆําก็จงฆํา
นางนางผมหอมเถิด นางผมหอมก็พูดวํา ตอนนี้ยังไมํทราบใครเป็นลูกช๎าง ใครเป็นลูกโค พวกนาง
เพียงแตํอยากพบพํอจึงอุตสําห๑ดั้นด๎นเข๎าสูํป่าใหญํ กํอนจะฆํานางขอให๎นางได๎พิสูจน๑ตัวเองกํอน ถ๎านาง
ไมํใชํลูกช๎างจริงจะฆําก็ยอม พญาช๎างจึงกลําววํายินยอมให๎พิสูจน๑ โดยหากใครปีนงวงขึ้นขี่คอได๎คนนั้น
นั่นแหละคือลูก วําแล๎วพญาช๎างก็ตั้งจิตอธิษฐานตานนั้นแล๎วยืนนิ่งๆ นางลุนมั่นใจนักวําตนเองเป็น
ลูกช๎าง รีบปีนขึ้นงวงหมายจะขึ้นหลังช๎างให๎ได๎ เพราะนางเป็นลูกโคแม๎พยายามอยํางไรก็ไมํอาจปีนขึ้น
ได๎มีแตํลื่นตกลงมาตามเดิม พญาช๎างจึงบอกให๎พอกํอน นางผมหอมกลับปีนขึ้นได๎อยํางงํายดายและนั่ง
อยูํบนคอช๎างได๎สําเร็จ สํวนนางลุนเห็นวํานางผมหอมปีนขึ้นได๎อยํางงํายดายจึงอยากลองดูใหมํ แม๎
พญาช๎างห๎ามก็ไมํฟัง นางลุนก็ยังปีนขึ้นไมํได๎ ในที่สุดพญาช๎างจึงใช๎เท๎ากระทืบนางลุนตาย และนํานาง
ผมหอมผู๎เป็นลูกไปยังที่อยูํของตน ให๎บริวารนําหินมาสร๎างปราสาทหินให๎เป็นเรือนที่อยูํนางผมหอม
เรียกวําปราสาทนางผมหอม นางผมหอมแม๎จะดีใจที่ได๎พบพํอแตํก็สงสารนางลุนผู๎เป็นน๎องสาว ร๎องไห๎
มาตลอดทาง แตํก็ไมํกล๎าตํอวําอะไรพญาช๎างผู๎เป็นบิดา ได๎แตํติดตามไปอยูํกับพญาช๎างนั้น พญาช๎าง
ดูแลปรนนิบัตินางผมหอมเป็นอยํางดีด๎วยความรักในธิดา เมื่อนางผมหอมต๎องการไปไหนก็ให๎ขี่คอไป

บทที่ ๖ ๑๕๑
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

นางผมหอมอาศัยอยูํในป่ากับพญาช๎างเป็นเวลาหลายปี นางเป็นมนุษย๑อยูํคนเดียว รู๎สึกเหงามาก ทั้ง
ตนเองเป็นสาวแล๎วอยากมีผู๎ชายสักคนเป็นเพื่อนใจจึงออกอุบายเพื่อให๎ได๎ชายผู๎เป็นเนื้อคูํตน วันนั้น
นางผมหอมไปอาบน้ําที่แมํน้ําเชํนเคย เตรียมผอบไปด๎วยนางถอนผมตัวเองออกมา ๑ เส๎น บรรจงม๎วน
ลงในผอบนั้น ผมของนางยาวจนถึงสะโพกทีเดียวและด๎วยบุญเกําของนาง นางจึงมีผมที่หอมอยูํเป็นนิจ
เมื่อใสํผมลงไปในผอบปิดฝาเรียบร๎อยนางได๎ตั้งจิตอธิษฐาน “ผอบนี้จงลอยน้ําไป ขอกลิ่นผมของนาง
อยําได๎จางหาย ขอให๎ชายที่เป็นเนื้อคูํเทํานั้นที่สามารถเก็บผอบนี้ได๎ และหากชายที่เป็นเนื้อคูํเก็บได๎
แล๎ว ขอให๎มีใจมั่นที่จะออกตามหาตัวเราจนได๎พบกันด๎วยเถิด”
เมื่ออธิษฐานเสร็จแล๎วก็ปลํอยวางผอบลงแมํน้ํา ผอบนั้นได๎ลอยตามน้ําไปเรื่อยๆจนถึง
เมืองรัตนา ก็ลอยวนเวียนไปมาอยูํแถวๆ ทําน้ําด๎านหน๎าพระราชวัง เมืองรัตนามีกษัตริย๑หนุํมรูปงาม
คนหนึ่ งปกครองตํอจากบิดาของตนนามวํา เจ๎ ารั ตนะ ยั งไมํมีพระมเหสี วัน หนึ่ งพระองค๑กับ เหลํ า
บริวารเสด็จไปเลํนน้ําที่ทําน้ํา พอดีมีผอบลอยน้ํามาสํงกลิ่นหอมกําจรกําจายไปทั่วบริเวณ พระราชาจึง
วํายน้ําเข๎าไปเพื่อที่จะเก็บ และเปิดผอบออกมาดูพบเห็นเพียงเส๎นผมยาวๆ สีดําขลับเงางามเส๎นหนึ่ง
เส๎นผมยิ่งสํงกลิ่นหอมอบอวล พระองค๑คิดวําเส๎นผมนี้คงเป็นผมของเทพธิดาถึงได๎มีกลิ่นหอมหรือหาก
เป็นของมนุษย๑ ผู๎คนนั้นคงมีบุญมากเป็นแนํแท๎ พระองค๑จึงออกตามหาและจะนํามาเป็นพระมเหสี
เจ๎ารัตนะ ออกเดินทางไปผู๎เดียว ทวนกระแสน้ําขึ้นไปตามทางที่ผอบลํองลอยมา เดินทางรอนแรมมา
นานหลายวัน ในที่สุดก็มาถึงบริเวณที่อยูํของนางผมหอม พระองค๑ได๎กลิ่นหอม จึงแนํพระทัยวําเจ๎าของ
เส๎นผมต๎องอาศัยอยูํบริเวณนี้ พอดีวันนั้นพญาช๎างพร๎อมเหลําบริวารออกหากิน นางผมหอมอยูํคน
เดียว พระเจ๎ารัตนะเดินทางตามหากลิ่นแหํงเส๎นผมมาเรื่อยๆจนมาถึงทําอาบน้ํานางผมหอม ขณะนั้น
นางผมหอมกําลังอาบน้ําอยูํ เมื่อทั้งสองพบกันด๎วยอํานาจบุญที่เคยทําไว๎ให๎เป็นเนื้อคูํกัน ทั้งคูํก็เกิด
ความรักแรกพบทันทีอยูํในใจ เมื่อพูดคุยถามไถํจนได๎ความจริงของกันและกันแล๎ว นางผมหอมจึงพา
พระเจ๎ารัตนะไปบนปราสาทหินรํวมรับประทานอาหาร และอยูํด๎วยกันตั้งนั้นเป็นนั้นมา โดยมีข๎อแม๎วํา
ห๎ามพระเจ๎ารัตนะลงจากปราสาทโดยเด็ดขาดเพราะกลัวพญาจะทราบเรื่องแล๎วฆําเสีย แม๎พญาช๎างจะ
ได๎กลิ่นมนุษย๑คนอื่นที่ไมํเหมือนกลิ่นนางผมหอม แตํด๎วยความเกรงใจลูกจึงไมํได๎ถามและขอค๎นดูใน
ปราสาท ได๎แตํแบกความสงสัยและคอยจับจ๎องดูอยูํภายนอก ทั้งสองครองรักกันจนมีบุตรธิดาด๎วยกัน
สองคน คือ คนพี่เป็นชายนามวํา “สีลา” คนน๎องเป็นหญิงนามวํา “ชาดา” อยูํไปอยูํมาทั้งคูํเกรงวํา
หากพญาช๎างจับได๎จะเกิดอันตรายจึงวางแผนหนี เพื่อจะกลับไปครองเมืองรัตนาดังเดิม และในที่สุดก็
หนีออกมาได๎ ในวันที่พญาช๎างพร๎อมบริวารทั้งหมดออกไปหากินไกลๆ ฝ่ายพญาช๎างสารได๎ออกตามหา
ลูกและหลานจบพบ ด๎วยความเสียใจที่ถูกลูกและหลานทิ้งไปอยูํเมืองอื่นจึงขาดใจตาย กํอนตายได๎
มอบงาของตนให๎พระเจ๎ารัตนะเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตนเอง ขณะที่กําลังเดินทางและพักแรมจนกวําจะ
ถึงเมืองนั้น ปรากฏวําเส๎นทางนั้นมีนางผีป่าเฝ้าอยูํ และเกิดความเสนํหาในพระเจ๎ารัตนะ เมื่อนางผม
หอมอาบน้ําจึงถูกผีป่าผลักตกน้ําไปและนางผีป่าก็แปลงตนเองให๎เป็นนางผมหอมแทน เมื่อถึงพระนคร
นางผีป่าก็เข๎าอยูํในวังด๎วยในชํวงระยะหนึ่ง ตํอเนื่องจากพฤติกรรมนางผีป่าแปลงแตกตํางจากผมหอม
จริง เมื่อพระเจ๎ารัตนะทราบความจริงจึงหาทางกําจัดนางผีป่า และไปรับนางผมหอมมาอยูํด๎วยกัน
อยํ างมีความสุ ข พระเจ๎ ารั ตนะได๎แตํงตั้งนางผมหอมเป็นพระอัครมเหสีและอยูํครองรั กกันอยํางมี
ความสุข

๑๕๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๙. นิทานพื้นบ๎านเรื่องสังข์ศิลป์ชัย หรือ สินไซ
เป็นวรรณคดีชิ้นเอกเรื่องหนึ่งในไทยและล๎านช๎าง (ล๎านช๎างหรือลาวในปัจจุบัน ) ประพันธ๑
ขึ้นโดยเจ๎าปางคําแหํงเมืองหนองบัวลุํมภู ในราวพ.ศ. ๒๑๙๒ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ๎า
ปราสาททองแหํงกรุงศรีอยุธยา เนื้อเรื่องมีอยูํวําที่นครเปงจาล พระยากุศราช เป็นเจ๎าเมือง มีน๎องสาว
รูปงามชื่อนางสุมุณฑา วันหนึ่งนางไปชมสวน มียักษ๑กุมภัณฑ๑มาอุ๎มเอานางไปยังเมืองอโนราช แล๎ว
แตํงตั้งเป็นมเหสี พระยากุศราชเสียใจมาก จึงออกบวชและติดตามไปถึงเมืองจําปา และได๎พบธิดาทั้ง
๘ ของนันทะเศรษฐี จึงสึกและขอพวกนางเป็นมเหสี พระยากุศราชให๎มเหสีทั้ง ๘ ตั้งจิตอธิษฐานขอให๎
ลูกชายผู๎มีบุญฤทธิ์มาเกิด เพื่อจะได๎ติดตามเอานางสุมุณฑากลับคืนมา พระอินทร๑ได๎สํงเทพ ๓ องค๑มา
เกิด องค๑หนึ่งเกิดเป็นสีโห (หัวเป็นช๎าง) เกิดในท๎องเมียหลวง องค๑สองศิลป์ชัย (เป็นคน) และสังข๑ทอง
(หอยสังข๑) เกิดในท๎องเมียน๎อย เมียที่เหลือได๎คนสามัญมาเกิด โหรหลวงได๎ทํานายวําลูกที่เกิดจากเมีย
น๎อยและเมียหลวงจะเป็นผู๎มีบุญ คําทํานายของโหร ไมํเป็นที่พอใจของบรรดามเหสีที่เหลือ จึงวําจ๎าง
ให๎โหรทํานายใหมํ โหรเห็นแกํอามิสสินจ๎างจึงทํานายใหมํวําลูกที่เกิดจากพวกนางมีฤทธิ์เดชมาก ลูกที่
เกิดจากนางจันทาและนางลุน (เมียหลวงและเมียน๎อย) เป็นทั้งคนทั้งสัตว๑ เกิดมาอาภัพอัปปรีย๑และ
จัญไร เมื่อประสูติ พระยากุศราชจึงขับไลํนางจันทา นางลุน พร๎อมพระโอรสออกจากเมือง พระอินทร๑
เล็งเห็นความทุกข๑ยาก จึงมาเนรมิตเมืองไว๎ต๎อนรับให๎ได๎อยูํอาศัย ยังเมืองนครศิลป์ พระยากุศราชเมื่อ
ขับไลํเมียแล๎วให๎โอรสทั้งหกไปตามเอาน๎องสาวของตนคืนจากยักษ๑กุมภัณฑ๑ โอรสทั้งหกหลงทางมายัง
เมืองนครศิลป์ และได๎โกหกศิลป์ชัย ให๎สํงสัตว๑ป่าเข๎าเมืองด๎วยเพื่อเป็นพยานวําพวกของตนได๎พบกับ
ศิลป์ชัยแล๎ว เมื่อถึงเมืองโอรสทั้งหกก็โ อ๎อวดกับบิดาวํา พวกเขามีอํานาจเรียกสัตว๑ทุกชนิดเข๎าเมืองได๎
ทุกคนก็หลงเชื่อวําโอรสทั้งหกมีอํานาจ เมื่อบิดาสั่งให๎โอรสทั้งหกติดตามหาอา พวกเขาก็มาโกหกศิลป์
ชัยวําบิดาสั่งให๎ศิลป์ชัยไปตามหาอา ถ๎าได๎อาคืน ความผิดที่แล๎วมาพํอจะยกโทษให๎ ศิลป์ชัยและน๎องไป
ถึงดํานงูซวง โอรสทั้งหกไมํกล๎าเดินทางตํอไป ให๎สังข๑ทองกับศิลป์ชัยเดินทางตํอไปรบกับยักษ๑ฆํายักษ๑
ตาย เอาอาคืนมาได๎ เมื่อถึงแมํน้ําใหญํ โอรสทั้งหกผลักศิลป์ชัยตกเหว และบอกอาวําศิลป์ชัยตกน้ําตาย
อาไมํเชื่อจึงเอาผ๎าสะใบ ปิ่นเกล๎าและช๎องผมเสี่ยงทายไว๎ เมื่อกลับมาถึงเมือง พระยากุศราชได๎จัดงาน
ต๎อนรับ และทราบความจริงวํา โอรสทั้งหกเป็นคนโกหกมาโดยตลอดจึงถูกลงโทษขังคุกพร๎อมมารดา
ของตน พระยากุศราชพร๎อมน๎องสาวเชิญเอานางจันทาและนางลุน พร๎อมศิลป์ชัย สีโหและสังข๑ทอง
เข๎ามาในเมือง อภิเษกศิลป์ชัยให๎เป็นเจ๎าเมืองเปงจาล ตํอมาศิลป์ชัยได๎ปลํอยให๎ คนทั้งหมดออกจากคุก
ปกครองบ๎านเมืองเป็นสุขสืบมา สํวนยักษ๑กุมภัณฑ๑นั้น พระยาเวสสุวัณได๎ชุบชีวิตคืนชีพขึ้นมา คิดถึง
นางสุมุณฑาผู๎เป็นมเหสี จึงไปสูํขอนางจากศิลป์ชัย และทั้งสองอยูํเป็นสุขตราบสิ้นอายุ

บทที่ ๖ ๑๕๓
นิทานและวรรณกรรมท๎องถิ่นไทยที่นําสนใจทางการทํองเที่ยว

นิทานพื้นบ๎านภาคใต๎

๑. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาตามํองลําย
ณ บริเวณหมูํบ๎านอําวน๎อยริมทะเล สามีภรรยาคูํหนึ่ง คือตามํองลํายและยายรําพึง ทั้งคูํมี
อาชีพทําการประมงและทําไรํอยูํกันมาด๎วยความสุข จนนางยมลูกสาวคนเดียวของแกเติบโตเป็นสาว
รูปรํางงดงาม และเป็นคนขยันขันแข็งและเป็นที่หมายปองของชายหนุํมทั้งใกล๎และไกล รวมทั้งหนุํม
น๎อยรูปงามบุตรเจ๎าเมืองเพชรบุรีซึ่งมีชื่อวํา เจ๎าลาย เจ๎าลายได๎ทราบกิตติศัพท๑อันงามของยมโดยก็
ปลอมตัวเป็นชาวบ๎านเดินทางมาค๎าขาย และใช๎เวลาวํางทําประมงแถบอําวน๎อยเป็นเวลานาน
จนได๎รู๎จักทั้งนางรําพึงและสาวยม ตํอมาในที่สุดทั้งเจ๎าลายและยมตํางมีความรักตํอกัน
อยํางลึกซึ้งเจ๎าลายจึงสํงผู๎ใหญํมาสูํขอนางยมกับนางรําพึง นางรําพึงเห็นวําเจ๎าลายเป็นคนดีจึงตอบตก
ลงพร๎อมทั้งได๎นัดวันแตํงงานกันไว๎ โดยมิได๎บอกตามํองลํายทราบ ในระวํางนั้นตามํองลํายได๎รู๎จักกับ
เจ๎ากรุงจีนซึ่งเดินทางมาค๎าขายในแถบนั้น เจ๎ากรุงจีนได๎เห็นความงามของนางยมก็ติดใจจึงสูํขอกับตามํ
องลํายและได๎นัดวันแตํงงานซึ่งเป็นวันเดียวกับเจ๎าลาย และตามํองลํายก็มิได๎บอกนางรําพึงให๎ทราบ
เชํนกัน
ครั้นถึงวันสําคัญทั้งสองตายายได๎เชิญแขกให๎มาในงานแตํงงานของลูกสาวมากมาย พอ
ได๎ฤทธ๑เจ๎าลายก็ได๎ยกขบวนขันหมากมโหฬารพรั่งพร๎อมด๎วยทรัพย๑สินและสิ่งของ ตลอดจนเพื่อนฝูงพี่
น๎องมาจากเพชรบุรี มาถึงพร๎อมๆกับเจ๎ากรุงจีนซึ่งยกขบวนเรือขันหมากมาที่อําวหน๎าหมูํบ๎านอําวน๎อย
นั่นเอง เมื่อตามํองลํายและนางรําพึงตํางได๎ทราบความจริงก็เกิดการทะเลาะกันขึ้น ตํางฝ่ายตํางก็จะ
ยกลูกสาวให๎คนที่ตนหมายมั่น นางรําพึงโมโหคว๎าหมวกที่วางอยูํใกล๎ๆเหวี่ยงใสํตามํองลําย ตามํองลําย
หลบทัน หมวกจึงปลิวตกที่หาดประจวบฯ ตํอมากลายเป็นเขารูปรํางคล๎ายหมวกชื่อ เขาล๎อมหมวก
ตามํองลํายได๎โยนกระบุงใสํนางรําพึง กระบุงก็ลอยอยูํเป็นเกาะเรียกวํ า เกาะกระบุง ที่จังหวัดตราด
และได๎มีการขว๎างปาสิ่งอื่นๆ อีกจนไปเกิดเป็นเกาะอีกมากมาย เชํน สากตําข๎าวปลิวไปถูกเขาลูกหนึ่ง
เป็นเกาะที่อยูํอําเภอบางสะพานคือ เกาะทะลุ และ เกาะสาก อยูํที่ปากน้ําจังหวัดชุมพรและตอนที่สาก
ไปถูกเกาะทะลุนั้น สากได๎ถูกกระจงคอขาด หัวกระเด็ นไปตกกลายเป็น เกาะหัวกระจง อยูํที่หน๎าบํอ
คาอําเภอสวี จังหวัดชุมพร ไส๎พุงของกระจงก็พลอยติดไปตกอยูํใกล๎ๆกับหัวกระจงกลายเป็น เกาะไส๎
กระจง จากนั้นนางรําพึงได๎วิ่งหนีไปจนหมดแรงที่อําวบางสะพานและได๎กลายเป็นภูเขาใหญํอยูํที่ริม
อําวชื่อ หาดแมํรําพึง ตามํองลํายไมํรู๎จะทําอยํางไร ความเสียใจบวกกับความโกรธอยํางสุดขีด จึงตรง
เข๎าไปจับนางยมลูกสาวและฉีกออกเป็นสองซีกโยนไปให๎เจ๎าลายซีกหนึ่งกลายเป็น เกาะนมสาว ที่
อําเภอปราณบุรี อีกซีกหนึ่งโยนออกไปทางเจ๎ากรุงจีนกลายเป็น เกาะนมสาว ที่จังหวัดชลบุรี เจ๎าลาย
เห็นเชํนนั้นรู๎สึกผิดหวังและอาลัยรักนางยมโดยมาก จึงทิ้งหมากพลูเครื่องขันหมากที่นําไป กลายเป็น
ภูเขาสามร๎อยยอด อําเภอปราณบุรี สํวนเครื่องเพชรพลอยตํางๆก็กลายเป็น ภูเขาเพชรพลอย เขาหัว
แก๎วหัวแหวน จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นเจ๎าลายดินทางกลับบ๎านและในที่สุดก็เลยตรอมใจตายกลายเป็น
ภูเขาที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี คือ เขาเจ๎าลาย สํวนขันหมากเจ๎ากรุงจีนนั้นกลายเป็นหอยนานา
ชนิ ด เชํ น พลู จี บ กลายเป็ น มวลพลู หมากกลายเป็ น หอยหมากที่ ค นมาเลํ น หมากรุ ก ขนมจี น ที่
ตระเตรียมเอามาเลี้ยงแขกก็กลายเป็นสาหรํายทะเล ปูทอดมันกลายเป็นปูหิน พวกเครื่องเพชรพลอย
ตํางๆก็กลายเป็นหอยดาว ตะเกียบก็กลายเป็น เขาตะเกียบ ที่อําเภอสัตหีบ กระจกสํองหน๎าของนาง
ยมไปติดอยูํที่ เขาชํองกระจก สํวนจานข๎าวไปตกที่ เกาะจาน ตามํองลํายเองก็ระทมทุกข๑หันไปคว๎า

๑๕๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

เหล๎าไปนั่งดื่มอยูํที่ชายทะเลจนกลายเป็น ภูเขาตาลํองลําย นอนพิทักษ๑อําวประจวบคีรีขันธ๑จนกระทั่ง
บัดนี้

ภาพ ๖.๙ เขาตามํองลําย จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
ที่มา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (๒๕๕๖)
๒. นิทานพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานี เจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยว
เจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยวที่ศาลเจ๎าเลํงจูเกียงในตัวเมืองปัตตานี มีศาลเจ๎าแบบจีนอยูํแหํงหนึ่ง
เรียกวํา ศาลเจ๎าเลํงจูเกียง อันเป็นที่สักการะไมํแตํเพียงชาวปัตตานี แม๎แตํชาวจังหวัดใกล๎เคียง เชํน
สงขลา ยะลา นราธิวาส ก็มีความศรัทธาในองค๑เจ๎าแมํอยํางมาก เรื่องของเจ๎าแมํ ลิ้มกอเหนี่ยวเกิดขึ้น
เมื่อสองร๎ อยปี มาแล๎ ว สมัยนั้ น เมืองตานี ตั้งอยูํ ตําบลกรื อเซะในปัจจุ บั น ในครั้ งนั้นมีพํอค๎าชาวจี น
เดินเรือมาค๎าขายที่เมืองตานี ชื่อ ลิ่มโต๏ะเคี่ยม
เมื่อมาถึงเมืองตานีแล๎วเกิดหลงรักธิดาเจ๎าเมือง จนยอมแหวกประเพณีจีนแตํงงานกันแล๎วอยูํ
ที่เมืองตานี ตํอมาทางฝ่ายมารดาของลิ่มโต๏ะเคี่ยมเดินทางติดตามพี่ชายมาถึงเมืองตานี นางได๎พยายาม
อ๎อนวอนพี่ชายให๎ทิ้งเมียกลับเมืองจีน แตํพี่ชายไมํยอมยังคงอยูํที่เมืองตานี ตํอมาไมํนานเจ๎าเมืองตานี
ให๎บุตรเขย คือ ลิ่มโต๏ะเคี่ยมสร๎างมัสยิดสําหรับพิธีทางศาสนา ลิ่มโต๏ะเคี่ ยมก็เริ่มสร๎างทันทีที่กรือเซะ
นั่นเอง ลิ้มกอเหนี่ยวพยายามคัดค๎านแตํพี่ชายไมํเชื่อ คืนหนึ่งนางจึงหนีไปผูกคอตายกับกิ่งมะมํวงหิม
พานต๑ที่หน๎ามัสยิดซึ่งกําลังกํอสร๎างนั่นเอง กํอนนั้นนางได๎เขียนคําอาฆาตไว๎วํา ถึงพี่ชายจะเป็นชําง
กํอสร๎าง ที่เกํงเพียงไรก็ตามให๎สร๎างมั สยิดไมํสําเร็จ เมื่อพี่ชายมาพบศพน๎องสาวก็ทําพิธีตามศาสนา
แล๎วนําศพฝั่งใต๎ต๎นหิมพานต๑นั่นเอง จากนั้นก็ลงมือกํอสร๎างโดมอันเป็นสัญลักษณ๑ของมัส ยิดทั่วไป
เหตุการณ๑ที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้น คือ ฟ้าได๎ผําลงมาที่มัสยิดซึ่งกําลังกํอสร๎างจนพังทลาย แตํลิ่มโต๏ะ
เคี่ยมก็ไมํท๎อลงมือสร๎างคานและโดมตํอไป ครั้นจวนเสร็จก็ถูกฟ้าผําอีกเป็นครั้งที่สองตามคําสาปของ
ลิ้มกอเหนี่ ยว จากนั้ น การสร๎ างมัส ยิ ดก็ถูกปลํ อยไว๎ในสภาพเพียงแคํนั้ น ตํอมาชาวบ๎ านที่กรื อเซะ
พยายามสร๎างโดมตํอก็ถูกฟ้าผําอีกเป็นครั้งที่สาม จากนั้นก็ไมํมีใครกล๎าแตะต๎องมัสยิดนี้อีกเลย คง
ปลํอยไว๎ในสภาพนั้นจนปัจจุบัน
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กิตติศัพท๑ความศักดิ์สิทธิ์ของลิ้มกอเหนี่ยวได๎แพรํไป เมื่อชาวบ๎านมาบนบานสิ่งใดก็ได๎ตาม
ความประสงค๑ จึงมีผู๎นํากิ่งมะมํวงหิมพานท๑ที่นางผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปประดิษฐานไว๎ในศาล
เล็กๆ หน๎ามัสยิดกรือเซะ ตํอมาจึงการสร๎างศาลเจ๎าเลํงจูเกียงขึ้นในเมืองปัตตานี และอัญเชิญรูปเจ๎าแมํ
มาประดิษฐานไว๎ ด๎วยความศักดิ์สิทธิ์ชาวเมืองจึงเรียกวํา เจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยว ทุกปีจะมีการสมโภชเจ๎า
แมํในกลางเดือนสาม มีการลุยไฟ การเดินในน้ํา และอภินิหารอื่นๆที่นักทํองเที่ยวควรแวะนมัสการเป็น
อยํางยิ่ง

ภาพ ๖.๑๐ เจ๎าแมํลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
ที่มา : Pattan (๒๕๕๗)
และนอกจากนี้ยังมีนิทานที่นําสนใจของภาคใต๎อีกหลายเรื่อง ได๎แกํ
๓. นิทานพื้นบ๎านเรื่องกินเหล๎าแล๎วอายุยืน
ชายคนหนึ่งชอบกินเหล๎าเป็นชีวิตจิตใจ งานการก็ไมํเคยนําพา เรื่องบุญกุศลก็ไมํเคยทํา
แตํการทําบาปก็ไมํเคยทําเชํนกัน ครอบครัวแกมีอยูํด๎วยกันสามคน คือ ตัวแกเอง เมียและลูกอีกหนึ่ง
คน ชายชอบกินเหล๎าผู๎นี้คิดอยูํเสมอวํากํอนที่แกจะตายลงนั้นก็ให๎ลูกชายได๎บวชเสียกํอน เพราะแก
อยากเห็นชายผ๎าเหลืองของลูก แตํชายคนนั้นก็ได๎ตายลงเสียกํอนที่จะได๎บวชลูก เมื่ออายุของแกได๎ ๕๐
ปีพอดีกํอนที่ตายนั้น แกได๎สั่งให๎ลูกเมียของแกเอาเหล๎าใสํโลงไปด๎วยสักสองสามขวดเผื่อหิวเหล๎าขึ้นมา
ก็จะได๎กินในปรโลก
เมื่อชายคนนั้นได๎ลงไปอยูํในเมืองนรกแล๎ว ยมบาลก็ถามวํา “ทําไมถึงได๎ชอบกินเหล๎านัก
ลํะ เหล๎านั้นมันเอร็ดอรํอยมากนักหรือไรกัน” แกก็ตอบออกไปวํา “อันเหล๎านั้น ถ๎าได๎กินมันเข๎าไปแล๎ว
ก็จะรู๎รสชาติทันทีวํา ไมํมีอะไรแล๎วในโลกมนุษย๑จะอรํอยเทํา บอกไมํถูกอธิบายไมํได๎วํามันมีรสชาติ
อยํางไร ต๎องกินดูเองถึงจะรู๎ ” ยมบาลพูดวํา “ในเมืองนรกของเรานี้ไมํมี งั้นเราจะลองชิมดูวํามันจะ
เอร็ดอรํอยดังคํากลําวของทํานจริงหรือไมํ ” ชายผู๎ชอบกินเหล๎าคนนั้นจึงบอกกับยมบาลวํา “แกได๎นํา
มันมาด๎วย ถ๎ายมบาลจะลองชิมดูก็มีให๎ลอง” ยมบาลจึงได๎ชิมเหล๎าของชายผู๎นั้นเข๎าไป ชิมไปชิมมา
ยมบาลก็ชักติดใจในรสชาติของมัน จึงได๎ของเหล๎าชายคนนั้นกินจนหมดขวด ยมบาลจึงได๎เมาขึ้นมา
ทันทีเพราะไมํเคยกินเหล๎ามากํอน หรือเพราะยังคออํอนอยูํนั้นเอง ในเวลาตํอมายมบาลก็ได๎ชอบพอ
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อยูํกับชายคนนั้น จนกระทั่งสัญญาเป็นเพื่อนเกลอกัน แล๎วบอกชายคนนั้นวํา “ถ๎าแกต๎องการอะไรที่
ผํอนปรนกันแล๎วก็ขอให๎บอกมาเถิดเราจะชํวยเหลือ ” ชายคนนั้นจึงบอกยมบาลวํา “ในชีวิตแกไมํเคย
ทําบุญอะไรเลย แกจึงอยากเห็นชายผ๎าเหลืองของลูกชายสักครั้ง ” แล๎วแกจึงขอร๎องตํอยมบาลวํา “ขอ
มีอายุตํอไปแคํปีเดียวเทํานั้น เพื่อบวชลูกชายได๎หรือไมํ ” ด๎วยความรักใครํตํอชายผู๎นั้นเป็นพิเศษ
ยมบาลก็อนุญาตด๎วยการตํออายุให๎ แล๎วลงไว๎ในบัญชีของยมโลก โดยยมบาลเพิ่มอายุให๎อีก ๑ ปี จึงได๎
เขียนเลข ๑ ตํอจากเลข ๕๐ ซึ่งเป็นอายุขัยของชายผู๎นั้น แตํด๎วยความเมาของยมบาลเอง จึงลืมลบเลข
๐ ออกเสียกํอน จึงกลายเป็นวําชายผู๎นั้นมีอายุจนถึง ๕๐๑ ปีเมื่อยมบาลตํออายุให๎แล๎ว ชายผู๎ชอบกิน
เหล๎าผู๎นั้นก็ได๎ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แกก็ได๎จัดการบวชลูกชายจนได๎เห็นชายผ๎าเหลืองสมความตั้งใจ
แล๎ว แกก็รอวันตายของแกเรื่อยมาแตํก็ไมํตายสักที จนกระทั่งเมีย ลูก หลาน เหลนได๎พากันตายไป
แล๎วเกือบทุกคน แตํแกก็ยังไมํตาย ทําให๎ชายผู๎นั้นอยูํอยํางทรมานใจเป็นอยํางยิ่ง และเห็นคนที่แกรัก
ตายจากไปทีละคน ๒ คนอยูํเสมอ เป็นที่ทรมานใจแกยิ่งนัก เพราะแกต๎องอยูํตํอจนอายุครบ ๕๐๑ ปี
จนสิ้นอายุไข (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๓๔๙)
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บทสรุป
มัคคุเทศก๑ควรศึกษาเรื่องราวนิทานท๎องถิ่นแตํละท๎องถิ่นในเมืองไทยไว๎บ๎าง เพื่อจะได๎บอกเลํา
ให๎นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติได๎รู๎จักนิทานท๎องถิ่นของไทย นอกจากจะเป็นเรื่องเลําที่
สนุกสนานให๎ความเพลิดเพลินขณะเดินทางแล๎ว ยังทําให๎นักทํองเที่ยวทราบตํานาน หรือประวัติของบุ
คลตํางๆ ที่นักทํองเที่ยวเดินทางไปทํองเที่ยว อีกทั้งยังทําให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าใจสภาพการดํารงชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมความคิด ความเชื่อและสภาพท๎องถิ่ นของกลุํมชนท๎องถิ่นนั้นๆอีกด๎วย นิทาน คือ
เรื่องที่เลํากันมา เชํน นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นต๎น กลําวโดยสรุป นิทาน คือ เรื่องเลําที่มนุษย๑
ผูกเรื่องขึ้นด๎วยภูมิปัญญา โดยสํวนใหญํจะถําย ทอดด๎วยวิธีมุขปาฐะ เนื้อเรื่องมีหลากหลายและใช๎เลํา
เพื่อจุดประสงค๑ตํางๆกั น ตามโอกาสและสภาพแวดล๎ อมของแตํละท๎องถิ่น คําที่ใช๎เรียกนิทานมี
ตํางๆกันไป เชํน นิทานชาวบ๎าน นิทานพื้นบ๎าน นิทานพื้นเมือง วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นต๎น ในที่นี้จะ
ใช๎วํานิทานท๎องถิ่นหรือนิทานพื้นบ๎าน
นิทานท๎องถิ่นจัดเป็นสํวนหนึ่งของวรรณกรรมท๎องถิ่น วรรณกรรมท๎องถิ่ นมี ๒ ประเภท คือ
วรรณกรรมลายลักษณ๑ ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมที่มีการบันทึกไว๎ในวัสดุตํางๆ ด๎วยตัวอักษร เชํนตํารายา
ตํารากฎหมาย ตําราไสยศาสตร๑ ตําราดูฤกษ๑ยามและชาดก เป็ นต๎น และวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่ง
หมายถึงวรรณกรรมที่ถํายทอดสื บตํอกันมาด๎วยการบอกเลํา ซึ่งตํอมาอาจนํามาบันทึ กไว๎เป็ นลาย
ลักษณ๑อักษรภายหลัง เชํน นิทาน ตํานาน ประวัติสถานที่ และบุคคล เป็นต๎น
นิทานพื้นบ๎านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเดํนชัด คือ เป็นเรื่องเลําที่มีการดําเนินเรื่องอยํางงํายๆ
โครงเรื่องไมํซับซ๎อน วิธีการที่เลําก็เป็นไปอยํางงํายๆตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกลํ าวถึงตัว
ละครสําคัญของเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรุํนพํอ -แมํของพระเอกหรือนางเอก แล๎วดําเนินเรื่องไปตามเวลา
ปฏิทิน ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล๎วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก๎ปัญหาลุลํวงไปจนจบเรื่อง ซึ่ง
มักจะจบแบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม
ในการเลํานิทานจําเป็นต๎องมีองค๑ประกอบหลักได๎แกํ ๑. ผู๎เลํานิทาน ๒. เนื้อเรื่องของนิทาน
๓. ผู๎ฟังนิทาน ๔. จุดประสงค๑ในการเลํานิทาน และ๕. โอกาสในการเลํานิทาน
ความสําคัญของนิทานท๎องถิ่นหรือนิทานพื้นบ๎าน ยังมีบทบาทสําคัญตํอการถํายทอดการ
เรียนรู๎ เพราะในนิทานท๎องถิ่นหรือนิทานพื้นบ๎านเป็นที่ประมวลแหํงความรู๎สึกนึกคิด ความเชื่อ ความ
นิยม ความกลัว ความบันเทิงใจ ระเบียบแบบแผน และอื่นๆ เพราะมนุษย๑ที่ได๎ฟัง ได๎ซึมซับ สั่งสมการ
อบรมนั้นๆ ไว๎ในวิถีชีวิตตั้งแตํเด็ก

๑๕๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

คาถามทบทวน
ข๎อ ๑.
ข๎อ ๒.
ข๎อ ๓.
ข๎อ ๔.
ข๎อ ๕.
ข๎อ ๖.

จงอธิบายความหมายของ “นิทานพื้นบ๎าน”
จงอธิบายความหมาย และประเภทของ นิทานท๎องถิ่นหรือนิทานพื้นบ๎าน
จงบอกวัตถุประสงค๑ในการเลํานิทานพื้นบ๎าน
จงอธิบายความแตกตํางระหวํางตํานานหรือเทพนิยาย
จงบอกความสําคัญของนิทานมา ๕ ข๎อ
จงนําตัวอักษร A B C D ไปใสํลงในชํองวํางที่คิดวําถูกต๎อง
A. นิทานพื้นบ๎านภาคเหนือ
B. นิทานพื้นบ๎านภาคกลาง
C. นิทานพื้นบ๎านตะวันออกเฉียงเหนือ D. นิทานพื้นบ๎านภาคใต๎
ชื่อเรื่อง
จระเข๎สามพัน
กบกินเดือน
ปุ๋ยลําไย
กินเหล๎าอายุยืน
พญาไกํป่า
พญาคันคาก
ไอ๎เซี่ยงเมื่ยงค่ําพญา
นางแตงอํอน
พิกุลทอง
ขายปัญญา

นิทานพื้นบ๎านภาค

ข๎อ ๗. จงอธิบายองค๑ประกอบของการเลํานิทาน
ข๎อ ๘. ให๎สืบค๎นนิทานเรื่องผี (ghost tales) มาคนละ ๑ เรื่อง พร๎อมทั้งเขียนเลําเรื่องมาพอสังเขป
ข๎อ ๙. ให๎สืบค๎นนิทานคติสอนใจหรือนิทานประเภทคําสอน (fable) มาคนละ ๑ เรื่อง พร๎อมทั้งเขียน
เลําเรื่องมาพอสังเขป
ข๎อ ๑๐. ให๎สืบค๎นนิทานพื้นบ๎านในอาเซียน มาคนละ ๑ เรื่อง พร๎อมทั้งเขียนเลําเรื่องมาพอสังเขป

บทที่ ๗
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว
ประเพณีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม และลักษณะ
องค์ประกอบนี้จะปรากฏอยู่ในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินชีวิต จนกลายเป็นกระบวนการทางสังคม
ประเพณีกั บ สั งคมจึ งมี ความสั ม พัน ธ์ แ ละเชื่ อมโยงกั น เมื่ อสั งคมวั ฒ นธรรมเกิ ดการเปลี่ ย นแปลง
ประเพณีก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประเทศไทยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่มีความ
หลากหลายทั้ งแหล่ งธรรมชาติ มี ดิน แดนประวั ติศ าสตร์ แ ล้ ว ประเทศไทยยั ง มี เ ทศกาลและงาน
ประเพณีที่หมุนเวียนมาให้ได้สนุกสนานตื่นตาตื่นใจกันตลอดปี ความมีสีสันของเทศกาลงานประเพณี
ของไทยสะท้อนภาพความสมบูรณ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการก้าวตามความเจริญของโลกได้อย่างน่า
ภาคภูมิ การที่ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ถือว่าเป็น
สิ่ งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่สํ าคั ญ ทําให้ นั กท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยี่ ยมเยื อน และสั มผั ส
วัฒ นธรรมที่ง ดงามนี้ ซึ่งทั้ งหมดนี้ ถือว่า เป็ น ทรั พยากรการท่องเที่ยวที่ส ามารถสร้ างรายได้ให้ กั บ
ประเทศไทย
ในบทนี้กล่าวถึงความหมาย ประเภทของประเพณี ประเพณีของไทย เทศกาลงานประเพณีที่
น่าสนใจทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีการแบ่ งตามภูมิภ าคต่างๆ โดยจะขอยกตัว อย่ าง
เทศกาลที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางท่องเที่ยว

ความหมายของ “เทศกาล” และ “ประเพณี”

ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายของเทศกาล ไว้ว่าคราวสมัยที่กําหนดไว้เป็น
ประเพณีเพื่อทําบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น เช่น ตรุษ สงกรานต์ เข้าพรรษา สารท
เทศกาล คือเหตุการณ์ชนิดหนึ่ง (งานหรือกิจกรรมก็ว่า) ซึ่งตามปกติธรรมดาจัดตั้งขึ้นโดย
ชุมชนท้องถิ่น ที่มุ่งความสนใจและเฉลิ มฉลองเอกลั กษณ์บ างอย่ างของชุมชนนั้ นและเทศกาลนั้ น
เทศกาลมักเกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ หรือศาสนาของชุมชน ตัวอย่างเช่น สงกรานต์ ลอยกระทง
สารทไทย สารทจีน ตรุษจีน กินเจ อีสเตอร์ ฮัลโลวีน คริสต์มาส เป็นต้น เทศกาลส่วนใหญ่มักจัดขึ้นปี
ละครั้ง คือการถือเอาวันครบรอบปีของเทศกาลครั้งก่อนมาตั้งเป็นครั้งถัดไป (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
๒๕๕๖)
เทศกาล หมายถึง คราวสมัยที่กําหนดไว้เป็นประเพณี เพื่อทําบุญและจัดงานรื่นเริงในท้องถิ่น
มีการกําหนดวันเวลาใดเวลาหนึ่งของปีในการจัดงานประเพณี เรียกว่าเทศกาล
ธิดา โมสิกรัตน์ (๒๕๕๙) ได้ให้ความหมายของประเพณี ไว้ว่าคือสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน หรือตามแบบอย่างที่ได้กําหนดขึ้น เช่น ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
จะมีแบบแผนการปฏิบัติของชาวพุทธเป็นแบบเดียวกันและกระทําสืบต่อกันมา เช่น ประเพณีการ
ทําบุญ ตักบาตร การสวดมนต์ ฯลฯ
ประเพณี (อังกฤษ: Tradition) เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และ
มีความสําคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม
ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจําชาติ

๑๖๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

และถ่ายทอดกันมาโดยลําดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ หากไม่ดีก็
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๖)
ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผน ความเชื่อ ความคิด การกระทํา ค่านิยม ศีลธรรม จารีต
และการประกอบพิธีกรรมที่ยอมรับของส่วนรวม ในโอกาสต่างๆ ประพฤติซ้ําๆ กันอยู่บ่อยๆ จนเป็น
ความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัย หรืออาจสรุปได้ว่าประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนความประพฤติของคน
ส่วนใหญ่ในสังคมหรือในท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อ
ประเพณีไทยคือสิ่งที่คนในสังคมสร้างขึ้ นเป็นที่ยอมรับและถ่ายทอดปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
เวลานาน หรือขนมธรรมเนียมประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อ
กันมาและเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมประเพณีเหล่านี้ มีลักษณะของการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
บางอย่างห้ามประพฤติใครฝ่าฝืนถือว่าผิด ร้ายแรงต้องถูกสังคมลงโทษ แต่บางอย่างใครจะประพฤติก็
ได้หากไม่ประพฤติก็ไม่ถือว่าผิด บางอย่างก็เสื่อมไป หรือเลิกราไป เมื่อมวลชนเห็นว่าไม่มีประโยชน์
หรือบางอย่างก็รับเอามาจากกลุ่มอื่นแล้วนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่กลุ่มของตน

ประเภทของประเพณี

ประเพณีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท (พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๔๙ : ๑๐๙) คือ
๑. จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม เป็นประเพณีที่มีเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ใดฝ่า
ฝืนถือว่าผิดต้องได้รับโทษ เช่น เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลูกหลานก็ต้องเลี้ยงดู ถ้ามีใครไม่ทําตามก็ถือว่าผิด
จารี ตประเพณีห รือกฎศีล ธรรม จารี ตประเพณีห รือกฎศีล ธรรมของแต่ล ะท้องถิ่นย่อมแตกต่างกัน
เพราะมีค่านิยมที่ยึดถือต่างกัน ดังนั้นถ้านําเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของคนอื่น
แล้ ว บอกว่ า ดี ห รื อ ไม่ ดี ก ว่ า ตนก็ ย่ อ มเป็ น การเปรี ย บเที ย บที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเพราะแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี
สภาพแวดล้อมและความเชื่อที่แตกต่างกันไป
๒. ขนบประเพณี หมายถึง ประเพณีที่มีระเบียบแบบแผนตามที่สังคมได้กําหนดไว้ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขนบประเพณีทางตรง คือ ประเพณีที่มีการกําหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจนว่าบุคคลในสังคมต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น การศาสนา พิธีไหว้ครู เป็นต้น
ขนบประเพณีทางอ้อม คือ ประเพณีที่ไม่ได้วางระเบียบแบบแผนไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติตาม
คําบอกเล่า เช่น การทําบุญเลี้ยงพระ ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น
๓. ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปไม่มีระเบียบแบบแผนหรือมี
ความผิดถูกซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน เช่น การแต่งกาย การสวม
รองเท้า การรับประทานอาหาร
นอกจากจะแบ่ ง ประเพณี เ ป็ น ๓ ประเภทดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง สามารถแบ่ ง ประเภทของ
ประเพณีได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งบาง
ประเพณีต้องปฏิบัติตามบางประเพณีไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมเป็นสําคัญ

บทที่ ๗ ๑๖๑
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๑. ประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย
เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการทําบุญ งานศพ ประเพณี
การปลูกเรือน
๒. ประเพณี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นรวม เป็ น เรื่ อ งที่ นิ ย มปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก ในสั ง คม เช่ น
ประเพณีเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา วันมาฆบู ชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา และเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
๓. ประเพณีเกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพ เช่น การลงข่วงป๎่นฝ้ายที่ภาคอีสาน
การคล้องช้างที่จังหวัดสุรินทร์ การทํามีดอรั ญญิกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การทําร่มบ่อสร้างที่
จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เช่น การแต่งกายสมัยศรี วิชัย ลพบุ รี ล้ านนา สุโ ขทัย อยุ ธยา รัตน
โกสินทร์ การรับประทานอาหารเช่น แกงโฮ๊ะ แกงอ่อม ข้าวซอย ขันโตก ของภาคเหนือ แกงเหลือง
แกงไตปลา ข้าวยําของภาคใต้ และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เพลงหย่อย เพลงอีแซว ลําตัด
ของภาคกลาง เพลงโคราชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นต้น
๔. พระราชพิธีและรัฐพิธี
๔.๑ พระราชพิธี คือพิธีการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจที่เป็น
แบบแผนราชประเพณีมาแต่โบราณ หรือพระราชพิธีที่ทรงพระราชดําริมีพระราชประสงค์ให้จัดขึ้น
เช่น วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ งานวันฉัตรมงคลถือเป็น
งานพระราชพิธี เรียกว่า “พระราชพิธีฉัตรมงคล”
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถ งานนี้ประกอบด้วยงานพระราชพิธี งานทางราชการและงานประชาชน
จึงขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) งานนี้ประกอบด้วยงานพระราชพิธีงานทางราชการและ
งานประชาชน จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๔.๒ รัฐพิธี คือพิธีที่รัฐจัดขึ้นเป็นงานพิธีของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวง ทบวง กรม เป็น
ผู้คิดจัดขึ้น แล้วกราบบังคมทูลของพระราชทานพระมหากรุ ณาอันเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นองค์ป ระธานประกอบพิธี หรือจะโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จ
แทนพระองค์ หรือประธานในพิธีอาจเป็นนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา หรือรัฐมนตรีแล้วแต่ กรณี
ความสําคัญของงานรัฐพิธีนั้นๆ ปกติงานรัฐพิธีก็มีแต่เสด็จไปวางพวงมาลาถวายสั กการะแล้วเสด็จพระ
ราชดําเนินกลับ เช่น รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี รัฐพิธีที่ระลึกวันปิยมหาราชบางงานจัดให้ มีพิธีสงฆ์บําเพ็ญ
พระราชกุศลด้วย เช่น งานรัฐพิธีที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

๑๖๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อจัดแบ่งระดับของงานเพื่อ
เผยแพร่ เนื่องจากมีงานเทศกาลและงานประเพณีจํานวนมากอยู่ทั่วประเทศไทย หลักเกณฑ์ในการจัด
งานมีดังนี้ (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๔๘๙-๔๙๑)
๑. สาระของงาน
๒. สถานที่จัดงาน
๓. จํานวนผู้ไปร่วมงานและประเภทของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
๔. ความพร้อมของป๎จจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น ระบบการคมนาคม ที่พัก อาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงและการบริการนําเที่ยว
๕. กําหนดวันเวลาในการจัดงาน
๖. คณะผู้จัดงาน (จังหวัด เทศบาล มูลนิธิ วัด)
๗. ความต้องการสนับสนุนงานเป็นพิเศษ
๘. เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่
ระดับของงาน
๑. งานระดับประเทศหรือระดับชาติ จะเป็นงานที่มีความพร้อมในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์
และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น งานสงกรานต์ จังหวัด
เชียงใหม่ งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และงานแสดงของช้าง จังหวัดสุรินทร์ เป็น
ต้น
๒. งานระดับภาค จะต้องเป็นที่มีความพร้อมในด้านต่างๆที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ และได้รับ
ความสนใจเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศ จะมีชาวต่างประเทศบ้างเป็นบางส่วน เช่น งานลอยกระทง
จังหวัดเชียงใหม่ งานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และงานแห่
ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร เป็นต้น
๓. งานระดับจังหวัด จะต้องมีความในด้านต่างๆปานกลาง และได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น งานแข่งเรือจังหวัดพิจิตร งานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และงานเทศกาลเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช งานกาชาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย เป็นต้น
๔. งานระดับอําเภอ จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆพอสมควร และได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรืออําเภอใกล้เคียง เช่น งานแข่งเรืออําเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งานบุญ
กองข้าวศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งานไหมอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ระดับของงานแล้ว จะได้รับความช่วยเหลือตามลําดับของงาน ดังนี้
๔.๑ การโฆษณาเผยแพร่งานตามสื่อต่างๆและเอกสารเผยแพร่ จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
๔.๒ จัดพิมพ์แผ่นภาพโฆษณา
๔.๓ ส่งเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําและสังเกตการณ์ เพื่อปรับปรุงงานในปีต่อไป
๔.๔ ให้งบประมาณในการสนับสนุนการจัดงานโดยให้ในรูปวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ในงาน ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

บทที่ ๗ ๑๖๓
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๕. การจัดแสดงแสงเสียง ซึ่งนอกจากจะพิจารณาความสําคัญของงานแล้ว ยังต้องคํานึงถึงถึง
ป๎จจัยสนับสนุน ดังนี้
๕.๑ สถานที่จัดการแสดงและสาระของสถานที่
๕.๒ งบประมาณในการจัดงาน
๕.๓ ช่วงเวลาในการเตรียมงานและจัดงาน
๕.๔ ตลาดของนักท่องเที่ยว
วิถีชีวิตของคนไทยให้ความสําคัญกับเทศกาลงานประเพณี โดยมีหลักพระพุทธศาสนา
เป็นพื้นฐานในด้านของความคิดและการดําเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ดังนั้นเนื้อหาและ
รู ป แบบเทศกาลงานประเพณี ข องไทยจึ ง มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนา หรื อ วั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นโอกาสให้คนไทยได้ทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนา แสดงความกตัญํูกตเวทิตาต่อผู้
มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่และต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการรวมญาติ ทําให้ชาวบ้าน
ได้พบปะสังสรรค์กันจนเกิดความสามัคคี

ประเพณีของไทย

ประเพณี ไทยที่ เกิ ดขึ้ น ในท้ อ งถิ่ นต่ างๆ นั้ น มีลั กษณะสอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมสภาพ
ภูมิศาสตร์ ของแต่ล ะท้องถิ่น หรื อแต่ล ะภูมิภ าคและยั งสะท้อนให้ เห็ นวัฒ นธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสามารถจําแนกเป็น ๔ ภูมิภาคดังนี้ คือประเพณีไทยภาคเหนือ ประเพณีไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีไทยภาคกลาง และประเพณีไทยภาคใต้ ดังต่อไปนี้

๑. ประเพณีไทยภาคเหนือ

ภาคเหนือมีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน มีความเชื่อดั้งเดิมของชน
ชาติไทยเผ่าต่างๆในพื้นที่ และความเชื่อของชนพื้นเมืองเดิม ทําให้รูปแบบของงานเทศกาลและ
ประเพณีของภาคเหนือ รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน
คือ ภาคเหนือตอนบนอันเคยอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่ มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองมี
ภาษาพูด ภาษาเขียนโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมล้านนาไทยซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น และภาคเหนือตอนล่างซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบภาคกลาง
งานประเพณี ๑๒ เดือนของภาคเหนือจะเริ่มต้นในเดือน ๓ ซึ่งตรงกับเดือนอ้ายของทุก
ภาค (ตรงกับเดือนธันวาคม) มีประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่า
เดือน ๔ เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะมีการทําข้าวจี่ ข้าว
หลาม และทําบุญขึน้ บ้านใหม่รวมทั้งเป็นเดือนที่ชาวเหนือนิยมแต่งงานกันด้วย
เดือน ๕ จะมีงานบุญที่สําคัญ คือ ปอยหลวง เป็นการทําบุญฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้สร้าง
หรือปฏิสังขรณ์ศาสนสถานเป็นที่รวมกิจกรรมบันเทิง และขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนาไทย
เอาไว้มากที่สุด สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การนําจตุป๎จจัยไทยทานไปถวายวัด เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม
บูชาและสังฆบูชา เรียกว่า “ ประเพณีแห่งครัวตาน ” หรือ “ ครัวทาน ”
เดือน ๖ จะมีประเพณีปอยน้อย คือ ประเพณีบวชลูกแก้วหรือบวชเณรนั้นเอง
เดือน ๗ เป็นงานประเพณีสงกรานต์
เดือน ๘ เป็นงานประเพณีวิสาขบูชา

๑๖๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เดือน ๙ เป็นงานไหว้พระบรมสารีริกธาตุและงานแรกนา
เดือน ๑๐ เป็นงานประเพณีเข้าพรรษา
เดือน ๑๑ เป็นช่วงเข้าฟ๎งธรรม
เดือน ๑๒ เป็นงานประเพณีตาลก๋วยสลากหรือทานสลากภัต
เดือนเกี๋ยง หรือเดือนเจียง (ตรงกับเดือนตุลาคม) เป็นงานทําบุญออกพรรษา การทาน
สลากภัต - ทานกฐิน
และเดือนยี่ (ตรงกับเดือนพฤศจิกายน) มีทานกฐินถึงวัน ๑๕ ค่ํา ประเพณีลอยกระทง
ตามประทีป การทอดผ้าป่า ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ
งานประเพณีประจํารอบปีของภาคเหนือมักจะเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ซึ่งคล้ายกับ
ภาคอีสาน แต่การนับเดือนในรอบปีจะแตกต่างกัน ดังตารางที่ ๗.๑
ตารางที่ ๗.๑ การเปรียบเทียบเดือนในปฏิทินสากลกับปฏิทินภูมิภาค
เดือนสากล (โดยประมาณ)
ภาคเหนือ (ล้านนา)
ภาคอีสาน
มกราคม **
เดือนสี่
เดือนยี่
กุมภาพันธ์
เดือนห้า
เดือนสาม
มีนาคม
เดือนหก
เดือนสี่
เมษายน
เดือนเจ็ด
เดือนห้า
พฤษภาคม
เดือนแปด
เดือนหก
มิถุนายน
เดือนเก้า
เดือนเจ็ด
กรกฎาคม
เดือนสิบ
เดือนแปด
สิงหาคม
เดือนสิบเอ็ด
เดือนเก้า
กันยายน
เดือนสิบสอง
เดือนสิบ
ตุลาคม
เดือนเกี๋ยง **
เดือนสิบเอ็ด
พฤศจิกายน
เดือนยี่
เดือนสิบสอง
ธันวาคม
เดือนสาม
เดือนอ้าย**
งานเทศกาลประเพณีของภาคเหนือที่น่าสนใจ ได้แก่
๑.๑ งานเทศกาลยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลาการจัดงาน วันขึ้น ๑๓ ค่ํา ถึงวันแรม
๑ ค่ํา เดือนยี่ (พฤศจิกายน) ของทุกปี ประวัติความเป็นมา ยี่เป็ง เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายถึงวัน
เพ็ญเดือนยี่ เป็นเวลาที่น้ําในแม่น้ําลําคลองเต็มตลิ่ง อากาศหนาวเย็น จึงเกิดเป็นประเพณีแต่งโคม
ประทีปโคมไฟตามวัดวาอาราม และบ้านเรือน ตลอดจนมีการลอยกระทงด้วย สันนิษฐานว่ามีการ
ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริภุญชัย ความเชื่อที่ชาวเหนือมีต่อประเพณีเดือนยี่นั้นเป็น
การสะเดาะเคราะห์ขอขมาพระแม่คงคา สักการะบวงสรวงพระผู้เป็นเจ้า บู ชารอยพระพุทธบาทริมฝ๎่ง
แม่น้ํานัมมทานที ความเชื่อเหล่านี้ทําให้เกิดตามประทีปโคมลอยกระทงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความ
เชื่อถืออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดประเพณีของเทศกาลยี่เป็ง คือ การปล่อยโคมลอยทั้งชนิดโคมไฟและ
โคมควันขึ้น ซึ่งเชื่อว่า เป็นการบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสรวงสวรรค์

บทที่ ๗ ๑๖๕
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

พิธีกรรม
วัดต่างๆ ในภาคเหนือจะจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมทําราชวัตรรอบวิหารหรือศาลา
ทําประตูป่าหน้าทางเข้าวัดหรือหน้าวิหาร จัดทําโคมต่างๆ เช่น โคมลอย เมื่อเตรียมการของทางวัด
แล้วสําหรับประชาชนก็จะมีการเตรียมเครื่องแต่งกาย เตรียมโคมราวไว้เพื่อประดับบูชาหน้าบ้านเรือน
ของตน เตรียมถ้วยประทีป เตรียมกัณฑ์ธรรม สําหรับนําไปฟ๎งเทศน์ เตรียมข้าวตอกดอกไม้ สําหรับ
โปรยเวลามีงาน เตรียมอาหารสําหรับภิกษุสงฆ์ และมีการประดิษฐ์กระทง เพื่อนําไปลอยในแม่น้ําลํา
คลอง

ภาพที่ ๗.๑ งานเทศกาลยี่เป้ง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : TEEN.MTHAI (๒๕๕๘)
๑.๒ ประเพณี ฟ้อนผีมด-ผีเ ม้ง กําหนดงานจั ดขึ้นในเดือน ๘ - ๙ (พฤษภาคม–
มิถุน ายน) บางตระกูล ก็กําหนดไว้ปี ล ะครั้ ง บางตระกูล ๓ ครั้ ง บางตระกูล ไม่มีกําหนดที่แน่ นอน
แล้วแต่ความสะดวก บางครั้งก็เป็นการฟ้อนแก้บนในกรณีที่ลูกหลานเจ็บป่วย ความเป็นมาของ ฟ้อนผี
มด – ผีเม้ง เป็นการฟ้อนรําเพื่อเป็นการสังเวยผีบรรพบุรุษในวันครบรอบปีแต่บางครั้งพี่น้องหรือญาติ
เกิดการเจ็บป่ วยก็จะมีการบนบานศาลกล่าว ถ้าหายเจ็บ ป่ว ยแล้วก็ทําการแก้บน ซึ่งชาวบ้ านทาง
ภาคเหนือนับถือกัน การฟ้อนผีมด – ผีเม้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีพบปะคุ้นเคย
กันในหมู่บ้าน เป็นการแสดงความกตัญํูรู้คุณ อย่างหนึ่งที่รําลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นที่
พึ่งทางใจในกรณีที่เจ็บป่ วยแล้วมีการบนบานศาลกล่าวเอาไว้ เมื่อหายแล้วจึงจัดพิธีฟ้อนเพื่อเป็นการ
แก้บน และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่ง เพราะคนสมัยก่อนมีงานประจําทําก็คือ การทําไร่ ทํา
นา ในช่วงเดือน ๙ (เดือนมิถุนายน) เป็นช่วงที่ว่างจากงานจึงพากันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น
พิธีกรรม
ก่อนที่จะทําพิธีต้องมการเตรียมสถานที่โดยการสร้างปะรําภายในลานบ้านในปะรํามี
เครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ ซึ่งทําคล้ายกับศาลเพียงตาสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร และมีราวผ้าโดยมี
ผ้าโสร่งใหม่พาดไว้หลายตัว ไว้สําหรับผู้ที่จะมาฟ้อนและมีผ้าพาดบ่าเวลาฟ้อนด้วย พร้อมกับมีผ้าโพก
หัวสีต่างๆ ซึ่งใช้กันทั้งชายหญิง ตรงกลางปะรํามีผ้าขาวห้อยเอาไว้ปล่อยชายผ้าให้ยาวลาดพื้นปะรํา
วันแรกที่ทําพิธีฟ้อนจะมีหญิงชราที่เป็นหัวหน้าตระกูลนั้นนําลูกหลานไปเข้าพิธีสักการบูชาผีบรรพบุรุษ
มีการอธิษฐานขอให้ คุ้มครองลู กหลานหลั งจากทําพิธีสั กการบูช าบอกกล่ าวแก่ผี บ รรพบุ รุ ษแล้ ว ก็

๑๖๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

อัญเชิญผีหรือเจ้าพ่อไปยังปะรําพิธีก่อนที่จะฟ้อนจะไปหยิบเครื่องแต่งตัวจากราวสวมทับเข้ากับเสื้อผ้า
ของตนเองเอามือเกาะผ้าที่ห้อยอยู่กลางปะรํา พร้อมกับฟุบหน้าลงโยนตัวไปมา สักครูก็ออกมาฟ้อน
ตามจังหวะกลองที่บรรเลง คนรําต้องเป็นคนในตระกูลเท่านั้น ตระกูลอื่นเข้าไปรําไม่ได้ ผิดผี”

ภาพที่ ๗.๒ ประเพณีฟ้อนผีมด-ผีเม้ง
ที่มา : บ้านเมือง (๒๕๕๗)
๑.๓ ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นวันที่ ๑๓ - ๑๔
เมษายนของทุกๆ ปี ความเป็ น มาวั น สงกรานต์ คือ วัน ขึ้น ปี ใหม่ ไทยโดยถือเอาวั นที่พ ระอาทิต ย์
เคลื่ อนย้ ายเข้าสู่ ร าศีเมษ ซึ่งตรงกับ ที่ ๑๔ เมษายนของทุ กปี ภาคเหนื อของไทยจั ดวันสงกรานต์
ออกเป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า “วันสังขานต์ล่อง” คือวันปีเก่าผ่านพ้นไป วันที่ ๑๔
เมษายน เรียกว่า “วันเนา” หรือ “วันดา” คือการเตรียมงานต่างๆ วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วัน
พญาวัน” คือ วันสําคัญของปีใหม่ วันสงกรานต์เป็นประเพณีที่ประกอบพิธีกรรม การทําบุญการกุศล
ฟ๎งเทศน์ รดน้ําดําหัว และมีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนาน
พิธีกรรม
วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันสังขานต์ล่อง เริ่มจากตอนเช้ามีการจุดประทัด ยิงปืนขับ
ไล่เสนียดจัญไรให้ล่วงไปกับปีเก่า มีการทําความสะอาดบ้านเรือน จากนั้นก็ทําความสะอาดร่างกาย
ชําระจิตใจให้ผ่องใสหลังจากนั้นไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆ หรือในป๎จจุบันนิยมไปท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
วันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า วันเนา หรือวันดา วันนี้จะทําสิ่งต่างๆ ที่เป็นมงคล ตอนเช้า
ไปจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมทําอาหารไว้ทําบุญถวายพระในวันรุ่งขึ้น ตอนบ่ายมีการขนทรายเข้าวัด
เพื่อก่อเจดีย์ทราย ตามลานวัด ในวันนี้ก็มีการเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาว
วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า วันพญาวัน ในตอนเช้าจัดเตรียมสําหรับอาหารคาวหวานไป
ถวายพระที่วัดและทําบุญตักบาตร มีการถวายทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้อง บิดา มารดาที่
ล่วงลับไปแล้ว มีการถวายทานเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา มีการสรงน้ําพระพุทธเจดีย์ มีการค้ํา
ต้นโพธิ์ภายในวัด มีการสรงน้ําพระพุ ทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมือง ตอนบ่ายจะเริ่มพิธีร ดน้ําดําหัว การดํา
หัวเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการขออภัย การให้อภัย การเคารพนับถือซึ่งกันและกันและเป็นการ
แสดงออกถึงความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่คณะ

บทที่ ๗ ๑๖๗
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๓ ประเพณีตรุษสงกรานต์
ที่มา : TEEN. MTHAI. (๒๕๕๘)
๑.๔ ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้า อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ประเพณีเข้า

กรรมเมือง) จังหวัดน่านมีการจัดทุกๆ ๓ ปี หรือเรียกว่า สามปี๋สี่ฮวง เป็นประเพณีที่มีความสําคัญยิ่ง
ของไทลื้อ จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไทลื้อได้เล่าต่อๆ กันมาว่าเจ้าหลวงเมืองล้า คือเจ้าเมืองที่
ปกครองเมืองล้าในดินแดนสิบสองป๎นนา เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ และเป็นทั้งแม่ทัพนายกองของ
ชาวไทลื้อ และเมืองล้าทั้งมวล ท่านได้สิ้นชีพิตักษัยในดินแดนสิบสองป๎นนา ในส่วนบริวารหรือผู้ช่วย
ของเจ้ าหลวงเมื อ งล้ าประกอบด้ ว ย หิ่ ง ช้ าง หิ่ ง ม้า ล่ า มเมื อง หาบมาด แจ่ง ฝ่ า ย เชี ยงล้ า นโอ๊ ก่ า
ช้างเผือก ปูก่าผมเขียวดําแดง ปางแสน ปางสา ปางเม็ด ม่อนเชียง คือ ปากท่อทั้งห้า บ่อต่วน สวน
ตาลเมืองหลุก อ่างเรียง และม่านตอง
พิธีกรรม
เมื่อใกล้ถึงประเพณีเข้ากรรมเมือง ตัวแทนชาวไทลื้อทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้าน
ต้นฮ่าง และบ้านดอนมูล จะมาประชุมกันเพื่อกําหนดพิธีการและมอบหมายหน้าที่การงานกัน และที่
สําคัญอย่างยิ่งจะมีการคัดเลือกบุคคลที่สืบเชื้อสายทางสายโลหิตของเจ้าหลวงเมืองล้า จํานวน ๑ คน
มาเป็นตัวแทนชาวไทลื้อทั้งหมด เรียกว่า เจ้าเมือง ส่วนใหญ่คัดเลือกมาจากชาวไทลื้อบ้านดอนมูลซึ่ง
มาเป็นประธานในพิธีบวงสรวง และคัดเลือกชาวบ้านหนองบัวที่สืบเชื้อสายมาจากหมอเมืองอีก ๑ คน
หมอเมืองจะมีหน้าที่ป้อนอาหารในพิธีบวงสรวง เรียกว่า เจ้ายั๊ก หลังจากนั้นจะเลือกวันประกอบพิธี
บวงสรวงโดยเลือกวันที่ดีที่สุดว่า วันเฒ่าการเข้ากรรมเมืองจะมีด้วยกันทั้งหมด ๓ วัน ซึ่งแต่ละวันจะมี
กิจกรรมดังนี้ วันแรกประมาณ ๑๖.๐๐ น. ชาวไทลื้อทั้ง ๓ หมู่บ้าน จะปิดเขตกั้นแดน เข้า -ออก ของ
หมู่บ้านด้วย ตาแหลว (ใช้ไม้ไผ่สานคล้ายพัด) เมื่อปิดตาแหลวแล้วจะประกาศห้ามคนในหมู่บ้านออก
นอกเขตตาแหลวและห้ามติดต่อกับภายนอกหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นเวลา ๓ วัน และห้ามบุคคลภายนอก
เข้าไปในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน ใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไหมเป็นเงินทองแล้วแต่จะตกลงกัน เพราะประเพณี
นี้เป็นประเพณีที่มีเฉพาะในหมู่ชาวไทลื้อเชื้อสายไทลื้อเท่านั้นจึงไม่ต้องการให้คนภายนอกล่วงรู้หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น เมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. จะแห่เจ้าเมืองและหมอเมืองจะพักอยู่ในที่
พักที่จัดไว้ให้คนละหลังที่พักนี้จะสร้างขึ้นไว้สําหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ เมื่อเสร็จพิธีแล้วรื้อถอนทิ้งไป ครั้ง

๑๖๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ถึงพิธีครั้งใหม่ก็จะสร้ างขึ้นใหม่อีก ในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีแห่ งที่ ๑ จะมีมหรสพสมโภชทั้ง
กลางวันและกลางคืน และที่นิยมเล่นกันมากที่สุด คือ การขับลื้อ นอกจากนี้จะมีการละเล่นพื้นเมือง
เช่น การละเล่นมะกอน (โยนหมอนผ้า หรือลูกช่วง) การเล่นมะไข่เต่า การสะบ้า การขึ้นเสาน้ํามัน
ตะกร้อลอดบ่วง เป็นต้น วันที่ ๒ เป็นวันที่ชาวไทลื้อถือกันว่ามีความสําคัญที่สุดในระหว่างการอยู่กรรม
เมือง เพราะจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้าที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ พิธีจะเริ่ม
ตั้งแต่เช้ามืด (ป๎จจุบันเปลี่ยนเป็นเวลาหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว) โดยจะมีการแห่เจ้า
เมือง หมอเมืองและสิ่งของที่ใช้สําหรับพิธีกรรม ในขบวนแห่เจ้าเมือง หมอเมืองจะมีบ่าวหมอให้การ
อารักขาอย่างใกล้ชิด ขบวนแห่ดังกล่าวจะมุ่งตรงไปยังสถานที่ประกอบพิธีแห่งที่ ๒ ซึ่งเรียกว่า ปาง
เมือง (ป๎จจุบัน คือ อนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ประกอบพิธีแห่งที่ ๑ ประมาณ
๑๐๐ เมตร โดยจะจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ เพราะชาวไทลื้อทั้ง ๓ หมู่บ้านจะพร้อมใจกันมาร่วมพิธีอัน
ศักดิ์สิทธิ์อย่างคับคั่งทุกครั้ง เจ้าเมืองจะแต่งกายสีแดงล้วนก่อนที่ขบวนแห่จะเคลื่อนออกไป เจ้าเมือง
กับหมอเมืองจะทําการทักทาย ณ บริเวณหน้าที่พักของเจ้าเมือง โดยทั้งคู่จะเหยียบตาบเหล็ก (แผ่น
เหล็ก) คนละแผ่น หมอเมืองทักขึ้นมาก่อนว่าเจ้าเมืองฮ่อง หมอเมืองมาสัง (เจ้าเมืองจะเรียกหมอ
เมืองมาทําไม) เจ้าเมืองจะตอบว่า สองปี๋ฮาม สามปี๋คอบ ขอบดังมน ผีเมืองถูกจ้า ด้ามเมืองถูกกิน
หมอเมืองมาเฮือน ให้หมอนั่งตั่งหมองเมืองเซา (สรุปความว่าประเพณีบวงสรวงได้เวียนมาบรรจบ
ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอให้หมอเมืองขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านก่อน) เมื่อขึ้นบนบ้านแล้วบ่าวหมอ (คนใช้
หมอเมือง) จะทําหน้าที่ป้อนหมาก เมี่ยงและของกินอื่นๆแก่เจ้าเมือง เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วขบวน
จะเคลื่อนที่ไปสถานที่แห่งที่ ๒ เพื่อทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าเมืองล้าต่อไป สิ่งของที่จะนํามา
บวงสรวงนั้นจะประกอบด้วยสัตว์ ๔ เท้า และสัตว์ ๒ เท้า สัตว์ ๔ เท้าได้แก่ วัวควายหมูดํา หมูขาว
อย่างละ ๑ ตัว สั ตว์ ๒ เท้าได้แก่ ไก่ ในระหว่างการเคลื่อนขบวน หมอเมืองจะแวะเซ่นบวงสรวง
บริเวณเจ้าเมืองหลวงคือ หิ่งช้าง หิ่งม้า ซึ่งจะมีหออยู่ ๒ หอ โดยใช้ไก่เป็นๆเซ่นบวงสรวง จากนั้น
ขบวนจะเคลื่อนที่ต่อไปจนถึงสถานที่ประกอบพิธีแห่งที่ ๒ เมื่อบริเวณสถานที่ประกอบพิธีดังกล่าว เจ้า
เมืองและหมอเมืองจะสักการะดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้าก่อน จากนั้นจะเซ่นสรวงบริวารของเจ้า
หลวง จะมีหออยู่ทั้งหมด ๓๒ หอ โดยใช่ไก่เป็นๆ หมอเมืองจะถอนขนไก่แล้ วเอาข้างสุกป๎้นเป็นก้อน
แล้วจิ้มลงบนตัวไก่แล้ววางไว้ที่หอ ส่วนไก่นั้นจะโยนขึ้นเหนือศีรษะเพื่อปล่อยออกไป ช่วงนั้นจะมีการ
แย่งชิงไก่เพื่อนําไปเลี้ยงเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว เสร็จแล้วจึงจะเป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้า
หลวงเมืองล้าอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ซึ่งจะต้องเซ่นสรวงด้วย สัตว์ ๔ เท้า อันได้แก่ วัวควาย หมูดํา หมูขาว
สัตว์ดังกล่าวจะต้องผ่านพิธีลงดาบเสียก่อน และจึงจะชําแหละเอาเนื้อเข้ามาเซ่นวิญญาณ ส่วนเนื้อที่
เหลือลูกหลานชาวไทลื้อที่มาร่วมพิธีจะแบ่งป๎นกันไปประกอบอาหาร ซึ่งจะประกอบกันบริเวณใต้ถุน
บ้าน ห้ามนําขึ้นไปประกอบบนบ้านโดยเด็ดขาด วันที่ ๓ จะมีการเซ่นสรวงเทวดาอู ซึ่งหอเทวดาอูจะ
อยู่นอกบริเวณสถานที่ทั้ง ๒ ตอนบ่ายจะทําพิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าเมือง หมอเมืองกลับมาสู่หมู่บ้านของ
ตนเอง หลังจากนั้นจะเปิดสิ่งปิดกั้นหมู่บ้านออก เรียกว่า การเปิดแหลว หรือ ต้างแหลว จากนี้ไปชาว
ไทลื้อเชื้อสายเมืองล้าจะไปไหนมาไหนได้ตามปกติ ชาวไทลื้อที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองบัว
บ้านต้นฮ่าง ตําบลป่าผา และบ้านดอนมูล ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่านนั้น เชื่อว่าอพยพ
มาจากเมืองล้าแคล้าสิบ สองป๎นนา โดยอพยพมาประมาณ พ.ศ ๒๓๙๔ สมัยพระยาวชิตวงศ์ (เจ้ า
อนั นตวรฤทธิเดช) เจ้ าผู้ครองนครน่าน ตรงกับรัช สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว

บทที่ ๗ ๑๖๙
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยสาเหตุหนีภัยสงคราม ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวง
เมืองล้าเป็นความเชื่อ ความศรัทธาของชาวไทลื้อในการไหว้บรรพบุรุษ และเป็นการรวมญาติ พี่น้องให้
ได้มาพบปะกันทุกๆ ๓ ปี เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชนเผ่า
๑.๕ ประเพณีไหว้พระดอยตุง จังหวัดเชียงราย ช่วงเวลาวันเพ็ญเดือน ๖ เหนือ (เดือน
๔ ไทยกลาง) หลังวันมาฆบูชา ๑ เดือน ความสําคัญประเพณีไหว้พระดอยตุง เป็นปูชนียสถานเก่าแก่
ของชาวพุทธในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวพุทธในรัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ และใน
ประเทศลาว การไหว้พระดอยตุงเชื่อว่าจําทําให้ชีวิตดีขึ้น
พิธีกรรม
ในวันเพ็ญเดือน ๖ พุทธมามกะจากทุกทิศจะเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยตุง ซึ่งตั้งอยู่เขต
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในวันนั้น ภาคกลางวันจะมีการบูชาพระรัตนตรัย รับศีล
และฟ๎งเทศน์ กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ในอดีต ผู้เดินทางมักเดินจากเชิงเขาที่บ้าน
ห้วยไคร้ อําเภอแม่สายขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร ป๎จจุบันนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ตาม
ถนนลาดยางที่แยกจากถนนพหลโยธินที่บ้านสันกอง อําเภอแม่จัน ส่วนผู้ที่นิยมเดินขึ้นเหลือน้อยลง
เพราะถนนสําหรับรถยนต์ได้ทับเส้นทางเดินเท้าหลายแห่ง ประเพณีของชาวพุทธมีการสมาทานศีล
และการฟ๎งเทศน์เป็นหลักซึ่งเป็นไปเพื่อชําระจิตใจให้ปราศจากกิเลสและฝ๎กใฝ่ทางกุศล การเดินทาง
ขึ้นไปบนยอดดอยตุงแสดงให้เห็นศรัทธา ความเพียรและความอดทน และนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาล
ประเพณีของภาคเหนือที่สําคัญอีกหลายประเพณีที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

๒. ประเพณีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีประเพณีวัฒนธรรมและที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
เรียกกันว่า ฮีต ๑๒ หรือประเพณี ๑๒ เดือน คําว่าฮีต เป็นภาษาลาว ซึ่งลาวเอามาจากคําศัพท์ของ
ภาษา บาลี โดยภาษาบาลีใช้ว่า จาริตต (อ่านว่า จา-ริด-ตะ) คนไทยอีสานก็นํามาใช้เป็นภาษาตนว่า
จาฮีต ต่อมาเหลือแค่ ฮีต
คําว่า จารี ต ประเพณี ตามพจนานุ กรมฉบั บ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ ความหมายว่า
ระเบียบประเพณีที่นิยม และประพฤติกันสืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดเป็นชั่ว ดังนั้น จารีต จึง ถือ
เป็นจรรยาทางสังคมที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ทําตามหรือทําผิดฮีต หรือผิดจารีต สังคม
ทั่วไปจะตั้งข้อรังเกียจ ประเพณีเหล่านี้จะเป็นงานบุญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นหลัก จะเริ่ม
นับ ตั้งแต่เดือนอ้าย ซึ่งตรงกับ เดือนธันวาคมเป็นเดือนแรกของการเริ่มงานบุญ โดยมีความสําคัญ
แตกต่างกันออกไป คือ
เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม คือ พิธีทําบุญถวายพระภิกษุสงค์ผู้ต้องอาบัติ โดยพระภิกษุ
สงค์ดังกล่าวต้องเข้าไปอยู่ในที่เขตจํากัดเพื่อทรมานร่างกายให้หายจากกรรมหรือพ้นจากกรรม หรือ
พ้นจากอาบัติที่ได้กระทํา และเป็นการชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย บางแห่งก็เชื่อว่าเป็นการระลึก
และทดแทนพระคุณแม่ที่เคยอยู่กรรม หรืออยู่ไฟมาแล้วตอนคลอดบุตร
เดือนยี่ - บุญคูนลาน หรือ บุญคูนข้าว เป็นการทําบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วบนลาน
บ้าน เพื่อเพิ่มความมั่งมีศรีสุขและเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว
เดือน๓ – บุญข้าวจี่ นิยมทําบุญนี้หลังการทําบุญวันมาฆบูชา คําว่า จี่ ก็คือ ปิ้ง นั้นเอง
วิธีทําข้าวจี่ ก็คือ การนําข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกแล้วป๎้น ให้แน่นมีรูปร่างเป็นก้อนกลมรี ขนาดเท่ากําป๎้น

๑๗๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

แล้วใช้ไม้ไผ่ที่เหลากลมๆ เสียบตรงกลางตามยาวของป๎้นข้าวเหนียว โรยเกลือให้ทั่ว จึงนําไปย่างไฟจน
เกรียม จากนั้นทาด้วยไข่แดง บางแห่งนิยมเอาน้ําอ้อยป๎กใส่เป็นไส้ด้วยแล้วนําไปถวายพระภิกษุสงฆ์
รวมกับอาหารคาวหวานอื่นๆ
เดือน ๔ – บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ เป็นงานบุญใหญ่ของชุมชนงานหนึ่ง ซึ่งก่อน
เริ่มงานชาวบ้านจะต้องช่วยกันทําที่พั กผู้มาร่วมงาน หาดอกไม้มาประดับศาลาโรงธรรม วันแรกจะมี
การแห่พระอุปคุต วันที่ ๒ จะเป็นการแห่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมือง วันที่ ๓ จะเป็นวัน
เทศน์มหาชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครฟ๎งเทศน์จบในวันเดียวก็จะมีอานิสงส์มาก และจะได้พบกับพระศรี
อาริยเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภพหน้า
เดือน ๕ – บุญสงกรานต์ หรือ ตรุษสงกรานต์ เป็นวันส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ไทย
และจะปฏิบัติคล้ายกันเกือบทุกภาค อาจแตกต่างกันไปในข้อปลีกย่อย แต่ที่เหมือนกัน คือ การสรงน้ํา
พระพุทธรูปและการทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
เดือน ๖ – บุญบั้งไฟ เป็นการบูชาอารักษ์หลักเมืองและประเพณีทําบุญขอฝน เพื่อให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล และเชื่อกันว่าถ้าปีใดงดงานบุญบั้งไฟจะทําให้ท้องถิ่นของตนเกิดเภทภัยต่างๆ
เช่น ฝนแล้ง หากทําบุญนี้แล้วฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอาหารอุดม
สมบูรณ์ ทั้งปราศจากโรคร้ายแรงนานาประการด้วย นอกจากนี้ยังมีงานบุญวิสาขบูชาด้วย
เดือน ๗ – บุญชาระ เป็นการทําบุญบูชาเทวดาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมืองบ้าน ผีพ่อแม่
ผีเมือง หรือผีบรรพบุรุษ ตลอดจนผีประจําไร่นา เรียกว่า ผีตาแฮกด้วย งานบุญนี้คล้ายกับพิธีแรกนา
ขวัญซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนทีจ่ ะเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เดื อน ๘ – บุ ญ เข้ า พรรษา เป็ น วัน ทํ าบุ ญเข้ าพรรษาที่ พ ระภิก ษุ ส งฆ์ จะต้อ งอยู่ จํ า
พรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน กุลบุตรผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาจึงนิยมบวชในช่วงนี้ เพื่อศึกษาพระธรรม
วินัย ชาวบ้านจะจัดอาหารคาวหวานตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆถวายโดยเฉพาะ ยิ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับให้
แสงสว่าง เช่น เทียน ตะเกียงและน้ํามัน มีการรวมกันนําขี้ผึ้งมาหล่อเป็นต้นเทียนขนาดใหญ่จนมาเป็น
ที่มาของงานประเพณีในหลายจังหวัดต่อมา
เดือน ๙ – บุญข้าวประดับดิน เป็นงานบุญที่ทําขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตหรือ
ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ข้าวประดับดินได้แก่ ข้าวปลาอาหารคาวหวานพร้อมด้วยหมากพลู บุหรี่ห่อ
ด้วยใบตอง นําไปวางตามใต้ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือวางไว้ตามพื้นดิน หรือทีใดที่หนึ่งตามบริเวณวัด พร้อม
กับเชิญดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วมารับอาหารที่อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย
เดือน ๑๐ – บุญข้าวสาก หรือ ข้าวสลาก เป็นการทําบุญเพื่ออุทิศให้ผู้ตาย หรือเปรต
อีกครั้งหนึ่ง โดยกระทําห่างจากบุญข้าวประดับดิน ๑๕ วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เปรตจะต้องกลับไปอยู่ ณ ที่
อยู่ของตน
เดือน ๑๑ – บุญออกพรรษา เป็นการทําบุญเนื่องในวันที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากพรรษา
คือ ไม่อยู่ประจําวัด ได้มีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรที่วัดเป็นพิเศษ มีการถวายต้นดอกผึ้ง
หรือปราสาทผึ้ง การล่องเรือไฟหรือไหลเรือไฟในโอกาสเดียวกัน
เดือน ๑๒ – บุญกฐิน ชาวบ้านจะเตรียมองค์กฐินซึ่งประกอบด้วย ผ้าไตรจีวร มีสบง
จีวรและสังฆาฎิอัฐบริขาร และเครื่องไทยทานพร้อมด้วยป๎จจัยไปทอดยังวัดที่ต้องการ

บทที่ ๗ ๑๗๑
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

งานเทศกาลประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจ ได้แก่
๒.๑ ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดประมาณเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ขึ้นอยู่กับคนทรง
คือเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียนเป็นผู้กําหนด มีงาน ๓ วัน มักตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ โดยจัดที่อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ความเป็นมาของงาน ผีตาโขนเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่ง ที่มีเฉพาะอําเภอ
ด่านซ้าย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การละเล่นผีตาโขนมีตํานานตามเรื่องพระเวสสันดร กล่าวคือ
ชาวเมืองสีวีราชโกรธที่พระเวสสันดรประทานช้าง “ป๎จจัยนาเคนทร์” ซึ่งเป็นช้างมงคลไปให้เมืองกลิง
คราษฎร์ที่ฝนแล้งมาหลายปี จึงขอให้พระเจ้ากรุงสัญชัยพระบิดาขับพระเวสสันดรไปอยู่ป่า ณ เขา
วงกต ต่อมาเมื่อชาวเมืองสีวีราชหายโกรธ เพราะชาวเมืองกลิงคราษฎร์นําช้างมงคลมาคืนแล้ว พระ
บิดาและพระมารดาจึงเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมือง ขณะเมื่อมีการเชิญเสด็จเข้า
เมืองนี้ก็คงมีขบวนแห่เฉลิมฉลอง แม้แต่บรรดาผีทั้งหลายกพากันยินดีมาร่วมด้วย จึงเป็นสาเหตุให้มี
การละเล่นผีตาโขนที่นี่มาช้านาน
ชาวอําเภอด่านซ้ายจะจัดประเพณีแห่ผีตาโขนในงาน “บุญหลวง” ซึ่งถือเป็นงานบุญ
ใหญ่ประจําปีของท้องถิ่น โดยเป็นงานบุญที่รวมเอางานบุญพระเวสและงานบุญบั้งไฟเข้าเป็นงานบุญ
เดียวกัน “บุญพระเวส” เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาและเป็นประเพณีขอฝน เมื่อทําบุญนี้แล้ว
จะทํ า ให้ ฝ นตกต้ อ งตามฤดู ก าล พื ช พรรณธั ญ ญาหารอุ ด มสมบู ร ณ์ และในงานบุ ญ หลวงนี้ ก็ จ ะมี
การละเล่นผีตาโขนรวมอยู่ด้วย
การละเล่ น ผี ต าโขน ส่ ว นมากเล่ น เฉพาะผู้ ช าย เพราะต้ อ งมีก ารออกท่ า ทางเต้ น รํ า
หน้ากากผีตาโขนแบ่งออกเป็น ๒ ขนาด คือ ผีตาโขนใหญ่ และผีตาโขนเล็ก การทําหน้ากากผีตาโขน
นิยมทําด้วยโคนก้านทางมะพร้าวที่แห้งแล้วโดยตกแต่งเจาะช่องตา จมูก ปากและใบหู ส่วนหัวทําด้วย
หวดนึ่งข้าวเหนียวที่ส านด้วยไม้ไผ่หั กพับ ขึ้นทําเป็น หมวกแล้วนํ ามาเย็ บต่อกับ ส่ว นที่เป็นหน้ากาก
สําหรับสวมหัว ต่อจากนั้นแต่งกายด้วยเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วนํามาเย็บเป็นผืนสําหรับคลุมร่างผู้แต่งส่วน
แขนให้มีช่องมือลอดออกมาได้ ชุดเหล่านี้จะเล่นครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
พิธีกรรม
วันแรกของงานเรียกว่า “วันโฮม” หรือ“วันรวม” ก่อนสว่างผีตาโขนเล็กทั้งหลายจะไป
รวมกัน ณ บ้านช่างที่ทําผีตาโขนใหญ่ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐–๐๔.๐๐ น. จะมีพิธีแห่งพระอุปคุตจาก
แม่น้ําหมันมาที่วัดโพนชัย จากนั้นบรรดาผีตาโขนจะแห่กันไปที่บ้านเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมซึ่ง
จะมีการต้อนรับขบวนผีตาโขนด้วยการเลี้ยงเหล้ายาอาหาร ต่อจากนั้นขบวนผีตาโขนจะพากันแห่ไป
ตามบ้านและกลับมาที่วัด เพื่อคอยล้อเล่นกับผู้คนที่มาร่วมงานจากหมู่บ้านต่างๆ เป็นที่สนุกสนาน
วันที่สองพวกผีตาโขนจะเริ่มเล่นแห่ไปตามละแวกบ้านตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเวลาประมาณ
บ่ายสองโมง ผีตาโขนจะไปรวมกัน ณ จุดที่จะเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมือง เมื่อทําพิธี
อัญเชิญและสู่ขวัญเสร็จก็ร่วมแห่ขบวนเข้าเมืองหลังจากนั้นแล้วบรรดาผู้เล่นจะนําเอาเครื่องผีตาโขนที่
ใช้ประกอบการละเล่นนําไปทิ้งแม่น้ําหมันเป็นการเสร็จสิ้นการละเล่นผีตาโขน ต่อจากนั้นในเวลาค่ํามี
การเทศน์มหาชาติติดต่อกันทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งกว่าจะเทศก์เสร็จก็ไปถึงเวลาบ่ายหรือเย็นของวันที่สาม
เป็นอันเสร็จพิธี

๑๗๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๔ ประเพณีแห่ผีตาโขน
ที่มา : ประเพณีไทยดอทคอม (๒๕๕๕)
๒.๒ ประเพณีไหลเรือไฟ กําหนดงานในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ในแม่น้ําโขง บริเวณ
หน้าตัวเมืองนครพนม
ประวัติความเป็นมา ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสําคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานสืบ
ทอดปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษา จัดงานในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา หรือวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ จังหวัดที่
มีการจั ด งานประเพณีไหลเรื อไฟคือ จั ง หวัด ศรี ส ะเกษ สกลนคร หนองคาย นครพนม เลย และ
อุบลราชธานี เรือไฟในภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า เฮือไฟ เป็นเรือที่ทําด้วยต้นกล้วย หรือไม้ไผ่ต่อเป็นลํา
เรือยาวประมาณ ๕–๖ วา ข้างในบรรจุขนม ข้าวต้มผัด หรือสิ่งของที่ต้องการบริจาคทาน ข้างนอกเรือ
มีดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียง ขี้ใต้ สําหรับจุดให้แสงสว่างก่อนปล่อยเรือไฟ ซึ่งเรียกว่าการไหลเรือไฟ
หรือปล่อยเฮือไฟ สาเหตุของการไหลเรือไฟมีคติความเชื่อเช่นเดียวกับการลอยกระทง แต่เป็นการลอย
กระทงก่อน ๑ เดือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ริมฝ๎่งแม่น้ํานันมทานที
บูชาพระรัตนตรัย และพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ บูชาคุณแม่โพสพ บูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
และบูชาประทีปตามประเพณี
พิธีกรรม
ก่อนถึงวันงานไหลเรือไฟ ชาวคุ้มวัดจะช่วยกันประดิษฐ์ตกแต่งเรือไฟด้วยต้นกล้วย ไม่ไผ่
หรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถลอยน้ําได้ ให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือ มีความยาวไม่น้อยกว่า
๖เมตร จะประดิษฐ์เป็นรูปหงส์ นาค ครุฑ และรูปอื่นๆ มากมายที่คิดว่าสวยงามมีการประดับประทีป
โคมไฟเมื่อถึงวันงานก็จะมีขบวนแห่เรือไฟ ซึ่งนําขึ้นไปวางบนพาหนะล้อเลื่อนต่างๆ แล้วเข้าขบวนแห่
ทุกคุ้มพร้อมกัน โดยมีการแสดงพื้นบ้านประกอบขบวนแห่อย่างสนุกสนานสวยงาม มีคณะกรรมการ
ตัดสินให้คะแนนผู้ที่จัดส่งเรือไฟเข้าประกวดด้วย ขบวนแห่เรือไฟจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ริมฝ๎่งแม่น้ําโขงหน้า
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และก่อนไหลเรือไฟจะมีการทําพิธีกรรมทางศาสนา ต่อจากนั้นจึงนําเรือไฟลง
น้ํา และเริ่มจุดประทีปโคมไฟแล้วปล่อยให้ล่องไปตามแม่น้ําโขง

บทที่ ๗ ๑๗๓
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๕ ประเพณีไหลเรือไฟ
ที่มา : Go North Thailand (๒๕๕๖)
๒.๓ ประเพณีบุญบั้งไฟ กําหนดงาน ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
ประวั ติค วามเป็ น มาประเพณีบุ ญ บั้ ง ไฟเป็ น ประเพณี ที่ เ ก่ าแก่ ข องชาวอี ส านที่ มี วิถี ชี วิ ต ผู ก พั น กั บ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องการน้ําเพื่อทํา
การเพราะปลูก จึงมีความเชื่อว่าเทพเจ้าผู้ประทานน้ําให้แก่มนุษย์คือ พญาแถน ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟ
เป็นความเชื่อของคนอีสานในการขอฝนสืบต่อมา
พิธีกรรม
ประเพณี บุ ญบั้ ง ไฟเป็ น ประเพณี ข อฝนอย่ างหนึ่ งของชาวอี ส าน ในงานมี กิ จ กรรมที่
สนุกสนาน การทําบั้งไฟนั้น ทําด้วยท่อไม้บรรจุดินปืนโดยการอัดให้แน่นมีความยาวประมาณสองเมตร
ใช้ลําไม่ไผ่ต่อหางให้ได้สัดส่วน ก่อนนําบั้งไฟไปจุดต้องประดับตกแต่งให้สวยงามใช้กระดาษสีตัดให้เป็น
ลวดลายตกแต่งบั้งไฟอย่างประณีต ส่วนหัวบั้งไฟทําเป็นรูปพญานาคตามคติความเชื่อเรื่องพญานาคให้
น้ํา จากนั้นก็นําไปแห่รอบหมู่บ้านอย่างสนุกสนาน การแห่บั้งไฟนั้นจะมีการร่ายรําไปตามจังหวะดนตรี
พื้นบ้าน และมีการร้องร่ายกาพย์เซิ้งที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ ซึ่งบั้งไฟนี้ชาวบ้าน
ได้ร่วมกันแต่งขึ้นเพื่อแสดงออกถึ งความสนุกสนานบันเทิงอย่างเต็มที่ก่อนที่จะทํานา เมื่อแห่งบั้งไฟ
มาถึงจุดนัดหมายแล้วชาวบ้านก็จะรวมบั้งไฟจากหมู่บ้านต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วจัดงานฉลองในคืนวัน
นั้น รุ่งขึ้น จึงจุดบั้งไฟ บั้งไฟที่จุ ดก่อนเรียกว่า “บั้งไฟเสี่ ยง” เพื่อดูว่าปี นี้ฝ นจะตกต้องตามฤดูกาล
หรือไม่ ถ้าบั้งไฟขึ้นดีแสดงว่าฝนจะดี ถ้าบั้งไฟไม่ขึ้นก็แสดงว่าฝนไม่ดี แล้วจากนั้นจึงจุดบั้งไฟแข่งขัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านมีความสนุกสนานกันมาก

๑๗๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๖ ประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่มา : TLCTHAI (๒๕๕๗)
๒.๔ งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน–๑๐
ธันวาคม ของทุกปี งานเทศกาลไหมเป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ในงานมีการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์และจําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง ของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นการพื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณี ผู กเสี่ ย วก็เป็ น ประเพณี สํ าคัญอี กประเพณีห นึ่งที่ จั ดขึ้นพร้อมกับ งานเทศกาลไหม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน คําว่า “เสี่ยว” ในภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อตาย มีความผูกพัน
ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อกัน
พิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมจะมีอุปกรณ์ที่สําคัญคือพานบายศรีอาจเป็นบายศรี ๓ ชั้น ๕ ชั้น
หรือ ๗ ชั้น และมีเครื่องประกอบอีกหลายอย่าง คือ สุรา ๑ ขวด ไข่ไก่ต้ม ๑ ฟอง ข้าวต้มมัด ๔ ห่อ
กล้วยสุก ๔ ผล ข้าวเหนียวนึ่ง ๑ ป๎้น ใบพืชที่เป็นมงคล เช่น ใบคูน ใบเงิน ใบทอง ใบยอ ดอกรัก ดอก
เบญจมาศ ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย และที่ขาดไม่ได้คือ ด้ายมงคลผูกแขน เชิญแขกมาร่วมพิธี คู่
เสี่ยวนั่งล้อมพานบายศรี หมอพราหมณ์เริ่มพิธีด้วยการจุดเทียนที่พานบายศรี อัญเชิญเทวดาลงมาเป็น
สักขีพยาน แล้วกล่าวคําอัญเชิญขวัญเมื่อถึงบนเชิญขวัญผู้ร่วมพิธีจะตะโกนเรียกขวัญของผู้ร่วมพิธีให้
มาอยู่กับเนื้อกับตัว จบแล้วหมอพราหมณ์และแขกจะนําด้ายมงคลผูกข้อมูลของคู่ขวัญ พร้อมทั้งให้ศีล
ให้พร ให้รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อจากนั้นคู่ ขวัญก็จะผูกข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นอันเสร็จ
พิธี

บทที่ ๗ ๑๗๕
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๗ งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
ที่มา : สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๘)
๒.๕ ประเพณีอุ้มพระดาน้า จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทไทยทุกปี ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕
ค่ํา เดือน ๑๐ ความเป็นมาประเพณีอุ้มพระดําน้ํา เป็นประเพณีของชาวเพชรบูรณ์ที่มีความเชื่อถือ
ศรัทธาต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ พระพุทธมหาธรรมราชา ป๎จจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัด
ไตรภูมิ สาเหตุที่มีประเพณีอุ้มพระดําน้ําทุกปีเพราะมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากหากปีใดมี
ความแห้งแล้งเกิดขึ้นก็จะทําพิธีบวงสรวงโดยยกเป็นศาลเพียงตาแล้วอัญเชิญพระมหาธรรมราชาองค์นี้
มาสรงน้ํา ผู้ทําพิธีจะนุ่งขาวห่มขาวอุ้มพระพุทธรูปดําน้ํา หากผู้อุ้มพระหันหน้าไปทางทิศใดก็จะทําให้
ฝนตกในทิศนั้นๆ สามวันสามคืน หากต้องการให้ฝนตกตามฤดูกาลก็อันเชิญพระมหาธรรมราชาแห่
รอบเมือง
พิธีกรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มแห่พระพุทธรูปรอบเมือง ประชาชนพากันชมขบวนแห่ด้วยความ
ชื่นชม และด้วยความศรัทธาอย่างเนืองแน่น หลังจากทําพิธีแห่รอบเมืองแล้วจะนําพระมหาธรรมราชา
ไปประดิษฐานในปะรําพิธีที่วัดไตรภูมิเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ปิด ทองตอนค่ํามีการสวดมนต์
เย็น กลางคืนมีมหรสพและการละเล่นต่างๆ วันรุ่งขึ้นมีพิธีทําบุญวันสารท ชาวบ้านจะนําภัตตาหารมา
ถวายพระภิ ก ษุส งฆ์ ส ามเณรที่ วั ด มีข้ า วกระยาสารทพร้อ มด้ ว ยเครื่ อ งไทยธรรมต่ างๆ เมื่อ ถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้ว ก็จะมีพิธีอุ้มพระดําน้ํา มีการรําถวายบวงสรวงด้วยการฟ้อน
ชุดต่างๆ พิธีอุ้มพระดําน้ําเริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาธรรมราชาลงบุษบกในเรือราชพิธี ติดตามด้วย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านพร้อมด้วยพระสงฆ์วัดไตรภูมิ บริเวณที่จะอันเชิญพระพุทธมหาธรรม
ราชาลงสรงน้ํา เป็นท่าน้ําวัดโบสถ์ชนะมาร ซึ่งเป็นวังน้ําลึกผู้ที่รับหน้าที่อุ้มพระมหาธรรมราชาลงดําน้ํา
คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าเจ้าเมืองในสมัยก่อน เสร็จจากพิธีอุ้มพระดําน้ํา
แล้วก็จะเริ่มการแข่งเรือต่อไปอย่างสนุกสนาน

๑๗๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๘ ประเพณีอุ้มพระดําน้ํา
ที่มา : Manager (๒๕๕๕)

๓. ประเพณีไทยภาคกลาง

ชาวภาคกลางส่วนใหญ่เป็นชาวไทยแท้ อีกส่วนหนึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวรามัญ (มอญ)
หรื อชาวจี น กลาง นอกจากอู่ข้ าวอู่น้ํ าของประเทศแล้ ว ยั งเป็ น แหล่ งที่มี การสั่ งสมศิ ล ปวัฒ นธรรม
ศาสนาและความเชื่อต่างๆมากที่สุดด้วย มีทั้งความเชื่อดั้งเดิมของชนกลุ่มต่ างๆอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ตลอดจนพระพุทธศาสนาจนมีลักษณะประเพณีเป็นแบบภาคกลางโดยเฉพาะ แต่ประเพณี
บางอย่างก็ถูกรวบรัดเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตสมัยใหม่ สําหรับประเพณีที่มักประกอบพิธี
ตามธรรมเนียมดั้งเดิมแบบไทยแท้นั้นมักจะเป็นงานพระราชพิธีและพิธีการต่างๆของส่ วนราชการ เช่น
งานเทศกาลปีใหม่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคล งานวัน
นักขัตฤกษ์และงานวันที่ระลึกต่างๆ
งานเทศกาลประเพณีของภาคกลางที่น่าสนใจ ได้แก่
๓.๑ ประเพณีการแห่หางหงส์ จัดขึ้นในวันสงกรานต์ ประเพณีแห่หางหงส์ เป็น
ประเพณีสําคัญอย่างหนึ่งของชาวปทุมธานี ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานชาวรามัญนับถือและให้
ความสําคัญกับหางหงส์มาก เชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงที่ให้คุณ กล่าวว่า ภูมิประเทศเดิมของเมืองหงสาวดี
เป็นที่ลุ่มและทะเลสาบมาก่อน ต่อมาทะเลตื้นเขินกลายเป็นดินดอน ได้มีหงส์ผัวเมียคู่หนึ่งมาหากินใน
ทะเลสาบแห่งนี้ชาวมอญจึงถือเป็นนิมิตดีจึงตั้งเมืองขึ้นเรียกว่า เมืองหงสาหรือหงสาวดีในป๎จจุบัน และ
ไม่ว่ามอญจะอพยพไปอยู่ที่แห่งใดก็ตาม ก็ต้องสร้างรูปหงส์ไว้บนยอดเสาเพื่อเป็นเครื่องหมาย ดังนั้น
ชาวปทุมธานีจะต้องแห่หางหงส์ทุกปี เพราะถือ ว่าหงส์ปีหนึ่งต้องเปลี่ยนขนใหม่ โดยเฉพาะส่วนหาง
หงส์จะหลุดหมด หางเป็นสิ่งสําคัญถือเป็นสิ่งกําหนดทิศทาง ดังนั้น จึงจัดประเพณีแห่หางหงส์ขึ้น เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และได้อานิสงส์มาก ทั้งยังนําเงินที่ได้จากการแห่หางหงส์ไปถวายพระเพื่อบํารุง
วัดต่อไป

บทที่ ๗ ๑๗๗
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

พิธีกรรม
ก่อนถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะช่วยกันเย็บผ้าที่จะทําเป็นหางหงส์และช่วยกันประดิษฐ์ดอก
ชบา เพื่อ นํ าไปประดับ ที่ ห างหงส์ ให้ ส วยงาม ใช้ผ้ า อะไรก็ได้ แต่ต้ องยาวประมาณ ๓ เมตร กว้า ง
ประมาณ ๑ เมตร ตัดให้เป็นลักษณะหัวท้ายมน ทางหัวใหญ่กว่าหางเล็กน้อยแล้วเม้มขอบผ้าเย็บเข้า
กับเชื อกตลอดทั้งผืน เสร็จแล้วเหลาไม้ไผ่ผู กขวางผ้าจํ านวน ๙ อัน เพื่อให้ ผ้ากางออก จากนั้นนํ า
ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ด้วยเศษผ้าต่างๆ ประดับประดาตามไม้ข้างละ ๙ ดอก ติดที่ไม้ตรงกลางผ้าอีก ๙
ดอก ตรงหัวมีตะกร้อสานด้วยหวาย ๑ ลูก ที่ลูกตะกร้อติดดอกไม้อีก ๔ ดอก ส่วนหางมีลูกตะกร้อ ๒
ลูก ผูกเรียงติดห้อยไว้ ติดดอกไม้ที่ลูกตะกร้อลูกละ ๔ ดอก และตะกร้อลูกสุดท้ายนิยมเอาด้ายสีต่างๆ
ผูกให้ยาวประมาณ ๓๐ เมตร เพื่อให้เกิดความสวยงาม ลูกตะกร้อที่ติดไว้จะถ่วงหางให้ผ้ากางออก
และประดับให้สวยงามอีกด้วย ส่วนท่อนหัวและท่อนหางแต่ละด้านสีจะต่างกันตามผืนผ้าเจาะรูช่องลม
ไว้เพื่อไม่ให้ผ้าขาดเวลาลมพัดแรงๆ ไม้ที่ทําเป็นกระดูกขวางผืนผ้าทั้ง ๙ อัน เป็นคติความเชื่อ หมายถึง
ความเจริญก้าวหน้า ส่วนลูกตะกร้ อทั้ง ๓ ลูกหมายถึง พระรัตนตรัย ส่วนดอกไม้ที่ประดับ ถือเป็ น
เครื่องบูชา การเย็บหางหงส์นั้นจะทําที่วัดหรือที่บ้านก็ได้ แล้วแต่สะดวกแต่ส่วนมากมักทําที่วัด เพราะ
มีสถานที่ที่กว้างและเป็นศูนย์กลางที่รวมคน เมื่อทําหางหงส์เสร็จแล้วก็จะแห่ไปตามหมู่บ้าน มีขบวน
กลองยาวร้องรําทําเพลงเป็นที่สนุกสนานและมีคนถือบาตรรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทําบุญด้วย
จากนั้นผู้เป็นหัวหน้าขบวนจะเป็นผู้กําหนดเอาวันสุดท้ายของวันสงกรานต์เป็นวันแขวนหงส์ โดยนําไป
แขวนที่ไม้ใต้ตัวหงส์ใกล้ ๆ กับยอดเสาหงส์ และนําเงินไปถวายพระที่วัด จากนั้นพระภิกษุจะให้พร

ภาพที่ ๗.๙ ประเพณีการแห่หางหงส์
ที่มา : INN NEWS (๒๕๕๖)
๓.๒ ประเพณีรับบัว เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑
ก่ อ นออกพรรษาประเพณี รั บ บั ว เป็ น ประเพณี ป ระจํ า ท้ อ งถิ่ น ของชาวอํ า เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ โดยไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่
สมัยใด ประเพณีรับบัว มีข้อสันนิษฐานความเป็นมาว่าชาวรามัญที่ พระประแดงมาทํานาอยู่ที่อําเภอ
บางพลี มีเรื่องเล่าว่าชาวรามัญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยได้ทําความดีความชอบจนได้พระราชทาน
ที่นาที่อําเภอบางพลี จึงเป็นเหตุให้ชาวรามัญมาทํานาที่อําเภอบางพลี ชาวรามัญนั้นจะมาเฉพาะฤดู
ทํานา เมื่อเสร็จสิ้นการทํานาก็จะกลับที่พระประแดง เมื่อออกพรรษาชาวพระประแดงที่มีเชื้อสาย

๑๗๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

รามัญส่วนใหญ่เป็นผู้เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาก็จะกลับไปทําบุญที่วัดในหมู่บ้านของตน เมื่อกลับก็
จะไปเก็บดอกบัวที่ตําบลบางพลีใหญ่ซึ่งมีมากมายในสมัยนั้นไปประกอบเป็น “ดอกไม้ธูปเทียน” ใน
การทําบุญที่มีการเทศน์ส่งท้ายพรรษา ครั้งแรกก็เก็บกั นเองต่อมาชาวบ้านอําเภอบางพลีเห็นว่าชาว
รามัญมาเก็บดอกบัวทุกปี ในปีต่อๆ มาจึงเก็บดอกบัวเตรียมไว้ให้ตามนิสัยคนไทยที่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระยะแรกก็ส่งให้กับมือมีการไหว้ขอบคุณ ต่อ มาเกิดความคุ้นเคยถ้าใกล้ก็ส่งมือต่อมือ ถ้าไกลก็โยนให้
จึงเรียกว่า “รับบัว โยนบัว”
พิธีกรรม
วันที่ ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ ตอนเย็นชาวอําเภอพระประแดงและชาวต่างถิ่นจะชักชวน
เพื่อนๆ ลงเรือพร้อมด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด พายเรือไปร้องรําทําเพลงกันไปตลอดทาง บางพวก
จะผ่านมาทางลําน้ําเจ้าพระยา บางพวกจะผ่า นมาทางลําคลองอื่นๆ เข้าคลองสําโรงและมุ่งหน้ามายัง
หมู่บ้านบางพลีใหญ่ สําหรับชาวบางพลีจะถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีว่าเมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑
จะต้องเตรียมหาดอกบัวหลวง สําหรับมอบให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการและเพื่อนต่างถิ่นที่มาเยือน ส่วน
พวกที่มารับดอกบัวคนใดรู้จักมักคุ้นกับชาวบางพลีผู้เป็นเจ้าของบ้าน ก็จะพาขึ้นไปเยี่ยมเยือนบ้านนั้น
บ้านนี้และต่างก็สนุกสนานร้องรําทําเพลงและร่วมรับประทานอาหารและดื่มสุรากันตลอดคืน
วันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑ ตอนเช้าตรู่ชาวบ้านต่างก็นําเรือของตนออกไปตามคลองสําโรง
เพื่อไปขอรับดอกบัวจากชาวบ้านบางพลีทั้งสองฝ๎่งคลอง การให้และการรับดอกบัวก็จะทํากันอย่าง
สุภาพ คือส่งและรับกันมือต่อมือ หรือก่อนให้จะยกมือพนมอธิษฐานเสียก่อน ระหว่างชาวบ้านบางพลี
กับชาวต่างถิ่นที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นพิเศษ บางทีชาวบางพลีก็จะโยนดอกบัวลงไปให้โดย ไม่มี
พิธีรีตอง เหตุที่มีการโยนดอกบัวให้กันแบบมือต่อมือจึงเลือนไปจนมีการนําไปพูดกันตอนหลังว่า รับบัว
โยนบัว พิธีจะสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. หรือ ๐๙.๐๐ น. และชาวบ้านก็จะพากันกลับ ขา
กลับจะมีการแข่งเรือกันไปด้วยแต่เป็นการแข่งขัน โดยมีเส้นชัย ไม่มีกรรมการตั ดสินและไม่มีการแบ่ง
ประเภทหรือชนิดของเรื อ ใครพอใจจะแข่งกับ ใครเมื่อไหร่ที่ใดก็แข่งกันไปหรือเปลี่ ยนคู่แข่งกันไป
เรื่อยๆ ตามแต่จะตกลงกัน ดอกบัวที่ชาวต่างถิ่นรับจากชาวบางพลีไปนั้น จะนําไปบูชาในเทศกาลออก
พรรษาตามวัดในหมู่บ้านของตน(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๗.๑๐ ประเพณีรับบัว
ที่มา : Thai.tourismthailand (๒๕๕๗)

บทที่ ๗ ๑๗๙
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๓.๓ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี กําหนดงานในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘
ของทุกปี ประวัติความเป็นมา ตามตํานานกล่าวว่า พระเจ้าพิมพิสาร ได้รับดอกมะลิจากนายมาลาการ
เป็นประจําทุกวัน และนายมาลาการก็จะได้รับบําเหน็จรางวัลตอบแทนทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นาย
มาลาการออกไปเก็บดอกมะลิอยู่ในสวนก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จออก
บิณฑบาตผ่านมา นายมาลาการได้นําดอกมะลิถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ
ข่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมาบิณฑบาตมาถึงใกล้ๆ พระราชวัง พระองค์จึงเสด็จพระราช
ดําเนินไปถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเสด็จตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยความเลื่อมใส
ศรั ทธา พระเจ้าพิมพิส ารทราบว่า นายมาลาการได้ตักบาตรด้ว ยมะลิ เลยบําเหน็จรางวัล ความดี
ความชอบ และพระราชทานสิ่งของให้ นายมาลาการ นับตั้งแต่นั้นมานายมาลาการก็อยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุขด้วยอานิสงฆ์ของการนําดอกมะลิถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนการตักบาตร ด้วยอานิสงค์
ดังกล่าวตั้งแต่ครั้งพุทธกาลชาวพุทธทั่วไปจึงถือเป็นประเพณีตักบาตรดอกสืบต่อกันมาจนถึงป๎จจุบัน
พิธีกรรม
ชาวอําเภอพระพุทธบาทได้ทําบุญตักบาตรดอกไม้มานานตั้งแต่ครั้งโบราณ พิธีเริ่มตั้งแต่
เช้าคนแก่และคนหนุ่มสาวพากันไปวัดเพื่อทําบุญตักบาตรข้าวสุก แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัด บรรดาหนุ่ม
สาวพากันออกจากบ้านไปเก็บดอกไม้ที่มีชื่อว่า “ดอกเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ขึ้ น
เฉพาะในเขตพื้นที่ป่าจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมเอาไว้ตักบาตรในตอนบ่าย เมื่อเก็บดอกไม้มาแล้วก็
นํามามัดรวมกับธูปเทียน เสร็จแล้วชาวบ้านมาตั้งแถวรออยู่ริมถนนทั้ง ๒ ข้าง เริ่มตั้งแต่วงเวียนถนน
สายคูไ่ ปจนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาท เมื่อถึงเวลาอันเป็นมลคล มีขบวนนําหน้าพระภิกษุสงฆ์
เป็นขบวนแห่กลองยาว พร้อมด้วยนางรํารําหน้ากลองยาว ต่อจากขบวนกลองยาวเป็นพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนรถแห่ตามมา จากนั้นเป็นขบวนพระภิกษุสงฆ์เดินมาเพื่อบิณฑบาตดอกไม้ พระภิกษุ
สงฆ์รับดอกไม้ไปเรื่อยๆ จนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาทแล้วเป็นอันเสร็จพิธีของฆราวาส ส่ วนพิธี
การด้านพระภิกษุสงฆ์ เมื่อรับบิ ณฑบาตดอกไม้แล้วก็นําดอกไม้ไปบูช ารอยพระพุทธบาท จากนั้ น
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั้งหมดก็เดินตรงไปเข้าอุโบสถ สวดอธิษฐานเข้าพรรษา ในขณะที่พระภิกษุ
สงฆ์และสามเณรจะเข้าพระอุโบสถบริเวณบันไดประชาชนนําน้ําสะอาดมาล้างเท้าแด่พระภิกษุสงฆ์
ด้วยการเข้าใจว่าเป็นการชําระล้างบาปของตนที่กระทําให้หมดสิ้นไปเป็นอันเสร็จพิธี

ภาพที่ ๗.๑๑ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
ที่มา : TLCTHAI (๒๕๕๗)

๑๘๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓.๔ ประเพณีเรือองค์ หรือการแห่เรือองค์ ช่วงออกพรรษาประมาณเดือน ๑๑ และ
เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก และเป็นช่วงระยะเวลาที่สามารถจะทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าได้โดยไม่
จํากัดเวลารวมทั้งเชื่ อว่าจะได้อานิสงส์ในการทําบุญมา ประเพณีเรือองค์ คือ ประเพณีการทอดกฐิน
หรือทอดผ้าป่าทางน้ําโดยอาศัยขบวนเรือที่เรียกว่า ขบวนเรือองค์กฐินหรือขบวนเรือองค์ผ้าป่า แห่ขึ้น
ล่องตามลําน้ําไปถวายองค์กฐินหรือองค์ผ้าป่าตามวัดซึ่งอยู่แถวริมแม่น้ํา ลําคลอง หรือใกล้ๆ แม่น้ํา
นั่นเองส่วนประวัติความเป็นมาของเรือองค์นี้ มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะได้แบบอย่างการเสด็จทอดกฐิน
ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในสมัยอยุธยาเป็นต้นมา ซึ่งโปรดที่จะเสด็จมาทอดผ้าพระกฐินทางชลมารคที่
จังหวัดเพชรบุรี
พิธีกรรม
เรือองค์ คือเรือลําที่ตั้งองค์ผ้าป่าหรือตั้งองค์กฐิน ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า เรือองค์ นําเสาไม้ไผ่
มาตั้งตรึงไว้กับพื้นติดตั้งขื่อแป อย่างง่ายๆ เพื่อคลุมหลังคาด้วยผ้าใบ หรือจาก หรือแฝก แต่งชายผ้า
ด้วยฟูกระดาษ ธงสี หรือธงราว ไปตามโครงหลังคา ตรงกลางลําเรือจะเป็นที่ตั้งโต๊ะหมู่วางผ้าไตร
อย่างน้อย ๓ ไตร ประกอบด้วยเครื่องไทยธรรม ผ้าสบงจีวรจัดเป็นดอกบัว สําหรับถวายพระอันดับ
ถ้าเป็นเครื่องผ้าป่าก็จะมีต้นไม้ กล้วย อ้อย ของป่า รวมทั้งเครื่องของที่จะถวายเป็นองค์ผ้าป่า เป็น
ของทําบุญ ถ้าเป็น เรือกฐิน จะต้องป๎กธง ๑ คู่ เป็นรูป สัตว์บนพื้นผ้าขาว เช่น ธงรูป นางมัจฉา รูป
จระเข้ เป็นต้น โดยป๎กไว้บนไม้ไผ่บนหัวเรือ หัวเรือจะเป็นที่ตั้งพวกบริวารผ้าป่า บริวารกฐินมีเสื่อ
หรือพรมปูลาดมีญาติโยมและบรรดาเจ้าภาพกฐิน -ผ้าป่านั่งอยู่ บางครั้งเจ้าภาพก็นิมนต์พระเถระที่
เคารพนับถือร่วมเดินทางไปด้วย ด้านท้ายสุดของเรือจะเป็นที่ตั้งของวงมโหรีแตรวงบรรเลงสมโภช
กฐินผ้าป่าไปในลําเรือ นอกจากนั้นยังจัดข้าวห่อไว้แจกแก่ผู้ร่วมอนุโมทนาในการกฐิน ผ้าป่า ขบวน
เรือองค์ จะประกอบไปด้วยเรือองค์ ซึ่งเป็นเรื อที่ตั้งองค์กฐินผ้าป่า มีเรือยาว ๒-๓ ลําแจวไปด้านหน้า
และมีขบวนเรือบริวารตามหลัง ทุกลําจะตกแต่งริ้วธง หรือผูกผ้าหลากสีสวยงามปกติแล้วการสมโภช
องค์กฐิน จะเริ่มตั้งแต่บ่ายๆ ถึงราวครึ่งคืนของก่อนวันกฐิน เรียกว่า วันเข้าโรง หรือวันเริ่มงาน โดย
จะมาบรรเลงโหมกฐิน กันในลําเรือองค์นั้น พอรุ่งเช้าก็เริ่มบรรเลงใหม่ พอสายหน่อยก็จะเคลื่อน
ขบวนเรือองค์ไปทอดยังวัดที่จองกฐินไว้ ในตอนบ่ายของวันทอดกฐินนี้จะมีการแข่งขันเรือยาวกัน
เป็นที่สนุกสนาน

ภาพที่ ๗.๑๒ ประเพณีเรือองค์ หรือการแห่เรือองค์
ที่มา : ประเพณีไทยดอทคอม (๒๕๕๘)

บทที่ ๗ ๑๘๑
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๔. ประเพณีไทยภาคใต้

แม้จะเป็นภาคที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น้อยกว่าภาคอื่นๆแต่จาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ก็ทําให้มีความสําคัญในอีกแง่มุมหนึ่ง นั่นคือ ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับ
ประเทศในทวีปเอเชียอาคเนย์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมลายู ชวา อินเดีย จีน เปอร์เซีย และบาง
ประเทศทางยุโรปความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
ด้วยเหตุนี้จึงการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างคนไทยในภาคใต้ จึงมีอยู่อย่างกว้างขวาง เหนือจังหวัด
สงขลาขึ้นมา ชาวใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งก็มีวัฒนธรรมประเพณีประเพณีไปอีกรูปแบบหนึ่ง
ส่วนชาวภาคใต้ที่อยู่ใต้จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีไปอีกรูปแบบหนึ่ง
และบางครั้ง ๒ ศาสนาก็ประสมประสานเข้าด้วยกันก็มี
งานเทศกาลประเพณีของภาคใต้ที่น่าสนใจ ได้แก่
๔.๑ ประเพณีกินผัก (กินเจ) กําหนดงานตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ํา ถึงวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๙
ของจีน ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ประวัติความเป็นมา ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ประเพณีและ
ความเชื่อของคนจีนจึงฝ๎งรากลึก และยึดถือปฏิบัติสืบทอดอยู่จนถึงป๎จจุบัน เมื่อเทศกาลกินเจ ชาว
ภูเก็ตจะปฏิบัติตามประเพณีนิยม เพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ และระลึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตน
เคารพนับถือ โดยยึดถือวิญญาณนั้นๆ เป็นเสมือนเจ้าหรือเซียนให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง
พิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมถือศีลกินเจจะเริ่มปฏิบัติในวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๙ ผู้ที่ถือศีลกินเจ
จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ละเว้นจากสิ่งที่ทําให้จิตใจมัวหมองรักษากาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ เว้นจาก
การพูดโกหกเบียดเบียน ลักทรัพย์ และการข้องแวะในกาม การดื่มสุราของมึนเมาและเว้นจากการฆ่า
สัตว์ มีการอัญเชิญเจ้าเข้ามาประทับร่างของคน ซึ่งเรียกว่า ม้าทรงหรือคนทรง เพื่อช่วยป๎ดเป่าทุกข์ภัย
ต่างๆ ขณะที่เจ้าเข้าทรงก็ จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ เช่น การลุยไฟ การนําเหล็กแหลมมาทิ่ม
แทงร่างกาย เป็นต้น ในช่วงเทศกาลกินเจผู้ที่ถือศีลกินเจจะประกอบอาหารผักรับประทานที่บ้านหรือ
จะไปรับประทานอาหารผักที่ศาลเจ้าก็ได้ ในการปรุงอาหารจะต้องใช้ภาชนะที่สะอาดและภาชนะที่ใส่
อาหารผักต้องไม่ปะปนกับภาชนะของผู้ไม่กินผัก ช่วงสําคัญของเทศกาลกินเจคือช่วงก่อนวันแรกจะมี
พิธีบูชาเจ้าและยกเสาโกเต๊ง เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) มาประทับ
และนําตะเกียง ๙ ดวงแขวนไว้บนเสาซึ่งเป็นสัญญาณว่าพีกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว

ภาพที่ ๗.๑๓ ประเพณีกินผัก (กินเจ)
ที่มา : inyzone.tv. (๒๕๕๘)

๑๘๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๔.๒ ประเพณีสารทเดือนสิบ จัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ําถึงวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือนสิบ แต่
วันที่ชาวนครศรีธรรมราชทําบุญคือวันแรม ๑๓ ค่ําถึง ๑๕ ค่ํา ความเป็นมาของประเพณีเดือนสาร
พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หากทําความชั่วจะตก
นรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทศส่วนกุศลให้แต่ละปี
มายังชีพ ดังนั้นในวันแรกม ๑ ค่ํา เดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายัง
โลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลายญาติพี่น้อง และจะกลับไปนครในวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือนสิบ
ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงนําอาหารไปทําบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญํูกตเวที
พิธีกรรม
ในวัน แรม ๑๓ ค่ํา ชาวบ้ านจะเตรี ยมซื้ออาหารแห้ง พืช ผักที่เก็บ ไว้ได้นาน ข้าวของ
เครื่ องใช้ใ นชีวิ ตประจํ าวัน และขนมที่เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ข องสารทเดื อนสิ บ ได้ แก่ข นมลา ขนมพอง
ขนมกง ขนมบ้า และขนมดีซํา
ในวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือวันแรม ๑๕ ค่ํา ชาวบ้านจะยกหฺมฺรับ ที่จัดเตรียมไว้ไปวัดและนํา
ภัตตาหารไปถวายพระด้วย โดยเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป เมื่อนําหฺมฺ
รับไปวัดแล้ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงมี การบังสุกุล การทําบุญวันนี้เป็น
การส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้กลับไปยังเมืองนรก เสร็จจาการฉลองหฺมฺรับ และถวายภัตตาหาร
แล้ว ชาวบ้านจะนําขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณลานวัด ข้างกําแพงวัด โคนต้นไม้ใหญ่ เรียกว่า
ตั้งเปรต เพื่ออุทิศส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่มาร่วมทําบุญให้ การชิงเปรตจะ
ทําตอนตั้งเปรตเสร็จแล้ว เพราะเชื่อว่าถ้าหากใครได้กินของเหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ จะได้รับ
กุศลเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
ขนมที่สาคัญ ๕ อย่างในการทาบุญ
๑) ขนมลา เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของเสื้อผ้าที่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วใช้นุ่งห่ม
๒) ขนมกงหรือขนมไข่ปลา เปรียบได้กับเครื่องประดับที่บรรพบุรุษนําไปประดับตกแต่ง
ร่างกาย
๓) ขนมพอง ชาวนครศรีธรรมราชเชื่อว่าเสมือนแพพาหนะให้บรรพบุรุษใช้ข้าม
วัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด
๔) ขนมบ้า เปรียบเทียบได้กับเมล็ดสะบ้า ที่บรรพบุรุษเอาไว้เล่นสะบ้าในเทศกาลตรุษ
สงกรานต์
๕) ขนมดีซํา หมายถึงเงินทองที่บรรพบุรุษสามารถนําไปใช้ในโลกหน้าได้

บทที่ ๗ ๑๘๓
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๑๔ ประเพณีสารทเดือนสิบ และขนมที่สําคัญ ๕ อย่างในการทําบุญ
ที่มา : ปาตอง บีชไทยแลนด์ (๒๕๕๖)
๔.๓ การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) จังหวัดยะลา ช่วงเวลาตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน
มุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีของศาสนาอิสลาม ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ความเป็นมา
ของการกวนข้าวอารูซอหรือกวนขนมอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ําท่วมใหญ่ในสมัยนบีนุฮ (อล) ทําให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล) และคนทั่วไปอดอาหาร
นบีนุฮ (อล) จึงประกาศให้ผู้มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ให้ทํามากองรวมกัน และให้เอาของ
เหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันทั่วหน้า ความสําคัญการกวนข้าว
อาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คําว่า อาซูรอ
เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสมการรวมกัน คือ การนําสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่าง
มากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้ละ
มือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกั นของ
สังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าบ้านจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชน
ขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา)ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทาน
พิธีกรรม
การกวนข้าวอาซูรอ เริ่มด้วยการที่เจ้าภาพประกาศเชิญชวนนัดหมายให้ชาวบ้านทราบ
ว่าจะมีการกวนข้าวอาซูรอกันที่ ไหน เมื่อใด เมื่อถึงกําหนดนัดหมายชาวบ้านก็จะนําอาหารดิบเช่น
เผือกมัน ฟ๎กทอง มะละกอ กล้วย ข้าวสาร ถั่ว เป็นต้น มารวมเข้าด้วยกันแล้วปอกหั่น ตัดเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย จากนั้นนําเครื่องปรุงเช่น ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ผักชี ยี่หร่า เกลือ น้ําตาล กะทิ เป็นต้น
มาเป็นเครื่องผสมโดยหั่นตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นๆเช่นเดียวกัน สําหรับกะทิจะคั้นเฉพาะน้ํามาผสมวิธีกวน
นํากระทะใบใหญ่ตั้งไฟ มีไม้พายสําหรับการกวนขนมอาซูรอ หลังจากตั้งกระทะบนเตา คั้นน้ํากะทิใส่
ลงไป ตําหรือบดเครื่องแกงหยาบๆใส่ลงในน้ํากะทิ เมื่อกะทิเดือดใส่อาหารดิบต่างๆที่กล่ าวมาแล้ว คน
ด้วยไม้พายจนกระทั่งทุกอย่างเปื่อยยุ่ยกวนต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อแห้งได้ที่แล้วตักใส่ถาด โรย
หน้าด้วยไข่เจียวหั่นบางๆ หรืออาจโรยหน้ากุ้ง เนื้อสมัน ปลาสมัน ผักชี หอมหั่นฝอย แล้วแต่รสนิยม
ของแต่ละท้องถิ่นแล้วตัดเป็นชิ้นๆ แจกจ่ายกันรับประทาน และนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลประเพณี
ภาคใต้ที่สําคัญและน่าสนใจอีกหลายประเพณีที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น

๑๘๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๑๕ การกวนข้าวอาซูรอ
ที่มา : ประเพณีไทยดอทคอม (๒๕๕๘)
๔.๔ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ งานกําหนดขึ้นในวันที่ ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ และวันขึ้น ๑๕
ค่ํา เดือน ๖ ประวัติความเป็นมา ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีของชาวนครศรีธรรมราช ที่ร่วม
แรงร่วมใจนําผ้าลักษณะเป็นแถบยาวนับร้อยเมตร และพากันแห่ผ้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และใช้ผ้าแถบนั้นไปพันรอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่นับถือ
ของชาวนครศรีธรรมราช ประเพณีแห่ผ้าของเมืองนครศรีธรรมราชไม่สามารถทราบแน่ชัดว่ามีขึ้นครั้ง
แรกเมื่อใด แต่เท่าที่ปรากฏหลักฐานในตํานานพระธาตุได้กล่าวไว้ว่าประมาณ พ.ศ. ๑๗๗๓ พระเจ้า
สามพี่น้องกําลังเตรียมการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์อยู่นั้นคลื่นได้ซัดเอาผ้าแถบใหญ่ยาวผืนหนึ่ ง ซึ่งมี
ลายเขียนเรื่องพุทธประวัติ พระองค์ได้ รับสั่งให้ซักผ้า จนสะอาดแต่ลายเขียนภาพพุทธประวัติไม่ลบ
เลือน ยังคงสมบูรณ์ดีทุกประการ จึงสั่งให้ประกาศหาเจ้าของได้ความว่าชาวพุทธกลุ่มหนึ่งจํานวนร้อย
คนจากเมืองอิทรป๎ตจะเดินทางไปลังกา เพื่อนําผ้าพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทในลังกา แต่ถูกพายุพัด
เรือแตกมาขึ้นฝ๎่งที่เมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชทรงพิจารณาเห็นว่า ควรนําผ้า
พระบฏนั้นมาห่มพระบรมธาตุเจดีย์เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ ต่อมากลายเป็นธรรมเนียม
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงป๎จจุบันนี้
พิธีกรรม
ผ้าพระบฏที่ใช้ส่วนใหญ่เขียนเรื่องพุทธประวัติ เมื่อเขียนภาพแล้วประดับผ้าพระบฏด้วย
ลูกป๎ดสีต่างๆ ที่ขอบผ้าแถบโดยตลอดทั้งผืน นอกจากนี้แต่เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุกระทํากันโดยพร้อม
เพียงเป็นขบวนเอกเกริกเพียงขบวนเดียว แต่ป๎จจุบันประชาชนที่มาร่วมงานมาจากหลายแห่ง แต่ละ
คนต้องเตรียมผ้ามาเอง ทําให้เกิดการไม่พร้อมเพรียงในขบวนเดียวกัน หมายความว่า ใครต้องการแห่
ผ้าขึ้นธาตุก็ทําได้ตามสะดวก เมื่อขบวนมาถึงวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจะทําการเวียนประทักษิณรอบ
พระบรมธาตุ ๓ รอบ แล้วนําผ้าพระบฏเข้าสู่วิหารพระม้า ผู้ร่วมมากับขบวนจะส่งผู้แทนเพี ยง ๓–๔
คน สมทบไปกับเจ้าหน้าที่ของวัด นําผ้าพระบฏโอบรอบพระบรมธาตุเจดีย์ที่เป็นเช่นนี้เพราะทางวัดได้
กําหนดให้ลานภายในกําแพงแก้วเป็นเขตหวงห้ามเมื่อนําผ้าพระบฏไปโอบล้อมองค์พระธาตุเรียบร้อย
แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๙ : ๕๒)

บทที่ ๗ ๑๘๕
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๗.๑๖ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ที่มา : ประเพณีไทยดอทคอม (๒๕๕๘)
๔.๕ ประเพณีการแข่งโพน จังหวัดพัทลุง ช่วงเวลาปลายเดือน ๑๐ ก่อนประเพณีชักพระ
ความสําคัญวัดต่างๆ เตรียมทําบุษบก หุ้มโพน และเริ่มการคุมโพน เพื่อเป็นการประกาศให้ชาวบ้านรู้
ว่า ทางวัดจะจัดให้มีการชักพระ ต่อมามีการโต้เถียงเกี่ยวกับเสียงโพนจึงคิดเล่นสนุกสนานมากขึ้น มี
การท้าพนันกันบ้างว่า ผู้ตีโพนคนเรี่ยวแรงดีที่สุด ลีลาท่าทางการตีที่ดีที่สุด โพนวัดใดเสียงดังที่สุด จึงมี
การแข่งขันตีโพนกันมากที่สุด ในระยะแรกๆเข้าใจว่าคงตีแข่งขันภายในในวัด และค่อยขยายออกมา
นอกวัด เพิ่มจํานวนโพนขึ้น จัดประเภทและมีกติกามากขึ้น การคิดเล่นสนุกสนานเหล่านี้ทําให้มีการ
แข่งโพนกันอย่างกว้างขว้างในระยะหลังและกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา ป๎จจุบันการแข่ง
โพนเป็นกิจกรรมการละเล่นที่สําคัญของจังหวัดพัทลุง
พิธีกรรม
การแข่งขันโพนแบ่งได้เป็น ๒ อย่าง คือ
๑) แข่งมือ ตัดสินให้ผู้ตีที่มีกําลังมือดีกว่าเป็นฝ่ายชนะ โดยให้ตีจนผู้ใดอ่อนล้าก่อนจะ
เป็นฝ่ายแพ้ ป๎จจุบันไม่นิยมเพราะทําให้เสียเวลามาก
๒) แข่งเสียง ตัดสินให้โพนที่มีเสียงดังกว่าเป็นฝ่ายชนะ การแข่งขันจะเป็นแบบพบกัน
หมดหรื อแพ้คัดออกก็ได้ จั บสลากแข่งขันเป็ นคู่ๆใช้ผู้ ตีฝ่ ายละ ๑ คน กรรมการ ๓-๕คนตัดสิ นให้
คะแนน โดยอยู่ห่างจากสถานที่ตีไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ณ สถานที่ตี กรรมกาควบคุมการตีและคุม
เวลา เรียกคู่โพนเข้าประจําที่ ลองตีก่อนฝ่ายละประมาณ ๓๐ วินาที เพื่อดูโพนฝ่ายใดที่มีเสียงทุ้ม และ
โพนฝ่ายใดมีเสียงแหลม จากนั้นเริ่มให้ทั้งคู่ตีพร้อมกันภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งโดยมากจะใช้เวลา ๑๐๑๕ นาที ขณะที่โพนกําลังตีแข่งขันอยู่นั้น กรรมการฟ๎งเสียงทั้งหมดตั้งใจฟ๎งเสียงโพนแล้วตัดสิน
ให้โพนที่มีเสียงดังกว่าเป็นฝ่ายชนะ โดยถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินการแข่งขันโพน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔)

๑๘๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกับพิธีการทางศาสนาบางประการแล้ว กิจกรรม
การละเล่ น ชนิ ดนี้ ยั งช่ว ยให้ มองเห็ นการแสวงหาความสุข ความบั นเทิงใจ อีกทั้งยังเป็ นสื่อในการ
ประสานความสัมพันธ์ทางสังคม ทําให้ชาวบ้านมีโอกาสพบปะสัมพันธ์กัน เป็นกิจกรรมการละเล่นที่
สําคัญนํามาสู่การสังสรรค์ ความสามัคคีในชุมชน จึงควรอนุรักษ์ให้การละเล่นชนิดนี้คงอยู่ตลอดไป

ภาพที่ ๗.๑๗ งานประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
ที่มา : Siamsouth.com (๒๕๕๐)
ประเพณี ที่คนไทยส่ ว นใหญ่ ยึ ดถื อปฏิ บั ติใ นภู มิภ าคต่า งๆ และในชุ มชนบางท้องถิ่น ยั ง มี
ประเพณีอีก มากมายในท้องถิ่น ที่ ยั งมิไ ด้กล่ า วถึง นั กศึ กษาควรศึ กษาค้ นคว้า เพิ่ม เติม โดยเฉพาะ
ประเพณีที่ปฏิบัติในภูมิลําเนาของนักศึกษา เพื่อจะได้ตระหนักว่า ประเพณีได้แทรกอยู่ในวิถีชีวิต และ
หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมไทยที่ธํารงความเป็นไทยตราบเท่าทุกวันนี้

บทที่ ๗ ๑๘๗
เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

บทสรุป
วิถีชีวิตของคนไทยให้ความสําคัญกับเทศกาลงานประเพณี โดยมีหลักพระพุทธศาสนาเป็น
พื้นฐานในด้านของความคิดและการดําเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ดังนั้นเนื้อหาและรูปแบบ
เทศกาลงานประเพณีของไทยจึงมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อันเป็นโอกาสให้คนไทยได้ทําบุญ ทํานุบํารุงศาสนา แสดงความกตัญํูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณที่มีชีวิต
อยู่และต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการรวมญาติ ทําให้ชาวบ้านได้พบปะสังสรรค์
กั น จนเกิ ด ความสามั ค คี ประเพณี ไ ทยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ นั้ น มี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละภูมิภาคและยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีการจัดรูปแบบของประเพณีออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. จารีต
ประเพณีหรือกฎศีลธรรม เป็นประเพณีที่มีเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผิดต้อง
ได้รับโทษ เช่น เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลูกหลานก็ต้องเลี้ยงดู ถ้ามีใครไม่ทําตามก็ถือว่าผิด จารีตประเพณี
หรือกฎศีลธรรมของแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่า งกัน เพราะ มีค่านิยมที่ยึดถือต่างกัน ดังนั้นถ้านําเอา
จารี ตประเพณีข องตนไปเปรี ยบเทียบกับ ของคนอื่น แล้ ว บอกว่า ดีห รื อไม่ดีกว่าตนก็ย่ อมเป็ นการ
เปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีสภาพแวดล้อมและความเชื่อที่แตกต่างกันไป ๒.
ขนบประเพณี หมายถึง ประเพณีที่มี ระเบียบแบบแผนตามที่สังคมได้กําหนดไว้ปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยขนบประเพณีทางตรง คือ ประเพณีที่มีการกําหนดเป็นระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าบุคคลในสังคมต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น การศาสนา พิธีไหว้ครู เป็นต้น และ
ขนบประเพณีทางอ้อม คือ ประเพณีที่ไม่ได้วางระเบียบแบบแผนไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติตามคําบอกเล่า
เช่น การทําบุญเลี้ยงพระ ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น ๓. ธรรมเนียมประเพณี
หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปไม่มีระเบียบแบบแผนหรือมีความผิดถูกซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปจนเกิดความเคยชิน เช่น การแต่งกาย การสวมรองเท้า การรับประทานอาหาร
นอกจากจะแบ่งประเพณีเป็น ๓ ประเภทดังกล่าวแล้วยังสามารถแบ่งประเภทของประเพณีได้
อีกรูปแบบหนึ่งคือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งบางประเพณีต้อง
ปฏิบัติตามบางประเพณีไม่ต้อ งปฏิบัติตามก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคนส่วนใหญ่ในสังคม
เป็นสําคัญได้แก่ ประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว ประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวม ประเพณีเกี่ยวกับท้องถิ่น และ
พระราชพิธีและรัฐพิธี
จะเห็ น ได้ ว่ า ประเพณี เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมที่ ต กทอดต่ อ เนื่ อ งถึ ง ป๎ จ จุ บั น การศึก ษา
ประเพณีไทย ช่วยให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของสังคมที่มีมาตามลําดับ ประเพณี
เป็นส่วนหนึ่งที่กําหนดเอกลักษณ์ของคนไทย ในด้านบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ และการแสดงออก เช่น
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น การเคารพเชื่อฟ๎งผู้ใหญ่ ฯลฯ ลักษณะเหล่านี้ช่วย
ให้สังคมมีความสันติสุขและแสดงถึงความแตกต่างจากคนชาติอื่น

๑๘๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายความหมายของคําว่า “เทศกาล”
ข้อ ๒. จงอธิบายความหมายของคําว่า “ประเพณี”
ข้อ ๓. จงอธิบายความหมายของคําว่า “ขนบประเพณี”
ข้อ ๔. จงอธิบายลักษณะความสําคัญของงานไหว้พระบรมสารีริกธาตุและงานแรกนา
ข้อ ๕. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของประเพณีตาลก๋วยสลากหรือทานสลากภัต
ข้อ ๖. จงอธิบายประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระดําน้ํา
ข้อ ๗. จงอธิบายพิธีกรรมของงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
ข้อ ๘. จงอธิบายขนมที่สําคัญ ๕ อย่างในการทําบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ของชาวนครศรีธรรมราช
มีอะไรบ้าง และมีความสําคัญอย่างไร
ข้อ ๙. จงอธิบาย ขนมอาซูรอ มีความสําคัญอย่างไรในงานบุญประเพณี
ข้อ ๑๐. จงตอบคําถามต่อไปนี้
งานประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือน
เดือนอ้าย
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่
เดือนห้า
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเก้า
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง

ประเพณีบุญ

พิธีการหรือเป็นการทาบุญเนื่องจาก

บทที่ ๘
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน การละเลํน และกีฬาไทย เป็นผลผลิตทางด๎านวัฒนธรรมที่มีการสะสมมา
นานนับพันปี สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีวิวัฒนาการมาจากรากฐานของความเชื่อ คํานิยม
ของชนรุํ น บรรพบุ รุ ษที่มีการสร๎ างและการปรุ งแตํงจากวัฒ นธรรมไทยแท๎และจากการผสมผสาน
กลมกลืนเข๎ากับวัฒนธรรมที่รับมาจากชนชาติอื่นๆ ให๎ เป็นลักษณะเฉพาะของไทย โดยคิดค๎นเทคนิค
การปรับใช๎สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ มาสร๎างเป็นเอกลักษณ๑ เป็นกิจกรรมของชุมชน เป็น
เรื่องราวที่เลําขานกันตํอๆ มา และมีการถํายทอดจากรุํนหนึ่งสูํรุํนหนึ่ง
ในบทนี้จะกลําวถึง ความหมาย ความสาคัญและประโยชน๑ ลักษณะ คุณคําของวัฒนธรรม
พื้นบ๎าน การละเลํน และกีฬาไทย ซึ่งถือวําเป็นเอกลักษณ๑ของไทยที่มีการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ
นักศึกษาควรที่จะรู๎จักและเรียนรู๎ ตลอดจนสืบสานผลผลิตทางด๎านวัฒนธรรมพื้นบ๎านนี้ไว๎

ความหมายของวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เมื่อทราบความหมายของวัฒนธรรมแล๎ว จะพบวําวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข๎องกับการดาเนิน
ชีวิต และวิถีชีวิตของคนในสังคมอยํางมาก ซึ่งหากพิจารณาให๎ดีสังคมในแตํละแหํงจะมีวัฒนธรรม
ประจาชาติที่เรียกวําวัฒนธรรมหลัก และภายในสังคมยังมีวัฒนธรรมยํอยของแตํละท๎องถิ่นที่มีความ
หลากหลายขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ เชํน สภาพภูมิป ระเทศ สภาพภูมิอากาศ ศาสนาและความเชื่อ โดย
อาจจะเรียกวัฒ นธรรมหลั ก วําเป็ นวัฒ นธรรมชาติ และเรี ยกวัฒ นธรรมยํ อยของแตํล ะพื้นที่ หรื อ
ท๎องถิ่นที่มีอยูํวํา “วัฒนธรรมพื้นบ๎าน”
โดยวัฒนธรรมพื้นบ๎าน บางคนเรียกวํา วัฒนธรรมท๎องถิ่น กาญจนา เหลําโชคชัยกุล(๒๕๕๕,
๗) ได๎ให๎ความหมายของวัฒนธรรมท๎องถิ่นไว๎วํา หมายถึง วิถีชีวิตของ ชาวบ๎านที่อยูํหํางไกลสังคมเมือง
สื่อมวลชนเข๎าไปไมํทั่วถึง ไมํสะดวก โดยเฉพาะอยํางยิ่งถนนหนทาง และยวดยานพาหนะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหมํเข๎าไปถึงได๎น๎อย และนักวิชาการบางทํานยังเรียกวัฒนธรรมพื้นบ๎า นวํา “คติชน
วิทยา”ซึ่งมีความหมายดังนี้
๑. เป็นเรื่องที่เลําสืบตํอกันมา จนไมํอาจสืบสาวราวเรื่องถึงต๎นตอหรือผู๎เลําเรื่องเดินได๎
๒. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่แสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ
๓. การสืบตํอข๎อมูลของวัฒนธรรมพื้นบ๎าน อาศัยการบอกเลําตํอๆ กันมาโดยความจาและ
กระทาซ้าๆ จนจาได๎ขึ้นใจ มากกวําจะบันทึกข๎อมูล และการถํายทอดเป็นลายลักษณ๑อักษร
๔. เป็นแนวคิดดาเนินชีวิตประจาวันของชาวบ๎านที่กระทาสืบตํอกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษและ
ลูกหลานยังยึดถือปฏิบัติกันอยูํ
๕. เป็นการศึกษาเรื่องราวของชาวบ๎านมากกวําชาวเมือง เพราะชาวบ๎านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ช๎า สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติจึงคงอยูํในรูปแบบเกําๆ สํวนชาวเมืองนั้น รับความเจริญทางวัตถุมากกวําจึง
เปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตอยูํตลอดเวลา

๑๙๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

นอกจากนี้ยังได๎มีนักวิชาการตํางๆ ได๎ให๎ความหมายของวัฒนธรรมพื้นบ๎านไว๎หลากหลาย เชํน
แจน แฮโรลด๑ บรุนแวนด๑ (Jan Haroid Brunvand, ๑๙๙๙ : ๑๒)ได๎กลําวถึงลักษณะของวัฒนธรรม
พื้นบ๎านวํา เป็นเรื่องที่สืบตํอกันมาโดยกลําวถึงลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบ๎านวํา เป็นเรื่องที่สืบตํอกัน
มาโดยทางมุขปาฐะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเรื่องเลําหรือปฏิบัติกันหลายความคิด โดยไมํ
ทราบผู๎ที่เป็นต๎นกาเนิด และเป็นแบบฉบับ แตํคนรุํนหลังก็มีการเชื่อถือและมีการปฏิบัติสืบตํอๆ กันมา
ฮินดา เอลลิส ดาวิดสัน (Hilda Ellis Davidson,๑๙๗๗ : ๔๓ อ๎างถึงใน สุธิพงศ๑ พงษ๑ไพบูลย๑
๒๕๒๕ : ๓) อธิบายไว๎วําวัฒนธรรมพื้นบ๎าน คือ วัฒนธรรมของชนสามัญที่ปรากฏอยูํในรูปของ
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบั ติ รวมทั้งวัตถุที่ช าวบ๎ านประดิษฐ๑คิดสร๎างขึ้นมาแล๎ ว มีการเอา
แบบอยํางและมีการสืบทอด ถํายทอด ทั้งนี้เป็นไปด๎วยความจงใจและไมํจงใจ เพื่อให๎คงสภาพหรือคง
คุณภาพไว๎จนปรากฏให๎เห็นเป็นประเพณี หรือเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได๎ทั่วไป
วัฒนธรรมพื้นบ๎านหรือท๎องถิ่น หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีงาม มีคุณคําซึ่งคนในสังคม
ประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกมาช๎านาน ได๎แกํ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ภาษาและ
วรรณกรรมศิลปกรรมและโบราณคดี การละเลํน ดนตรีและการพักผํอนหยํอนใจ ชีวิตความเป็นอยูํ
และวิทยาการ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ,๒๕๕๗)
ดังนั้นวัฒนธรรมพื้นบ๎าน อาจสรุปได๎วํา เป็นวัฒนธรรมของชนสามัญที่ปรากฏอยูํในรูปของ
ความคิด ความเชื่อ สิ่งประดิษฐ๑ตํางๆ กิจกรรมความบันเทิง ที่เป็นแบบอยํางในการดาเนินชีวิตของ
กลุํมชนมีการปฏิบัติรํวมกัน สั่งสม สืบทอดกันมาอยํางตํอเนื่อง

ความสาคัญและประโยชน์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วัฒนธรรมพื้นบ๎านมีความสาคัญ เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของคนในแตํละชุมชน ซึ่งเป็นมรดกสืบ
ทอดตํอกันมา และทุกคนในท๎องถิ่นยํอมมีความภูมิใจในการเป็นเจ๎าของรํวมกัน ทาให๎ เกิดความรัก
หวงแหน และศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นตัวบํงชี้ความสาคัญถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมในแตํละท๎องถิ่น
ซึ่งสืบตํอกันมา
ประโยชน๑ของวัฒนธรรมพื้นบ๎าน มีดังนี้
๑. วัฒนธรรมพื้นบ๎าน เป็นเครื่องมือกํอให๎เกิดความรัก ความสามัคคี เสริมสร๎างความเข๎าใจ
ซึ่งกันและกันตลอดจนการรวมกลุํมรวมพลังสร๎างสรรค๑บางสิ่งบางอยําง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรมตํางๆ เชํนการทอดกฐิน การทอดผ๎าปุา และการบุญทางศาสนา
๒. สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุํมชนในท๎องถิ่นที่แตกตํางกันไปตามสภาพและสิ่งแวด
ล๎อมนั้นๆ โดยที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านเป็นตัวกาหนด
๓. ให๎ความบันเทิงแกํกลุํมชนในสังคม เชํน การฟังเพลง การร๎องเพลง การแสดงมหรสพ
ตํางๆตลอดจนพิธีกรรมที่เนื่องจากประเพณีเทศกาลตํางๆ
๔. เป็นเครื่องมือให๎การศึกษา ซึ่งเป็นหลักฐานที่สาคัญยิ่งของชีวิต ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านได๎
ทาหน๎าที่ศึกษาและอบรมคนในสังคมโดยการสอนให๎รู๎จักผิดชอบ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมตํางๆ และสอนให๎ทุกคนประพฤติดีละเว๎นประพฤติชั่ว เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางสังคม

บทที่ ๘ ๑๙๑
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๕. เป็นเครื่องฝึกพัฒ นาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑และสังคมให๎ แกํเยาวชน
ทั่วไป ซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ได๎มีสํวนชํวยที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของกีฬาและการเลํนของเด็กที่
มุํงเน๎นให๎เด็กออกกาลังกาย และบางอยํางยิ่งเน๎นให๎เด็กรู๎จักสังเกตและมีไหวพริบ การเลํนบางอยํางฝึก
พัฒนาการทางสังคม
๖. เป็นเครื่องมือการควบคุมทางสังคม การที่มนุษย๑อยูํรํวมกันและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อความอยูํรอด และการที่มนุษย๑จะอยูํในสังคมได๎จาเป็นต๎องมีระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ๑เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติรํวมกันของสังคม

ลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วัฒนธรรมพื้นบ๎าน มีลักษณะที่ขึ้นอยูํกับสภาพและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม แบํงได๎เป็น ๒
ประเภท คือ (ณรงค๑ เส็งประชา, ๒๕๓๒ : ๒๑)
๑. วัฒนธรรมพื้นบ๎านในเมืองจากการที่สังคมในเมืองมีอัตราการเพิ่มประชากรเป็นไปอยําง
รวดเร็ว จึงทาให๎ประสบปัญหาทางด๎านการดาเนินชีวิตและด๎านการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมจนทาให๎กลายเป็นวัฒนธรรมในเมือง
๒. วัฒนธรรมพื้นบ๎านในชนบทปัจจุบันการดารงชีวิตของคนในชนบทมีความเจริญก๎าวหน๎า
ทางเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น แตํชีวิตสํวนใหญํของกลุํมชนบทยังคงผูกพันอยูํกับอาชีพการเกษตร
วัฒนธรรมพื้นบ๎านที่มีผลตํอการดารงชีวิตของบุคคลนั้นสามารถจาแนกได๎เป็น ๔ ด๎าน ดังนี้
๒.๑ ด๎านสังคม ได๎แกํสังคมเมือง และสังคมชนบท ปัจจุบันรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในสั งคมเปลี่ ยนแปลงไปอันเป็ น ผลเนื่ องมาจากความก๎าวหน๎ าทางเทคโนโลยี ส มัยใหมํ
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นจะชํวยคนในสังคมกระทาในสิ่งที่ดีงาม ละเว๎นในสิ่งที่ไมํควรกระทา การปฏิบัติ
ตมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท๎องถิ่นจะสํงผลให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข
๒.๒ ด๎านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญของคนในประเทศและประเทศ
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบทจะมีผ ลตํอ
เศรษฐกิจประชาชนในเมืองและชนบทจะอยูํในอิทธิพลของเศรษฐกิจด๎วยเชํนกัน
๒.๓ ด๎านการเมือง การเมืองมีผลตํอศิลปวัฒ นธรรมของท๎องถิ่น ดังนี้ปฏิบั ติตัว ตาม
กฎหมายของบ๎านเมือง กฎของหมูํคณะ รวมทั้งระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ที่ได๎กาหนดขึ้นในสังคมนั้นๆ
เคารพตํอสิทธิ หน๎าที่ของบุคคลอื่นและของตน รับผิดชอบตํอหน๎าที่ตนต๎องกระทาหรือได๎รับมอบ
หมายอยํางเครํงครัด และรํวมมือและประสานงานกับผู๎อื่นและหมูํคณะ
๒.๔ ด๎านการศึกษา การศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างวัฒนธรรมของท๎องถิ่น และ
วัฒนธรรมของท๎องถิ่นก็เป็นผู๎กาหนดทิศทางของการศึกษาด๎วยเชํนกัน ดัง นั้น การกาหนดวิถีชีวิตของ
ประชาชนในท๎องถิ่นนั้น จะกาหนดเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นได๎ ต๎องได๎รับการสั่งสมปรับปรุงและถํายทอด
ศิลปะวัฒน ธรรมของท๎องถิ่น เพื่อขยายขอบขํายการเรียนรู๎ให๎กว๎างขวางออกไป และทาให๎เกิดการ
พัฒนาในทุกๆ ด๎าน การศึกษาจึงถือได๎วํามีความสาคัญตํอการกาหนดการสืบทอด การอนุรักษ๑ การ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น และสํงผลตํอการดารงชีวิตของประชาชน

๑๙๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

คุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีดังนี้

๑. คุณคําทางการถํายทอดภูมิปัญญา เป็นการแสดงให๎เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใน
ท๎องถิ่น ซึ่งแสดงออกทางด๎านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยูํ คติชีวิต เป็นต๎น เพื่อแสดงให๎เห็นถึง
อารยธรรมที่เจริญรุํงเรือง
๒. คุณคําทางสัน ทนาการ เชํน นิ ทาน คากลอนตําง ๆ น ามาขับ ขาน เป็ นทํว งทานองที่
ไพเราะ
๓. คุณคําในการอบรมสั่งสอน มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่มีเนื้อหาในการสั่งสอนให๎คติเตือนใจ
ให๎แนวทางในการดารงชีวิตให๎มีความสุข อันเป็นคาสอนที่อิงหลักพุทธศาสนาแทรกอยูํในวรรณกรรม
อยํางแยบยล มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยม ผู๎ฟังจึงได๎รับทั้งความบันเทิงและความคิดที่
ดีงามไปในขณะเดียวกัน
๔. คุณคําในทางประวัติศาสตร๑
๕. คุณคําด๎านศาสนา วรรณกรรมเป็นสื่อถํายทอดคาสอนและปรัชญาทางศาสนา ให๎เผยแพรํ
สูํประชาชนได๎กว๎างขวางทาให๎ประชาชนมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ได๎ข๎อคิดในการดารงชีวิต เชํน มหาชาติ
และนิทานชาดก
๖. คุณคําด๎านการศึกษา ปัจจุบันประชาชนได๎รับการศึกษามากขึ้น ทาให๎มีความเชื่อในหลัก
ของเหตุผ ลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ความเจริ ญก๎าวหน๎ าของเทคโนโลยี การคมนาคม การสื่ อสาร
สามารถทาได๎สะดวก และรวดเร็ว ทาให๎การรับวัฒนธรรมของชาวตํางชาติมายังท๎องถิ่นของตนได๎
สะดวกและรวดเร็วขึ้น เกิดการละเลยศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและความเชื่อของท๎องถิ่น
ดังนั้นเราทุกคนควรให๎ความสาคัญในการอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของ
ท๎องถิ่นรักษาเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น สํงเสริมและสนับสนุนในด๎านที่เป็นความดี ความเป็นเอกลักษณ๑
และเป็นแบบอยํางที่ดี วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่นเกิดขึ้นจากครอบครัวเป็นจุดแรกขณะเดียวกันก็จะ
ได๎รับอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมภายนอกควบคูํกันไปด๎วย

การละเล่นพื้นบ้านไทย

ในสั งคมไทย มีการละเลํ น ควบคูํกับ ชีวิตมาช๎านาน ปรากฏในวรรณคดีส มัยอยุ ธ ยาจนถึง
รัตนโกสินทร๑ เชํน ในวรรณคดี บทละครเรื่องมโนห๑รา กลําวถึงการเลํนลิงชิงหลัก แขํงวัวเกวียน เรื่อง
ขุน ช๎า ง ขุน แผน กลํ าวถึ ง การเลํ น หม๎ อข๎ าวหม๎ อ แกง เลํ นเป็ น ผั ว เป็ นเมี ย วรรณคดี เรื่ อง อิ เหนา
กลํ าวถึงการเลํ น เตะตะกร๎ อ จ๎ องเต ร าชวา ชนไกํ วิ่งวัว หนังตะลุ ง วรรณคดีเรื่ อง นิ ราศสุ พรรณ
กลําวถึงการเลํนซํอนหา เตะตะกร๎อ ตีไกํ และใน นิราศพระบาท กลําวถึงการเลํนมวยปล้า
จะเห็นได๎วํา การละเลํนสัมพันธ๑กับชีวิตมนุษย๑มานาน ไมํปรากฏหลักฐานวํา มนุษย๑รู๎จักเลํน
ตั้งแตํเมื่อใด ใครเป็นคนคิดการละเลํนขึ้นมา มีเพียงการบันทึกชื่อการเลํน ไมํได๎แสดงวิธีการเลํนไว๎แตํก็
ได๎ถํายทอดตํอเนื่องกันมา เชํน การเลํนวิ่งวัว ชนไกํ เลํนหมํอข๎าวหม๎อแกง ฯลฯ บางอยํางไมํมีวิธีการ
จงอนุมานได๎วํา แบบแผนวิธีการเลํนนําจะไมํเปลี่ยนไปมากนัก เนื่องจากสภาพสังคมและการดาเนิน
ชีวิตยังคงเป็นสภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั่งเดิมนั่นเอง นอกจากนี้ วิธีการถํายทอด
แบบมุขปาฐะจากรุํนหนึ่งไปอีกรุํนหนึ่ง หรือการถํายทอดด๎วยการบอกเลําตํอๆ กัน นอกจากเป็นคาพูด
แล๎ว ยังมีการเลํนเลียนแบบการละเลํนอื่นๆ ด๎วย (ธิดา โมสิกรัตน๑, ๒๕๕๙ : ๕๗)

บทที่ ๘ ๑๙๓
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

การละเลํนพื้นบ๎านของไทย ถือวําเป็นวัฒนธรรมในท๎องถิ่น มีทั่วทุกภาคในประเทศไทย จะมี
การละเลํนที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ มีความแตกตํางกันแตํละท๎องถิ่น นับตั้งแตํภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต๎ การละเลํนเกือบทุกชนิดมักจะมีองค๑ประกอบ คือ ดนตรี เพลงและ
การฟูอนรา การละเลํนหลายอยํางเลํนแพรํหลายกันอยูํทุกภาค ซึ่งอาจได๎รับอิทธิพลจากสํวนกลางหรือ
เมืองหลวง แตํรายละเอียดในการเลํนอาจผิดแผกแตกตํางกันไป เชํน สํวนปลีกยํอยของลีลาการรํายรา
สาเนียงของบทร๎อง อาจขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมที่เป็นเครื่องบังคับ ทาให๎แสดงออกไมํเหมือนกัน แตํ
ในโครงสร๎างหลักอันเป็นองค๑ประกอบของการละเลํน จะแสดงลักษณะของความเป็นพื้นบ๎าน
การละเลํนพื้นบ๎านหมายถึง กิจกรรมที่ชาวบ๎านในท๎องถิ่นเลํนกันเพื่อความสนุกสนานเพลิด
เพลิน โดยที่ชาวบ๎านจะรํวมกันคิดการละเลํนแบบตํางๆ ขึ้นมาให๎สอดคล๎องกับสภาพของท๎องถิ่นทั้งที่
เป็ น สภาพทางธรรมชาติ แ ละสภาพสั ง คมวั ฒ นธรรม การละเลํ น พื้ น บ๎ า นเป็ น การแสดงออกเพื่ อ
นันทนาการ ซึ่งเป็นความต๎องการพื้นฐานด๎านจิตใจและรํางกายของมนุษย๑ สังคมในสมัยกํอนเอื้อตํอ
การสื บ ทอดการละเลํ น พื้น บ๎ าน ประกอบกับ รู ปแบบของความบั น เทิงยั งไมํได๎ห ลากหลายเหมือน
ปัจจุบันนี้จึงทาให๎การละเลํนพื้นบ๎านปรากฏทั่วไป

ลักษณะของการละเล่นพื้นบ้าน

ลักษณะของการละเลํนพื้นบ๎านมีลักษณะการเลํนที่แตกตําง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพของแตํละ
ท๎องถิ่น ซึ่งอาจคล๎ายและใกล๎เคียงกัน ดังนี้ (ปราณี วงษ๑เทศ, ๒๕๓๒ : ๓๒)
๑. เป็นมรดกรํวมของชาวบ๎านในแตํละท๎องถิ่น การละเลํน พื้นบ๎านเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบ
อารมณ๑ของคนในท๎องถิ่น โดยที่มีชาวบ๎านเป็นต๎นคิดเป็นผู๎เลํนและเป็นผู๎สืบทอด ดังนั้นชาวบ๎านจึงจะมี
ความรู๎สึกรํวมตํอการละเลํนของตน มากกวําคนตํางถิ่น เชํน คนภาคกลางดูการแสดง ราเรื่องตํอกลอน
ไมํคํอยรู๎เรื่องเหมือนคนภาคอีสาน
๒. มักไมํปรากฏผู๎เป็นต๎นคิด การละเลํนพื้นบ๎านแตํละชนิด เกิดขึ้นในสังคมชาวบ๎านมาช๎า
นาน และมีการสืบทอดตํอกันมาในกลุํมชนหลายชํวงอายุคน โดยวิธีการเลียนแบบ และมีการปรับ
เปลี่ยนให๎เหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งที่เป็นความคิดของชาวบ๎าน และการรับอิทธิพลจากท๎องถิ่นอื่นๆ จึง
ทาให๎ไมํทราบวําใครเป็นต๎นแบบของการละเลํน ถ๎าดูในเรื่องประวัติศาสตร๑ของการละเลํนพื้นบ๎าน
มักจะกลําวถึงในลักษณะเชิงตานานที่เลําสืบตํอกันมาโดยไมํมีหลักฐานที่อ๎างอิงแนํนอน
๓. การละเลํนพื้นบ๎านมีลักษณะเรียบงําย ตรงไปตรงมาตามแบบวิถีของชาวบ๎าน สังคมของ
คนไทยเป็นลักษณะเรียบงําย ชาวบ๎านมีความรู๎สึกนึกคิด และใช๎ชีวิตผูกพันอยูํกับธรรมชาติคํอยข๎าง
มาก สังคมเป็นแบบถ๎อยทีถ๎อยอาศัยและสามารถรํวมมือรํวมใจกับสังคมอื่นได๎ดี จึงสํงผลให๎การละเลํน
พื้นบ๎านมีลักษณะเรียบงํายตามความรู๎สึกนึกคิดและพื้นฐานของการดารงชีวิตของชาวบ๎านด๎านทําทาง
ที่แสดงออก การใช๎ภาษา การใช๎ฉันทลักษณ๑ของบทร๎องที่ใช๎ในการละเลํน ตํอมาระยะหลังเมื่อมีการ
สืบทอดกันมา ชาวบ๎านก็มีการปรับเปลี่ยนและวิวัฒนาการละเลํน พื้นบ๎านเพื่อสอดคล๎องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม

๑๙๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๔. มีการสืบทอดจากการเลียนแบบและบอกเลํา การละเลํนพื้นบ๎านเมื่อได๎รับความนิยม
อยํางแพรํหลายในท๎องถิ่นใด ก็ได๎รับการสืบทอดตํอๆ ไป จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นนั้นๆ
การสืบทอดสํวนมากจะเป็นการเลียนแบบปฏิบัติและการบอกเลําด๎วยวาจาในสมัยกํอนไมํมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ๑อักษร เพราะชาวบ๎านอํานเขียนหนังสือได๎มีน๎อย แม๎กระทั่งบทร๎องประกอบการเลํนยัง
ใช๎วิธีทํองจาเพียงอยํางเดียว แตํตํอมาเมื่อชาวบ๎านได๎รับการศึกษามากขึ้น จึงได๎มีการสืบทอดด๎ว ยการ
เขียนการอํานแตํธรรมชาติของการละเลํนพื้นบ๎าน การสืบทอดยังเป็นลักษณะของการฝึกปฏิบัติ และ
การเลียนแบบการบอกเลําแนะนาด๎วยวาจาอยูํ
๕. มีธรรมชาติของการผสมผสานและการปรับเปลี่ยน การละเลํนพื้นบ๎านบางอยํางมีการรับ
แนวคิด และรูปแบบการละเลํนพื้นบ๎านของชนกลุํมอื่น นามาผสมผสานและปรับให๎เข๎ากับสภาพของ
สั งคม และวัฒ นธรรมของท๎องถิ่ น ตนเอง จนในที่สุ ดก็จะมีลั กษณะเป็ นแบบเฉพาะถิ่นของตนเอง
นอกจากนั้นแล๎วการละเลํนพื้นบ๎านจะต๎องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป มิฉะนั้น
อาจจะเสื่อมความนิยมจนเลิกเลํนกันในที่สุด แตํขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของการละเลํนพื้นบ๎าน
จะเปลี่ยนในสํวนปลีกยํอยบางอยํางเทํานั้น สํวนใหญํจะยังคงรักษารูปแบบไว๎ จึงทาให๎การละเลํน
พื้นบ๎านบางชนิดยังคงรักษาเอกลักษณ๑ที่เป็นวัฒนธรรมท๎องถิ่นไว๎ได๎
สาเหตุของการเกิดการละเล่นพื้นบ้าน
๑. การรํวมงานบุญกุศล และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คนไทยสํวนใหญํนับถือศาสนา
พุท ธ มีค วามศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา และเชื่อ วํ า การรํ ว มงานบุ ญงานกุ ศล และประเพณี ทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พึงกระทาด๎วยความสมัครใจ และด๎วยอารมณ๑ที่เบิกบาน กํอเกิดกุศลผลบุญ
จึงทาให๎เกิดการละเลํนพื้นบ๎านขึ้น
๒. ความต๎องการสนุกรื่นเริงรํวมกัน ความสนุกเป็นความต๎องการพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย๑
ยํอมต๎องการการพักผํอนหยํอนใจเพื่อคลายความตึงเครียดจากความเหน็ดเหนื่อยของการทางานใน
ชีวิตประจาวัน มนุษย๑มีความต๎องการพบปะสังสรรค๑กับเพื่อนสนิทมิตรสหาย จึงทาให๎เกิดการละเลํน
พื้นบ๎านชนิดตํางๆ เพื่อสนองความต๎องการโดยตรง
การแบ่งประเภทของการละเล่นพื้นบ้าน
การละเลํนพื้นบ๎านแบํงออกเป็นการละเลํนพื้นบ๎านของเด็ก และการละเลํนพื้นบ๎านของผู๎ใหญํ
๑. การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก โดยทั่วไป เด็กก็จะเลํนซุกซนไปตามลักษณะนิสัยของเด็ก
สิ่งของที่เด็กจะเลํนจึงเป็นสิ่งที่อยูํใกล๎ตัวที่สุดได๎แกํ ดิน ก๎อนหิน กะลามะพร๎าว เศษไม๎ โดยใช๎ใต๎ถุน
บ๎าน หรือบริเวณรอบๆบ๎านเป็นสถานที่เลํน การละเลํนของเด็กเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กได๎เลํนกีฬาตํางๆ ทาให๎เด็กมีสุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกายและทาง
อารมณ๑ที่มั่นคง มีน้าใจเป็นนักกีฬา จิตใจเบิกบานสามารถเข๎ากับเพื่อนฝูงได๎ นอกจากนี้การละเลํนของ
เด็กยังชํวยฝึกสมองและความวํองไวอีกด๎วย (ธิดา โมสิกรัตน๑, ๒๕๕๙ : ๗๑)
ประเภทของการละเล่นของเด็ก แบ่งได้ ๔ ประเภทคือ
๑.๑ การเล่น ที่ไม่มีการร้อง เชํน เสือกินวัว กาฟักไขํ แย๎ล งรู วํอนหา ขี่ม๎าสํ งเมือง
วิ่งเปี้ยว ไม๎อึ่ม ลิงชิงหลัก ไม๎งัดกาบมะพร๎าว ตี่จับ เสือข๎ามห๎วย เป็นต๎น

บทที่ ๘ ๑๙๕
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๑.๒ การเล่นที่มีการร้องหรือคาพูดคล้องจอง เพื่อประกอบการเลํนให๎สนุกสนาน และการ
เลํนมีจังหวะได๎ความรู๎ด๎านภาษาและคาคล๎องจอง ตลอดจนชํวยให๎เด็กไมํติดอําง เชํน
๑.๒.๑ รีรี ขําวสาร
เนื้อร๎อง
รีรี ข๎าวสาร สองทะนานข๎าวเปลือก
เลือกทองใบลาน เก็บเบี้ยใต๎ถุนร๎าน
คดข๎าวใสํจาน คอนพานคนข๎างหลังไว๎
๑.๒.๒ งูกินหาง
เนื้อร๎อง
แมํงูเอ๐ย กินน้าบํอไหน
กินน้า บํอหินบินไปบินมา
แมํงูเอ๐ย กินน้าบํอไหน
กินน้าบํอโศกโยกไปโยกมา
แมํงูเอ๐ย กินน้าบํอไหน
กินน้าบํอทรายย๎ายไปก็ย๎ายมา
แมํงูเอ๐ยทอดแหกี่โครม สามโครม
ได๎ปลากี่ตัว สิบตัว (ตามจานวนผู๎เลํน)
ขอได๎ไหม ไมํได๎
กินหัวหรือกินหาง กินกลางตลอดตัว
๑.๒.๓ ตะล็อกต๏อกแต๏ก ใครมา
เนื้อร๎อง
ตะล็อกต๏อกแต๏ก
มาทาไหม
มาชวนเธอไปดูหนัง
เรื่องอะไร
เรื่องแมํนาคพระโขนง
ฉันไมํมีเสื้อใสํ ฉันจะถอดให๎
ฉันไมํมีเท๎าเดิน ฉันจะเอารถมารับ
กี่ล๎อ สองล๎อ ไมํไป สามล๎อ ไมํไป ถ๎าเธอไมํไปฉันจะบีบคอเธอ
เธอเดินหน๎า ฉันเดินหลัง นี้ต๎นอะไร ต๎นมะยม นี้ต๎นอะไร ต๎นจาปี
ทาเธอหน๎าขาว ฉันประแปูงมา
ทาไมตัวเธอเย็น ฉันอาบน้า
ทาไมตาเธอโบ๐ เพราะฉันเป็นผี....
๑.๒.๔ แมงมุม (ฝึกให๎เด็กเล็กๆ ใช๎นิ้วมือ)
เนื้อร๎อง
แมงมุม ขยุ๎มหลังคา
แมวกินปลา หมากัดกระพุ๎งก๎น
๑.๒.๕ จ้าจี้
เนื้อร๎อง
จ้าจี้มะเขือเปาะแปะ กะเทาะหน๎าแวํน พายเรืออกแอํน
กระแทํนต๎นกุํม สาวสาวหนุํมหนุํม อาบน้าทําไหน อาบน้าทําวัด
เอาแปูงที่ไหนผัด เอากระจกที่ไหนสํอง เมี่ยง เมี่ยง มอง มอง
นกขุนทองร๎องวู๎
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บางครั้งก็ใช๎บทเพลงร๎องโดยไมํมีการเลํนประกอบ แตํจะร๎องเพื่อ ล๎อ ยั่วเย๎า พวกเดียวกันที่มี
อะไรแปลกๆ ออกไป เชํน
- หัวโล๎นโกนใหมํๆ ควักขี้ไกํมาใสํหัวโล๎น
- ขี้ตูํกลางนา ขี้ตาตุ๏กแก ขี้มูกยายแกํ ออละแร๎ ออละซอน
- แมํใครมาน้าตาใครไหล พํอใครมาน้าตาใครนอง
- แตํช๎าแตํ เขาแหํยายมา พอถึงศาลา เขาก็วางยายลง
- ไอ๎จุกคลุกน้าปลา เห็นขี้หมานั่งไหว๎กระจ๐องหงํอง ฯลฯ
คุณคําของการเลํนของเด็ก สามารถสะท๎อนลักษณะทางวัฒนธรรมประเพณีที่นําสนใจของ
ชาติหรือคนในถิ่นนั้น การเลํนเป็นกิจกรรมที่แฝงไว๎ด๎วยสัญลักษณ๑ เชํนเดียวกับสัญลักษณ๑ที่แฝงอยูํใน
วัฒนธรรม การละเลํนของเด็กทาให๎เราสามารถทราบถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณได๎ในเรื่องการใช๎
สิ่งตํางๆ รอบตัว การผสมผสานที่จะปรับให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของตนเอง
๑.๓ การเล่นเฉพาะหญิงหรือชาย การเลํนพื้นบ๎านของเด็กๆ จะสามารถแยกเพศได๎ตาม
ลักษณะของการเลํน เชํน หากเป็นการละเลํนของเด็กหญิงจะไมํโลดโผนและไมํเสี่ยงกับอันตราย และ
ไมํต๎องออกแรงมาก การเคลื่อนไหวไมํมากนัก แตํถ๎าหากเป็นการละเลํนของเด็กผู๎ชายจะเป็นการเลํนที่
คํอนข๎างโลดโผน ต๎องออกแรงมากๆ กระโดดโลดเต๎นอยูํตลอดเวลา สํวนอุปกรณ๑การเลํนเด็กๆ ในทุก
ภูมิภาคจะมีการละเลํนที่คล๎ายๆ กัน เพียงแตํเนื้อร๎องของเพลงอาจแตกตํางตามสาเนียงภาษา
การเลํนเฉพาะเด็กชาย ประกอบไปด๎วย งัดข๎อ วิ่งวัว (เด็กวิ่ง แขํงกัน) วิ่งกะลา เลํนเรือใบพัด
(ใช๎ยางบิดเป็นเกลียวให๎หมุนพัดน้าไป) ชักเยํอ ชนแมงกวําง กระโดดเชือก กัดจิ้งหรีด ยิงหนังสติ๊ก เดิน
กะลา ตี่จับ
การเลํนเฉพาะเด็กผู๎หญิง ประกอบไปด๎วย รี รีข๎าวสาร งูกินหาง หมากเก็บ ซํอนหา จ้าจี้ แมง
มุมขยุ๎มหลังคา ตะล๏อกต๏อกแต๏ก หมากตะเกียบ หม๎อข๎าวหม๎อแกง (ขายของ)
๑.๔ การเล่นเพื่อฝึกสติปัญญาด้วยภาษา (ปริศนาคาทาย) การเลํนของเด็กเป็นการฝึก
สติปัญญาด๎านภาษา คือ การเลํนทายอะไรเอํย โดยเด็กๆ จะนาเอาสิ่งของรอบตัว สิ่งแวดล๎อม สิ่งที่อยูํ
ในรํางกาย หรือสิ่งที่เห็นผู๎ใหญํทา มาเป็นคาทาย การเลํนคาทาย(ปริศนาคาทาย) เป็นการเลํนเพื่อฝึก
สมองให๎ได๎คิดหาคาตอบและนอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกให๎เป็นคนชํางสังเกตสิ่งรอบๆตัว ตลอดจนฝึก
ให๎รู๎จักใช๎คาพูดคล๎องจองนามาผูกเป็นคาทาย เป็นการสร๎างลักษณะนิสัยให๎เป็นนักกลอน คาทายบาง
คาเด็กอาจไมํได๎คิดเอง บางครั้งผู๎ใหญํคิดคาทายให๎ เด็กๆ ก็ชํวยกั นหาคาตอบ เมื่อตอบได๎แล๎วก็จาเอา
ไปทานเพื่อนๆ ตํอไป คาทายจึงสืบทอดด๎วยปากตํอปาก
ตัวอยําง
อะไรเอํย
นกมีหู หนูมีปีก
อะไรเอํย
ต๎นเทําแขนใบแลํนเสี้ยว
อะไรเอํย
เวลาไมํใช๎เอาไว๎บนหัว เวลาจะใช๎เอาทิ้งลงน้า

บทที่ ๘ ๑๙๗
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๒. วัตถุประสงค์การละเล่นพื้นบ้านของผู้ใหญ่ ได้แก่
๒.๑ เล่นเพื่อความสนุกสนาน และเกี้ยวพาราสี
การละเลํนพื้นบ๎านของผู๎ใหญํ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อความสนุกและการเกี้ยวพาราสี
สํวนใหญํเป็นการละเลํนตามฤดูกาล เชํน หน๎าเกี่ยวข๎าว ตรุษ สงกรานต๑ ออกพรรษา ซึ่งการละเลํนจะ
แตกตํางกันออกไปตามสังคมและสภาพแวดล๎อมของภูมิภาคนั้นๆ เชํน การเลํนลูกชํวง การเลํนมอญ
ซํอนผ๎า การเลํนสะบ๎า ตัวอยํางเชํน
๒.๑.๑ สะบ้า (ว่อนฮะนิ )
การละเลํ น สะบ๎ ายั ง คงเหลื อยูํ ที่พระประแดงเทํา นั้ นประเพณีการเลํ น
สะบ๎าเป็น ประเพณีของหนุํมสาวชาวมอญโดยการเลํนสะบ๎านี้อยูํในชํวงระยะเวลาของสงกรานต๑พระ
ประแดง สื บ ตํ อ กั น มานานแล๎ ว หนุํ ม สาวได๎ โ อกาสมาพบกั น ตามหมูํ บ๎ า นจะมี ก ารแสดงสะบ๎ า
การละเลํนสะบ๎ามีประมาณ ๓๐ กวําบท เป็นลีลาการแสดงพื้นเมือง การละเลํนสะบ๎ามิใชํการเลํนพนัน
ขันตํอแตํอยํางใด มีการเลํนในเวลากลางคืน มีสาวงามประจาบํอนอยํางน๎อย ๗ คูํ อยํางมาก ๑๐ คูํ
บํอนใช๎ใต๎ถุนเรือนหรือที่วํางพอที่จะตกแตํงเป็นบํอนสะบ๎าได๎ บํอนจะต๎องทุบดินให๎เรียบแตํงบํอนด๎วย
กระดาษสีตํางๆ มีแสงสวํางมากพอ ลูกสะบ๎านั้นกลึงเป็นลูกกลมแบนเรียบ ทาด๎วยเขาสัตว๑ เชํน เขาวัว
เขาควาย เงิน ทองเหลือง หรือไม๎เนื้อแข็งก็ได๎ การละเลํนสะบ๎ามีหนุํมฝุายหนึ่ง และสาวฝุายหนึ่งแสดง
สลับกันไปตามลีลาของวิธีเลํนสะบ๎าพื้นเมือง ซึ่งมีประมาณ ๑๕ ถึง ๓๐ ทํา เชํน ทิ่นเติง จั้งฮะยู อีมาย
ยับ ตองเก๎ม อะลอง เดิง เป็นต๎น
วิธีการเล่นสะบ้า
วิธีเลํน แบํงผู๎เลํนเป็น ๒ ฝุาย คือ ฝุายชายและฝุายหญิง จะเลํนฝุายละกี่คนก็ได๎
และจัดให๎มีหัวหน๎าฝุายละ ๑ คน สมมติวําฝุายหญิงเป็นผู๎เลํนกํอน ให๎ฝุายหญิงผลัดกันทอยลูกทีละคน
คนละลูก ให๎ถูกลูกกดที่ล๎อมรอบลูกสาวอยูํล๎มหรือกระเด็นไปทอยจนหมด ระวังอยําทอยถูกลูกเม็ดที่
เป็นลูกสาวเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะปรับเป็นฝุายแพ๎ ตอนนี้ฝุายชายก็จะได๎ลูกเกยทั้ง หมด ที่ฝุายหญิง
ทอยมาให๎ จ ะเป็ น ฝุ า ยเริ่ ม เลํ น โดยทอยลู ก เกยทั้ง หมด ให๎ ถู กลู ก กดชุ ดที่ อ ยูํ ต รงกั น ข๎า ม วิ ธี เลํ น ก็
เชํนเดียวกับฝุายหญิงดังกลําวมาแล๎ว เมื่อฝุายชายทอยลูกเกยครบแล๎ว ฝุายหญิงซึ่งได๎ลูกเกยกลับมาก็
จะเริ่มทอยตํอให๎ถูกลูกกดที่ยังเหลืออยูํจนลูกกดล๎มลงหมด แล๎วฝุายชายก็เริ่มทอยตํอโดยใช๎ลูกเกย
จานวนเทําที่ฝุายหญิงทอยไปถ๎าถูกลู กกดล๎มจนหมดเชํนกัน ก็ตัดสินวําเสมอกัน ถ๎าล๎มไมํหมดก็ตัดสิน
เป็นฝุายแพ๎ เมื่อมีการแพ๎ทุกครั้ง ฝุายชนะจะยึดเอาข๎าวของมีคํา เชํน ผ๎า สร๎อย หรือแหวน จากฝุาย
แพ๎ไว๎เป็นประกัน และจะคืนให๎เมื่อฝุายแก๎ตัวได๎ แตํถ๎าฝุายชนะได๎ ของเก็บไว๎มากจนถึงเวลาเลิกเลํน
ฝุายแพ๎จะต๎องไถํของคืน โดยเสียเป็นเหล๎าหรือให๎ผู๎หญิงไหว๎ ผู๎ชายรา ตามแตํ จะสัญญากัน (ฐาปนี,
๒๕๔๙ : ๓๖)

๑๙๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๘.๑ ภาพการละเลํนสะบ๎าของหนุํมสาว
ที่มา : บ๎านมหา (๒๕๒๖)
๒.๒ เล่นเพื่อการกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ
ชีวิตในชนบทจะมีชํวงวํางจากการทางาน เชํน หากทานา ก็จะวํางคือชํวงหลังเก็บ
เกี่ยว ชาวบ๎านก็จะหากิจกรรมในการทาเพื่อพักผํอนหยํอนใจ กิจกรรมที่ทาก็มีความเกี่ยวข๎องกับวิถี
ชีวิตและสิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวของชาวบ๎าน เชํน การแขํงควาย การเลํนกระบี่กระบอง การเลํนวําว
การตีไกํ การกัดปลา การตํอยมวย การวิ่งวัว การแขํงวัวลาน การชนวัว การเลํนวําว ตัวอยํางเชํน
๒.๒.๑ วําวไทย วําวเป็นการละเลํนทั้งเด็กและผู๎ใหญํของคนทั่วไปเกือบทุกชาติ
นิยมเลํนกันมากในแถบเอเชีย ถ๎าดูตามหลักฐานที่ปรากฏ คนไทยรู๎จักเลํนวําวมาตั้งแตํสมัยสุโขทัย
พงศาวดารเหนือกลําวถึงพระรํวงวําโปรดทรงวําวในหนังสือตาหรับท๎าวศรีจุฬาลักษณ๑ เลําถึงพระราช
พิธีบุษยาภิเษกในเดือนยี่ เป็นนักขัตฤกษ๑ที่นางกานัลได๎ดูการชักวํา วหงําว ซึ่งมีเสียงไพเราะ ในสมัย
อยุธยาวําวมิได๎ใช๎เฉพาะเพื่อความสนุก หากมีการใช๎วําวในการทาสงคราม เชํนตอนที่พระยายมราช
เจ๎าเมืองนครราชสีมาเป็นกบฏ พระเพทราชาสํงกาลังไปปราบแตํไมํสาเร็จ แมํทัพจึงคิดเผาเมือง อุบาย
หนึ่งนั้นใช๎หม๎อดินบรรจุดินดาผูกสายปุานวําวจุฬา หม๎อดินดาระเบิดตกไปไหม๎บ๎านเมือง สาหรับใน
สมัยรัตน โกสินทร๑การเลํนวําวเป็นกีฬาที่นิยมกัน โดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่ ๕ ทรงสนับสนุนกีฬา
การเลํนวําว มีการประกวดแขํงขันวําวจุฬา และวําวปักเปูา สถานที่เลํน วําวในกรุงเทพฯ คือ ท๎อง
สนามหลวง ในอดีตผู๎ใหญํที่เป็นผู๎ชาย เชํน พํอ ลุง ตา และปูุ มักทาให๎ลูกหลายเลํน ความรู๎ด๎านการทา
วําว มีราก ฐานมาจากงานหัตถกรรมพวกจักตอกจักไผํนั่ นเอง ผู๎ใหญํที่ทาวําวให๎ลูกหลานเลํน มักมี
ความตั้งใจทาเป็นพิเศษเพื่อให๎วําวตัวนั้นๆ ขึ้นได๎ดี ด๎วยเหตุผลเพื่อให๎ลูกหลานภูมิใจการทาวําวจากภูมิ
ปั ญ ญาของคนไทยจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น (โดยฝุ า ยอุ ท ยานการศึ ก ษา ส านั ก การศึ ก ษาตํ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช) ได๎แบํงประเภท ออกเป็น ๕ ประเภท
๑) การทาวําวจากวัสดุธรรมชาติ ใช๎ใบตองตึงเป็นวัสดุในการทาตัววําว ใบตองตึงไมํใชํ
ใบกล๎วยเป็นใบไม๎ทางภาคอีสานในอดีตใช๎หํออาหาร ลักษณะเป็นใบใหญํๆ นามาตากแห๎งหรือใบไม๎
อื่นๆ เชํน ใบกระบอก ใบยางแดง ใบมะมํวงหิมพานต๑ หรือใบไม๎ตํางๆที่ มีขนาดใหญํเป็นการทาวําว
ลักษณะงําย นาใบไม๎มาตํอเชือกติดหาง ซึ่งเด็ก ในชนบทตามภูมิภาค นิยมนามาทาเลํนเรียกวํา วําว
ใบไม๎

บทที่ ๘ ๑๙๙
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๒) การทาวําวจากกระดาษธรรมดาหรือกระดาษทาวําว ขั้นตอนวิธีการทาเริ่มมีแบบ
แผนมากขึ้นวิธีการทาตัดกระดาษทาวําวตามแบบ ติดกระดาษทาวําวเข๎ากับโครงวําวที่ทาจากไม๎ไผํ ผูก
ซุงตํอเชือกตํอหางหรือไมํมีหางก็ได๎ การทาวําวประเภทนี้จะมีการทาแบบ การขึ้นโครง การวัดตัดที่มี
สัด สํวนสมดุลย๑ เชํน วําวประทุน หรือวําวกระป๋อง วําวอีลุ๎มเป็นวําวไมํมีหาง แตํถ๎ามีหางจะเรียกวํา
วําวปักเปูามา วําวหัวฉีก วําวปลา วําวปลาปีกแอํน ฯลฯ
๓) การทาวําวมีลักษณะซับซ๎อนมากกวําประเภทที่ ๒ ติดอุปกรณ๑เสริมทาให๎เกิดเสียง
ขณะที่นาวําวขึ้นสูํท๎องฟูาเรียกวํา แอกหรือสะนู หรือธนู มีลักษณะทาจากไม๎ไผํทรงกระบอกสํวนกลาง
กลวงนามาติดเข๎ากับโครงวําวบริเวณสํวนหัวของวําว เมื่อวําวกินลมบนท๎องฟูาจะมีเสียงดังแอกๆ เสียง
จะยาวหรือสั้น ดังหรือคํอยขึ้นอยูํกับเทคนิคการทาแอก เชํน วําวควาย วําวนกปีหมอน วําวนกปีกแอํน
วําววงเดือน
๔) การทาวําวในลักษณะแผงความเชื่อเครื่องลางของขลัง การทาวําวรูปผีและการเลํน
วําวผี มีลักษณะไมํแตกตํางกับการเลํนวําวชนิดอื่นๆ แตํแผงด๎วยความเชื่อ เมื่อชักวําวขึ้นท๎องฟูาปลิว
ขาดตกบนหลังคาบ๎านหรือบริเวณบ๎านใคร บ๎านนั้นต๎องมีการนิมนต๑พระมาสวดหรือทาบุญให๎ครบ ๗
วัน มิฉะนั้นจะถือวําโชคร๎ายหรือจะมีเรื่องไมํดีเข๎ามาสูํบ๎าน ลักษณะของวําวผีสํวนหัวเป็นหน๎าผีแลบลิ้น
ยาว ๆ พุงโตเหมือนหนังตะลุง มีแขนมีขา จะดูวําเป็นผีตัวผู๎หรือผีตัวเมียให๎สังเกตที่อวัยวะเพศ มีผ๎าสี
แดงเรียกวําตะปิ้งปิดบริเวณอวัยวะเพศ เอกลักษณะของวําวทาให๎คนพบเห็นกลัว และติดแอกเพื่อทา
ให๎เกิดเสียงดังขึ้นเวลาชักอยูํบนท๎องฟูา
๕) การทาวําวมีการออกแบบตกแตํงพิเศษทาให๎สวยงามมีรูปรํางแปลกๆ เชํน วําวแมง
ปอ วําวงู หรือวําวประดิษฐ๑อื่นๆ เชํน วําวสิงห๑ของบริษัทบุญรอด วําวประเภทสวยงามทุกชนิด

ภาพที่ ๘.๒ วําวไทยในอดีต
ที่มา : Welcomlife (๒๕๕๑)

๒๐๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ปัจจุบันว่าวแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ
๑. วําวแผง คือวําวที่ไมํมีความหนา มีแตํสํ วนกว๎าง และสํ ว นยาว ตัว อยํ างเชํน วําวจุ ฬา
ปักเปูา อีลุ๎ม หรือวําวรูปสัตว๑ ตําง ๆ
๒. วําวภาพ คือวําวที่ป ระดิษฐ๑ ให๎ มีลักษณะพิเศษเพื่อแสดงแนวคิด ฝี มือในการประดิษฐ๑
แบํงเป็นประเภทยํอยได๎ ๓ ชนิด
๒.๑ วําวประเภทสวยงาม
๒.๒ วําวประเภทความคิด
๒.๓ วําวประเภทตลกขบขัน
วําวแผงเทํานั้นที่นิยมนามาคว๎าหรือแขํงขันกัน สํวนวําวภาพจะทาสาหรับชักขึ้นอวดรูปรําง
วําวมากกวําและนิยมชักให๎ลอยนิ่งอยูํในอากาศให๎คนชม

ภาพที่ ๘.๓ การแขํงขันวําวที่สนามหลวง
ที่มา : Ok Nation (๒๕๕๑)
ว่าวในแต่ละภาคของประเทศไทย
ถ๎าจะกลําวถึงเอกลักษณ๑ของการทาวําวในแตํละภาคของประเทศไทยแล๎วก็ไมํตํางกันมากนัก
ขึ้นอยูํกับความนิยมของผู๎เลํน และก็ขึ้นอยูํ ที่วัยของผู๎เลํนด๎วย ถ๎าเป็นผู๎ใหญํก็จะทายากขึ้นมาหนํอย
วําวไทยในแตํละภาคของประเทศไทย แยกได๎ดังนี้
ภาคกลาง
วําวที่เลํนกันมีรูปแบบแตกตํางกัน มีทั้งแบบดั่งเดิมและแบบที่รับมาจาก
ตํางประเทศ แบบดั่งเดิมได๎แกํ วําวจุฬา วําวปักเปูา วําวดุ๏ยดุํย วําวหาง วําวอีแพรด วําวอีลุ๎ม สํวน
รูปแบบใหมํที่รับมาจากตํางประเทศ เชํน วําวงู วําวนกยูง วําวปลา วําวคน วําวผีเสื้อ
ภาคเหนือ ลักษณะของวําวไทยภาคเหนือ แตํ เดิมมีรูปแบบที่ทาขึ้นอยํางงํายๆ โครงทาจาก
ไม๎ไผํ นามาไขว๎กันมีแกนกลางอันหนึ่ง และอีกอันหนึ่งโค๎งทาเป็นปีกวําว จะไมํใช๎เชือกชํวยในการทา
โครงกํอน ใช๎กระดาษปิดทับโครงไม๎เลยทีเดียว รูปรํางของวําวก็คล๎าย ๆ กับวําวปักเปูา ของภาคกลาง
แตํไมํมีหางและพูํและมีชนิดเดียว ไมํมีหลายประเภทเหมือนภาคกลาง ลักษณะของวําวก็เปลี่ยนแปลง

บทที่ ๘ ๒๐๑
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ไปตามสมัยนิยม โดยหาซื้อวําวตามท๎องตลาด ซึ่งเป็นวําวรูปแบบใหมํ ๆ คือรูปสัตว๑ชนิดตําง ๆ เชํน
วําวงู วําวนก
ภาคตะวันออก วําวที่มีรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบที่เหมือนกับภาค อื่นๆ ได๎แกํ วําวอีลุ๎ม
วําวหาง วําวหัวแตก วําวดุ๏ยดุํย วําวกระดาษ และวําวใบมะกอกสํวนวําวรูปแบบจากตํางประเทศไมํ
เป็นที่นิยมในภาคนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนสํวนมากนิยมเลํนวําวพื้นเมืองกัน และวําวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดคือ วําวหาง หรือวําวดุ๏ยดุํย รองลงไปได๎แกํวําวอีลุ๎ม (หรือวําวอีลุํม) วําวปลาโทดโทงและวําว
ประทุน บางครั้งก็มีการแขํงขันในงานบุญ เชํน บุญกุ๎มข๎าวใหญํ การแขํงขันวําวนี้ตัดสินได๎หลายอยําง
เชํน วําวสวย วําวที่ขึ้นได๎สูงที่สุดหรือวําวที่มีเสียงดังเพราะที่สุด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแขํงขัน
วําวเป็นกีฬาพื้นเมืองของจังหวัด
ภาคใต้ ในภาคใต๎นี้มีวําวเลํนกันจานวนมากโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลา มีวําวที่มีรูปแบบ
ตํางๆ กัน เชํน วําวนก วําวนกปีกแอํน วําวนกยูง วําวปลาวาฬ วําวปลาปีกแอํน วําวควาย วําวใบยาง
และวําวกระป๋อง หรือวําวกระดาษ เป็นต๎น ในเขตจังหวัดที่อยูํใต๎สงขลาลงไปนั้น ชาวบ๎านนิยมเลํนวําว
วงเดือนอยํางเดียว วําวที่มีรูปแบบอื่น ๆ ไมํนิยมประดิษฐ๑กัน และที่นําสังเกตอยํางหนึ่งของภาคใต๎คือ
มักนิยมติดแอกหรือที่เรียกกันวําสะนู หรือธนู ไว๎ที่สํวนหัวของวําว
หากจะกลําวถึงวําวไทยแล๎ว วําวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จัก มากที่สุดคือ วําวจุฬา กับวําวปักเปูา
แม๎จะทาเลํนกันเฉพาะในภาคกลาง ก็อาจจะเรียกได๎วําเป็นวําวประจาชาติไทย มีลักษณะผิดแปลก
แตกตํางกับวําวของชาติตํางๆ อยํางสิ้นเชิง ทั้งรูปรําง ทั้งการเคลื่อนไหวใน อากาศ กลําวคือเป็นวําวที่
สวยงามด๎วยรูปทรงและฝีมือที่ประดิษฐ๑อยํางประณีตที่สุด และสามารถบังคั บให๎เคลื่อนไหวได๎ด๎วย
อาการตํางๆ อยํางสงํางามและคลํองแคลํววํองไว ด๎วยสายปุานที่ชักวําวนั้นเพียงสายเดียว ตรงข๎ามกับ
วําวตํางชาติ ที่มีความสวยงามและมีสีสรรว แตํมักลอยลมอยูํเฉยๆ ไมํอาจบังคับให๎เคลื่อนไหวอยํางวําว
จุฬาและวําวปักเปูาได๎ วําวจุฬา มีลักษณะคล๎ายดาวห๎าแฉก มุมไมํเทํากัน ไมํมีหาง ผูกคอซุงที่อก ทา
ให๎สํายไปมาได๎ สํวนวําวปักเปูารูปรํางเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ผูกคอซุงที่อกเชํนเดียวกัน มีหาง
ยาวไว๎ถํวง น้าหนักที่มุมลํางของตัววําว
จะเห็นได๎วําวัฒนธรรมพื้นบ๎านมีประโยชน๑หลายด๎าน ไมํวําจะเป็นประโยชน๑ทางการศึกษา คือ
ความรู๎ที่ถํายทอดจากบรรพบุรุษ ประโยชน๑ทางสังคม คือทาให๎เกิดการรวมกลุํมกันจัดกิจกรรม เกิด
ความสามัคคีโดยการยึดหลักถ๎อยทีถ๎อยอาศัยและเกิดความรักความหวงแหนภาคภูมิใจในท๎ องถิ่น และ
ประโยชน๑ทางด๎านเศรษฐกิจ คือทาให๎เกิดการประหยัด จากการใช๎ทรัพยากรภายในท๎องถิ่นของตน
โดยไมํต๎องซื้อหาจากที่อื่น เกิดอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได๎ตํอไป

๒๐๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

กีฬาของไทย

กีฬาทุกชนิดล๎วนมีที่มา ที่มาของกีฬาไทยหลายชนิดก็เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต บางชนิดผสมผสาน
กันมาจากชนชาติตํางๆ กีฬาไทยจัดเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ๑ มีความงดงาม
และทรงคุณคํา ซึ่งบรรพบุรุษได๎ค๎นคิด สืบสาน ถํายทอดและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ การเลํนกีฬา
นอกจากจะชํวยให๎รํางกายได๎เคลื่อนไหวกล๎ามเนื้อ สร๎างความแข็งแรงและหํางไกลจากโรคภัยไข๎เจ็บ
แล๎ว กีฬาหลายประเภทยังชํวยให๎ผู๎เลํนได๎ฝึกฝนสมาธิ มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีไหวพริบรู๎จักแก๎ปัญหา
เฉพาะหน๎า สามารถหลบหลีกคูํตํอสู๎ได๎ กีฬาบางชนิดใช๎ผู๎เลํนเป็นหมูํคณะ ทาให๎ผู๎เลํนรู๎จักมีความรัก
ความสามัคคี ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเองมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นคนมี
น้าใจเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ และรู๎อภัย กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค๎นคิด และถํายทอดมาสูํลูกหลาน
บางชนิดกลายเป็นตานานและความทรงจา และบางชนิดยังคงมีการเลํนกันอยูํ แม๎วําจะถูกปรับเปลี่ยน
ไปให๎ทันยุคสมัยก็ตาม แตํด๎วยความสานึกของความเป็นไทย เราควรรํวมกันสนับสนุนและรํวมสํงเสริม
ภูมิปัญญากีฬาไทย ให๎อนุชนรุํนหลังได๎รู๎จักและรํวมกันอนุรักษ๑ตํอไป กีฬาของไทยได๎แกํ
๑. มวยไทย
มวยไทยเป็นศิลปะการตํอสู๎ที่ร๎ายกาจ เป็นภูมิปัญญาไทยที่สร๎างความตื่นใจไปทั่วโลก บํง
บอกถึงการตํอสู๎ที่มีพิษสงรอบตัวของบรรพบุรุษไทย ที่ได๎นาศิลปะการใช๎สํวนตํางๆของรํางกายให๎เป็น
อาวุธที่ทั้งรุนแรงและสวยงาม ศิลปะมวยไทยนอกจากจะใช๎ปราบคูํปรปักษ๑แล๎วยังใช๎เป็นเครื่องปูองกัน
ตัวได๎อยํางมีประสิทธิภาพมวยไทยเป็นการตํอสู๎และการปูองกันตัวด๎วยมือเปลํา
ถ๎าพิจารณาเรื่องราวจากประวัติศาสตร๑และพงศาวดาร มวยไทยเป็นกลยุทธ๑สาคัญอันจาเป็น
ยิ่งสาหรับนักรบไทยมาตั้งแตํโบราณ ความนิยมเรื่องมวยไทยนี้มีอยูํในจิตใจของคนไทยทุกชนชั้น ตั้งแตํ
พระมหากษัตริย๑ลงมาถึงขุนนาง ท๎าว พระยา และราษฎร โดยเฉพาะอยํางยิ่งตั้งแตํสมัยอยุธยาลงมา
ปรากฏวํามีกรมนักมวยที่เรียกวํา “ทนายเลือก” กรมนี้มีหน๎าที่คอยปูองอันตรายในระยะประชิดองค๑
พระมหากษัตริย๑ โดยไมํใช๎อาวุธอื่นใดนอกจากมือเปลํา กรมนี้มีอยูํตํอมาจนถึงสมัยรั ตนโกสินทร๑จึง
หมดไป
พระมหากษัตริย๑ไทยบางพระองค๑ทรงเป็นนักมวยมีฝีมือ เชํน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระเจ๎ าเสือ พระเจ๎ากรุงธนบุรี เป็นต๎น สาหรับพระเจ๎าเสือนั้นพระองค๑ทรงพอพระทัยที่จะปลอม
พระองค๑เป็นราษฎรสามัญในนาม “นายเดื่อ” ออกไปเที่ยวชกมวยในงานเทศกาลของชาวบ๎านตามหัว
เมืองใกล๎ๆดังที่ปรากฏในพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แม๎นกระทั่งในรัชกาลสมเด็จพระ
ที่นั่งสุริยาศน๑อมรินทร๑ (พระเจ๎าเอกทัศน๑)กํอนกรุงแตกเป็นยุคสงครามกับพมํา มีหนุํมชาวบ๎านหัวเมือง
พิชัยชื่อนายจ๎อย หรือ ทองดี ฟันขาว เป็น ผู๎สนใจวิชาเพลงมวย เที่ยวร่าเรียนวิชาไปตามสานักตํางๆ
จนมีฝีมือ และเที่ยวเปรียบหาคูํชกจนมีชื่อเสียงโดํงดังและได๎ฝากตัวอยูํ กับพระยาตาก ซึ่งตํอมาคือพระ
เจ๎ากรุงธนบุรี นายทองดีคนนี้ตํอมามีความดีความชอบได๎เป็นถึงพระยาพิชัย ผู๎เคยผํานการตํอสู๎กับ
พมําอยํางโชกโชนจนคราวหนึ่งแม๎ดาบหักก็ยังสู๎ไปจนได๎ชัยชนะ จึงได๎นามวํา พระยาพิชัยดาบหัก
นักมวยอีกผู๎หนึ่งที่ควรกลําวถึงคือนายขนมต๎มผู๎นาศิลปะมวยไปเผยแพรํในพมําจนเป็นที่เลื่อง
ลือ นายขนมต๎มเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ถูกพมํากวาดต๎อนไปอยูํที่เมืองอังวะ ในงานนักขัตฤกษ๑คราวหนึ่ง
พระเจ๎าแผํนดินพมําทรงใครํจะได๎ทอดพระเนตรฝีมือของนักมวยไทย จึงโปรดให๎จัดการเปรียบมวย
พมํากับนักมวยไทย โดยนายขนมต๎มเป็นตัวแทนของฝุายไทย ผลปรากฏวํานายขนมต๎มใช๎ศิลปะมวย

บทที่ ๘ ๒๐๓
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ไทยแตะตํอยลงศอกขึ้นเขํา เอาชนะนักมวยพมํา มอญ พายแพ๎ไปหลายคนในคราวเดียวกัน จนไมํมี
ใครหาญขึ้นมาสู๎อีก พระเจ๎าแผํนดินพมําผู๎นั้นทรงรับสั่งชมเชย “คนไทยตัวเล็กแตํมีพิษรอบตัว...”
ในสมัยรั ต นโกสิ น ทร๑ มวยไทยก็ยั งจั ดวํา เป็ น ศิล ปะการตํอสู๎ ที่มีคนนิ ย มอยูํ มาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแขํงขัน เนื่องด๎วยการแขํงขันมวยไทยแตํครั้งอดีต ไมํปรากฏหลักฐานวํามี
กติกาแนํนอน อยํางไรบ๎าง เมื่อมวยสากลเข๎ามา พ.ศ. ๒๔๕๕ หมํอมเจ๎าวิบูลย๑สวัสดิ์วงศ๑ สวัสดิกุล ได๎
นาวิชามวยสากลจากตํางประเทศมาสอนแกํบรรดาครูที่สามัคยาจารย๑สมาคม และแพรํหลายไปตาม
โรงเรียนตํางๆ ทางวงการมวยไทยจึงได๎วางกติกาขึ้น และมีการจัดการแขํงขันอยํางจริงจังในสมัย
รัชกาลที่ ๖ และได๎มีการกาหนดทําของการใช๎ศิลปะมวยไทย อันเป็นพื้นฐานของการใช๎แมํไม๎มวยไทย
ซึ่งผู๎ฝึกมวยต๎องเรียนรู๎ทีเด็ดหรือกลวิธีในการตํอสู๎ของมวยไทย หลังจากที่ได๎รับการฝึกเบื้องต๎นอันมี
การใช๎หมัดเท๎าเขําศอกมาคลํองแคลํวแล๎ว ทีเด็ดหรือกลวิธีเรียกตามภาษานักมวยวําแมํไม๎และลูกไม๎
อยํางละ ๑๕ ทําเป็นอยํางน๎อย (สมบัติ จาปาเงิน, ๒๕๔๙ : ๒๐ - ๒๑) แมํไม๎ ๑๕ ทําดังนี้
๑. สลับฟันปลา
๒. ปักษาแหวกรัง
๓. ชวาซัดหอก
๔. อิเหนาแทงกริช
๕ ยอเขาพระสุเมรุ
๖. ตาเถรค้าฟัก
๗. มอญยันหลัก
๘. ฟักลูกทอย
๙. จระเข๎ฟาดหาง
๑๐. หักงวงไอยรา
๑๑. นาคาบิดหาง
๑๒. วิรุฬหกหลับ
๑๓. ดับชวาลา
๑๔. ขุนยักษ๑จับลิง
๑๕. หักคอเอราวัณ
จากแมํไม๎ก็มีลูกไม๎อีก ๑๕ ทําดังนี้
๑. เอราวัณเสยงา
๒. บาทาลูบพักตร๑
๓. ขุนยักษ๑พานาง
๔. พระรามน๎าวศร
๕. ไกรสรข๎ามห๎วย
๖. กวางเหลียงหลัง
๗. หิรัญม๎วยแผํนดิน
๘. นาคมุดบาดาล
๙. หนุมานถวายแหวน
๑๐. ญวนหอดแห
๑๑. ทะแยค้าเสา
๑๒. หงส๑ปีกหัก
๑๓. สักพวงมาลัย
๑๔. เถรกวาดลาน
๑๕. ฝานลูกบวบ
ตัวอย่างการออกท่าของมวยไทย ได้แก่
เอราวัณเสยงา : เป็นกลมวยที่ใช๎แก๎หมัดโดยใช๎การหมุนตัวปัดหมัดชกสวนออกไปด๎วยการ
เสยพร๎อมกัน โดยที่ฝุายรุกจะเดินมวยเข๎าชกด๎วยหมัดซ๎ายหมายใบหน๎าฝุายรับ หมัดขวาตั้งมั่น และ
ฝุายรับใช๎แขนขวาปัดหมัดให๎เบนออกพร๎อมกับสืบเท๎าขวาทแยงออกข๎างขวา เพื่อให๎ได๎ระยะหมัดเสย
แล๎วเหวี่ยงหมัดซ๎ายจากทิศทางข๎างลํางสูํปลายคาง

๒๐๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๘.๔ ทําเอราวัณเสยงา
ที่มา : ภูวนาถ ปัญญาทอง (๒๕๕๙)
หักงวงไอยรา : เป็นกลมวยที่ใช๎ในการแก๎แตะโดยตัดกาลังขาด๎วยการใช๎ศอกกระทุ๎งเข๎าที่โคน
ขา โดยที่ฝุายรุกเดินมวยเข๎าหาพร๎อมกับยกเท๎าแตะกราดบริเวณชายโครง มือทั้งสองตั้งมั่น สํวนฝุาย
รับก๎าวเท๎าซ๎ายเข๎าหาฝุายรุกในระยะเกือบชิดตัวอยํางรวดเร็ว หันหน๎าเข๎าหาทิศทางที่เท๎าฝุายรุกแตะ
มา กระแทรกศอกขวาสูํบริเวณโคนขาฝุายรุกพร๎อมกับแขนซ๎ายโอบจับตรงบริเวณนํอง ยกขาให๎สูง
เพื่อให๎เสียหลัก ปูองกันฝุายรุกใช๎ศอกถองศี รษะ (ถอง หมายถึง การกระทุ๎งด๎วยศอก) ถ๎าฝุายรุกแตะ
ด๎วยเท๎าซ๎ายให๎ปฏิบัตติ รงกันข๎าม

ภาพที่ ๘.๕ ทําหักงวงไอยา
ที่มา : ภูวนาถ ปัญญาทอง (๒๕๕๙)

บทที่ ๘ ๒๐๕
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

หนุมานถวานแหวน : เป็นกลมวยที่ใช๎แก๎หมัดหรือเท๎าคูํตํอสู๎ โดยม๎วนตัวเข๎าวงในชกหมัดคูํ
เสยเข๎าที่ปลายคางของคูํตํอสู๎

ภาพที่ ๘.๖ ทําหนุมานถวายแหวน
ที่มา : ภูวนาถ ปัญญาทอง (๒๕๕๙)
ในปัจจุบันการมวยไทยมีวิวัฒนาการมาตามความนิยมของยุค การชกมวยในสมัยนี้นักมวย
ต๎องสวมนวมที่มือแทนการคาดเชือก สวมกางเกงขาสั้นและใสํกระจับ สํวนผู๎ใดจะสวมปลอกรัดข๎อเท๎า
และมีเครื่องลางของขลังผูกไว๎ที่แขนทํอนบนก็ได๎ ในการแขํงขันมีผู๎ตัดสินชี้ขาดอยูํบนเวที ๑ คน มีผู๎
ตัดสินให๎คะแนนอยูํข๎างเวที ๒ คนผู๎จับเวลา ๑ คน และแพทย๑ประจาเวที ๑ คน จานวนยกในการ
แขํงขัน ๕ ยก ยกละ ๓ นาที พักระหวํางยก ๒ นาที อวัยวะที่ใช๎ในการแขํงขันได๎คือหมัด เท๎า เขํา
ศอก ศีรษะ เข๎าตํอสู๎ทาอันตรายฝุายตรงข๎ามขณะเดียวกันก็ปิดปูองตัวเองด๎วย บางคนอาศัยพละกาลัง
เข๎าตํอสู๎กันแทนที่จะตํอสู๎กันด๎วยสมองหรือชั้นเชิง ด๎วยเหตุนี้ผู๎ที่จะเป็นนักมวยที่ดีตามแบบฉบับของ
มวยไทยได๎นั้น นอกจากจะฝึกการใช๎ศอกเท๎าเขําหมัดให๎คลํองแคลํวแล๎วก็ต๎องมีรํางกายแข็งแรง มี
พละกาลังความทรหดอดทนพอที่จะประจัญบานกับคูํตํอสู๎ได๎อยํางเต็มที่
๒. หมากรุกไทย
หมากรุกเป็นกีฬาในรํมอยํางหนึ่งที่คนไทยนิยมเลํนกันมาช๎านาน ถือเป็นการเลํนที่ต๎องใช๎
ความคิดชั้นเชิงกลเม็ดอันเป็นศิลปะอยํางเยี่ยมยอด การเลํนนี้เป็นการเอาชนะกันระหวํางบุคคลผู๎มี
สติปัญญาสองคนหรือสองฝุาย ฝุายที่มีเชาวน๑ปัญญาชั้นเชิงหรือความรอบคอบสูงกวํา ยํอมเป็นฝุาย
ชนะอยํางไมํต๎องสงสัย ในราชสานักเคยมีปรากฏเรื่องเลํา สมเด็จพระมหาธีรราชเจ๎า (รัชกาลที่ ๖ ใน
ราชวงศ๑จักรี) โปรดหมากรุกไมํน๎อย ยามวํางจากพระราชกิจและทรงพระอักษร จะทรงมาเลํนหมากรุก
กับมหาดเล็กอยูํเสมอ ผู๎ใดเลํนดีมีฝีมือจะพระราชทานรางวัลอยํางจุใจ
หมากรุ กดั้งเดิมมีป ระวัติ ค วามเป็ น มาอธิบายไว๎ห ลายแหํ ง แตํที่ นับถือกั นวําได๎ความ
ชัด เจนนํ า เชื่ อ ถือ ที่ สุ ดคื อ พระนิ พนธ๑ ของสมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชนุ ภ าพ ซึ่ งแปลจากต๎น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษเป็นข๎อความบรรยายดังนี้

๒๐๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

การเลํนหมากรุกปรากฏวํามีมาในประเทศอินเดียช๎านานนับได๎พันปี ชาวอินเดียอ๎างวํา
หมากรุกเกิดขึ้นครั้งพระรามไปล๎อมเมืองลงกา นางมณโฑเห็นทศกัณฐ๑เดือดร๎อนราคาญในการที่จะต๎อง
เป็นกังวลคิดตํอสู๎สงครามไมํมีเวลาเป็นผาสุก นางรู๎วําจะชักชวนทศกัณฐ๑ ให๎พักผํอนด๎วยประการอยําง
อื่นก็คงไมํยอม จึงเอากระบวนการทาสงครามคิดทาเป็นหมากรุก ตามตานานของชาวอินเดีย เพราะ
คิดเอากระบวนพล ๔ เหลําทาเป็นตัวหมากรุก คือ หัสดี พลช๎าง (ได๎แกํโคน) ๑ อัศวพลม๎า ๑ โรกะ พล
เรือ ๑ (พลเรือ นั้นอธิบายวําเพราะคิดขึ้นที่เกาะลงกา จึงใช๎เรือแทนรถ) ปาทิกะ พลราบ (ได๎แกํเบี้ย) ๑
มีราช (ขุน) เป็นจอมพล ตั้งเลํนกันบนแผํนกระดาน โดยเป็นตาราง ๖๔ ชํอง (อยํางกระดานหมากรุก
ในปัจจุบัน) หมากรุกเป็นคาของไทย แตํอินเดียเรียกจตุรงค๑
การประลองชั้นเชิงบนแผํนกระดานด๎วยสติปัญญา และไหวพริบ เพื่อเอาชนะคูํตํอสู๎ นี่ คือ
ศาสตร๑และศิลป์ของตานานการตํอสู๎นับพันปี การเลํนหมากรุกจะมีผู๎เลํน ๒ ฝุาย เวลาเลํนจะต๎องหัน
หน๎าเข๎าหากัน วางกระดานหมากรุกไว๎ตรงกลาง กระดานมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตีตารางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส ๖๔ ชํอง แตํละด๎านมี ๘ ชํอง แตํละชํองเรียกวําตา แตํละฝุายตั้ งตัวหมากในชํองแรก
บนกระดานตรงด๎านหน๎าของตัวเอง เรียงจากซ๎ายไปขวา ตาละ ๑ ตัว เริ่มจาก เรือ ม๎า โคน เม็ด ขุน
โคน ม๎า เรือ จากนั้นเว๎นขึ้นไป ๑ แถว เอาเบี้ยวางลงในแถวที่ ๓ โดยเรียงตาละ ๑ ตัว จนครบ ๘ ตา
เมื่อตั้งหมากเรียบร๎อยก็เริ่มเลํนได๎ โดยมีการเสี่ยง ผู๎ชนะการเสี่ยงจะเป็นผู๎เริ่มเดินกํอน แล๎วผลัดกัน
เดินสลับกันไป หมากของแตํละฝุายมี ๑๖ ตัว แบํงเป็น ๖ พวก มีลักษณะและจานวนดังนี้
๑. เบี้ย ลักษณะกลมแปูนตัวเล็ก ๘ ตัว
๒. เม็ด รูปคล๎ายโคน แตํเล็กกวําและเตี้ยกวํา มี ๑ ตัว
๓. โคน รูปกลมสูง มี ๒ ตัว
๔. ม๎า เป็นรูปหัวม๎า มี ๒ ตัว
๕. เรือ ทาเป็นรูปกลมแปูนเหมือนกัน แตํใหญํกวําเบี้ย มี ๒ ตัว
๖. ขุน ลักษณะคล๎ายโคนหรือเม็ด รูปทรงสูง ขนาดใหญํที่สุด มี ๑ ตัว
๗. กระดานทาเป็นตารางเหลี่ยมให๎ตัวหมากเดิน ปกติจะตีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเทํากัน
จานวน ๖๔ ชํองหรือตา แตํละด๎านจะแบํงออกเป็น ๘ ชํอง

เบี้ย

ม๎า

เม็ด

เรือ
ภาพที่ ๘.๗ ตัวหมากรุกไทย
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (๒๕๕๘)

โคน

ขุน

บทที่ ๘ ๒๐๗
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

กฎเกณฑ๑การเดินหมากรุกแตํละตัวนั้น มีสิทธิ์เดินไปตามชํองและอานาจการเดินไมํเหมือนกัน
ผู๎เลํนจะต๎องจาให๎แมํนยาวําตัวไหนเดินอยํางไร มีกาลังอานาจเพียงใด
ขุน มีคุณสมบัติที่เปรี ยบเสมือนองค๑พระราชาหรือจอมทัพผู๎บัญชาการรบ กติกาการเลํ น
หมากรุกจึงห๎ามกินขุนต๎องรุกไลํให๎จนสถานเดียว
เรือ เป็นกาลังทัพหนุนที่สาคัญโดยเฉพาะใช๎สกัดแนวหลัง ขุน
ม๎า จัดเป็นหนํวยจูํโจมเร็วเพราะม๎าเดินได๎ครั้งละ ๓ ตา และยังเป็นหมากตัวเดียวที่เดินข๎าม
หัวหมากตัวอื่นได๎
โคน ถือเป็นขุนศึก หรือทหารเอกของแมํทัพ
เม็ด มีหน๎าที่เป็นองครักษ๑พิทักษ๑ขุน จึงเดินเม็ดไว๎ติดกับ ขุน เสมอ
เบี้ย เปรียบเหมือนพลทหาร ทาหน๎าที่เป็นกองราบในแนวหน๎าหากมีความดีความชอบ โดย
สามารถฝุาแนวต๎านเข๎าไปในเขตคูํตํอสู๎ได๎จะได๎ เลื่อนยศจากเบี้ยคว่า เป็นเบี้ย หงาย ซึ่งจะมีคุณสมบัติ
เหมือนเม็ด

ภาพที่ ๘.๘ ตารางการเดินหมากรุกไทย
กติกาการเล่น
๑) ผู๎เลํนแตํละคนผลัดกันเดินหมากของฝุายตนเองครั้งละ ๑ ตัว
๒) ถ๎าเดินหมากของฝุายตัวเองไปในตาแหนํงที่หมากของฝุายตรงข๎ามตั้งอยูํ หมากของฝุาย
ตรงข๎ามจะถูกกินและนาออกนอกกระดาน ยกเว๎นขุนจะถูกกินไมํได๎
๓) ถ๎าเดินหมากไปในตาแหนํงที่ตาตํอไปสามารถกินขุนของฝุายตรงข๎ามได๎ จะเรียกวํารุก
โดยตาตํอไปฝุายตรงข๎ามต๎องปูองกันหรือเดินหนีไมํให๎ขุนอยูํในตาแหนํงที่จะถูกกิน
๔) ถ๎าขุนถูกรุกอยูํและไมํสามารถเดินหนีหรือปูองกันการรุกได๎ จะถือวํารุกจนและเป็นฝุาย
แพ๎
๕) ถ๎าขุนไมํถูกรุก แตํในตาตํอไปไมํสามารถเดินหมากตัวใดๆ ได๎เลยจะเรียกวําอับ และจะ
เสมอกัน

๒๐๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๓. ตะกร้อ
ตะกร๎อจัดเป็นของเลํนเกําแกํของไทยมาแตํโบราณ ตํอมาภายหลังยกฐานะขึ้นเป็นกีฬา
ระดับชาติประเภทหนึ่ง การเลํนตะกร๎อของไทยเราได๎แสดงเอกลักษณ๑อันดีงามของชาติหลายประการ
เป็นต๎นวําความเอื้ออารี มีน้าใจ รักใครํ ไมตรี และสามัคคีระหวํางกัน บางโอกาสอาจใช๎ขจัดความเป็น
ศตรู สร๎างความเป็นมิตรขึ้นแทนได๎อยํางประหลาด การที่มีคนกลุํมหนึ่งตั้งวงกระกร๎อ ขณะเลํนกันอยูํ
๗ – ๘ คน ถ๎าจะเพิ่มอีกคนหรือสองคนก็เข๎าเลํนได๎ทันที โดยไมํเสียจังหวะแตํอยํางใด ผู๎เลํนในวงอาจมี
ฝี มื อ (ฝี เ ท๎ า การแตะ) ไมํ เ ทํ า กั น แตํ ทุ ก คนไมํ ถื อ สาเป็ น เหตุ ร๎ า ยแรง หากยั ง พยายามชํ ว ยกั น
ประคับประคองชํวยให๎คนที่มีฝีมืออํอนมีโอกาสดีขึ้น ถ๎าสนใจและมีความพยายาม ทุกคนที่เลํนในวงจะ
ไมํมีการเอาแพ๎ชนะเป็นการแขํงขันกันแตํอยํางใด แตํจะเต็มไปด๎วยความเห็นอกเห็นใจ ถ๎อยทีถ๎อย
อาศัยและจบลงด๎วยบรรยากาศแหํงมิตรไมตรี
ความหมายของคาวํา “ตะกร๎ อ ” มี ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ ราชบั ณฑิตสถานวํา
“ของเลํนชนิดหนึ่งสานด๎วยหวายสาหรับเตะเลํน บางอยํางทาด๎วยหนังปักพูํขนไกํ ” ตระกร๎อที่เรา
กลําวถึงขณะนี้อยูํในมีทั้งแบบทาด๎วยหวาย และขนไกํ กลําวกันมาวําแบบทาด๎วยขนไกํเป็นของเขมร
สํวนแบบทาด๎วยหวายเป็นของพมํา แรกเริ่มเดิมทีมีการทากระกร๎อถึงสามอยํางด๎วยกัน คือ หวาย ขน
ไกํ และ ไม๎ไผํปุา สาหรับไผํปุาที่เอามาสานเป็นตะกร๎อไมํคํอยทน จึงไมํมีใครนิยมทา ปัจจุบันตะกร๎อที่
ใช๎ในการแขํงขันมักทาด๎วยพลาสติก (สมบัติ จาปาเงิน, ๒๕๔๙ : ๗๘)
การเลํนตะกร๎อมีมานาน ตั้งแตํในสมัยพระนเรศวรมหาราช ปรากฏวําคนไทยนิยมเลํนลูกตระ
กร๎อมีทั้งเลํนโยนรับด๎วยมือและแตะด๎วยเท๎า นอกจากนี้ยังมีบันทึกของทางราชการวําได๎จัดสานตะกร๎อ
ขนาดใหญํ สาหรับใสํนักโทษที่กระทาความผิดร๎ายแรงให๎ช๎างเตะไปตามถนน นับวําฝีมือการสร๎าง
ตะกร๎อของไทยเจริญถึงขึ้นสูงมานานแล๎ว กวําจะวิวัฒนาการเป็นตะกร๎อมาตรฐานปัจจุบันที่สานด๎วย
หวาย ๖–๘ เส๎น เป็นรูปกลมวัดโดยรอบ ๓๕–๔๕ เซนติเมตร ในสมัยรัตนโกสินทร๑ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล๎านภาลัยทรงพระราชนิพนธ๑เรื่องอิเหนา ยังทรงได๎กลําวถึงการเลํนตะกร๎อไว๎หลายแหํง
การเลํนตะกร๎อสมัยกํอน นอกจากเลํนกันเพื่อความสนุก สนานและเพื่อออกกาลังกายแล๎ว ยังนิยมเลํน
กันในงานเทศกาลตํางๆ เชํน งานประจาปี งานสงกรานต๑ การแขํงขันตะกร๎อที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ
๑. ตะกร้อเตะทน เป็นกีฬาไทยที่คนในสมัยโบราณคิดค๎นหาวิธีการมาใช๎เลํนให๎สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตและลักษณะนิสัยของคนไทย ทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยหวาย คน
ไทยในสมัยโบราณจึงนาเอาหวายมาใช๎ทาประโยชน๑ตํางๆ เชํน กระบุง ตะกร๎า เป็นต๎น รวมทั้งนามาใช๎
ดัดแปลงเป็นอาวุธเพื่อใช๎ในการฝึกซ๎อม การตํอสู๎และยังนาหวายมาถักเป็นลูกตะกร๎อเพื่อใช๎เลํนในยาม
วําง อีกด๎วย

บทที่ ๘ ๒๐๙
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

วิธีเลํน
๑. ผู๎เลํนวงละ ๖ คน แตํละทีมสามารถสํงทีมเข๎าแขํงขันได๎หลายทีม แตํใช๎คะแนนวงที่ได๎
คะแนนสูงสุดวงเดียว
๒. ผู๎ตัดสินวงละ ๑ คน
๓. เมื่อหมดเวลาการแขํงขันผู๎ตัดสินจะนาคะแนนของแตํละวงสํงที่คณะกรรมการกลางกติกา
๔. ทีมตะกร๎อแตํละวงทั้งหมดลงสนามแขํงขันพร๎อมกัน
๕. ใช๎เวลาในการเตะตะกร๎อในแตํละวง ๕ นาที
๖. ผู๎เลํนสามารถใช๎ทุกสํวนของรํางกายในการสํงตะกร๎อให๎ผู๎เลํนอื่นในทีมได๎
๗. ถ๎าลูกตะกร๎อตกให๎เก็บขึ้นมาเลํนใหมํ
๘. การนับคะแนน จะนับเมื่อผู๎เลํนสํงลูกให๎ผู๎รํวมทีม
๙. ถ๎าเลํนลูกคนเดียวจะนับเพียง ๑ คะแนน
๑๐. เมื่อหมดเวลา ๕ นาที ทีมตะกร๎อวงใดทาคะแนนได๎มากที่สุดเป็นผู๎ชนะ

ภาพที่ ๘.๙ การเตะตะกร๎อวงทน
ที่มา : SBOBET รวมแหลํงกีฬาที่ดีที่สุด (๒๕๕๘)
๒. ตะกร้อลอดห่วง เป็นกีฬาไทยที่มีความสวยงามทุกทํวงทํา และยังต๎องมีทักษะเฉพาะด๎าน
อีกด๎วยหลายคนอาจมองตะกร๎อลอดหํวงเป็นกีฬาโบราณ ที่มีแตํคนแกํเลํนแถมยังเลํนยาก แตํในตอนนี้
ได๎มีการปรับเปลี่ยนกติกาให๎เหมาะสมกับผู๎เลํนทุกกลุํม ทาให๎มีผู๎สนใจหันมาเลํนตะกร๎อลอดหํวงอยําง
แพรํหลายมากขึ้น
วิธีการเลํนตะกร๎อลอดหํวงจะมีหํวงอยูํเบื้องสูง ผู๎เลํนจะเตะตะกร๎อให๎โดํงขึ้นไปเข๎าหํวง
สนามที่ใช๎ในการแขํงขันเป็นพื้นราบกว๎าง ๑๘ เมตร เส๎นผําศูนย๑กลาง ๑๖ เมตร อยูํกลางแจ๎ง จะ
แขวนหํวงชัยประกอบด๎วยวงกลม ๓ หํวง ขนาดเทํากัน เส๎นผําศูนย๑กลางปากหํวงกว๎าง ๔๕ เซนติเมตร
แขวนสูงจากพื้น ๕.๗๕ เมตร มีผู๎เลํน ๑ ชุด มีจานวนไมํต่ากวํา ๖ คนและไมํเกิน ๗ คน ต๎องเตะให๎
ตะกร๎อเข๎าหํวงชัยให๎มากที่สุดในเวลา ๔๐ นาที ซึ่งใช๎ทําเตะ ๓๐ ทํา แตํละทํามีคะแนนมากน๎อยตาม
ความยากงําย

๒๑๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ภาพที่ ๘.๑๐ การเตะตะกร๎อลอดหํวง
ที่มา : Maedomegames (๒๕๕๓)
๔. ชนไก่
การชนไกํ หรือไกํชน เชื่อวํามีพัฒนาการมาจาก ไกํปุา ซึ่งมนุษย๑นามาเลี้ยงไว๎เพื่อเป็น
อาหารประจาบ๎าน เมื่อ ไกํปุา มาอยูํกับคนนานเข๎า ก็ขยายพันธุ๑เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก นิสัยประจาตัว
ของไกํคือหวงถิ่นที่อยูํ ถ๎ามีไกํตัวอื่นๆ ข๎ามถิ่นเข๎ามาก็จะออกปกปูองที่อยูํอาศัย หรือเมื่อมีการแยํงผสม
พันธุ๑กับตัวเมีย ไกํตัวผู๎ก็จะตีกัน ซึ่งทาให๎เกิดการถือหางกันระหวํางเจ๎าของไกํ ทาให๎มีการแขํงขันกัน
และมีการพัฒนาสายพันธุ๑ของไกํปุาเรื่อยมาจนเป็นไกํชน
กีฬาไกํช นมีอดีตที่ยาวนาน มีผู๎ สันนิ ษฐานวํา แหลํ งกาเนิ ดนํ าจะอยูํ ในเอเชีย เพราะ
นอกจากประเทศไทยแล๎ว ยังมีประเทศอื่นๆ เชํน พมํา ลาว เขมร เวียตนาม ฟิลิปปินส๑ อินโดนีเซีย มี
การเลํนกีฬาชนไกํอยูํทั่วไป แม๎ที่ปราสาทหินนครวัดซึ่งสร๎างมากวําพันปี ยังมีรูปสลักหินแสดงการตีไกํ
ไว๎เป็นหลักฐาน กีฬาชนไกํนี้อยูํในความนิยมของบุคคลผู๎มีจิตใจเหี้ยมหาญ รักการตํอสู๎ เป็นกีฬาของ
ชายชาตรีผู๎มีศักดิ์ศรีสูงจนถึงคนสามัญ ตามพงศาวดารของไทยมีการบันทึกประวัติตอนหนึ่งของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงพระเยาว๑ ที่ เสด็ จไปอยูํ ป ระเทศพมํ าในฐานะตัว ประกั น วํ าครั้ งหนึ่ ง
พระองค๑ทรงเลํนชนไกํกับมังสามเกียด(พระมหาอุปราชา)ยุพราชของพมํา ปรากฏวําไกํของพระองค๑ตี
ชนะไกํมังสามเกียด ที่แพ๎อยํางหมดทางสู๎ มังสามเกียด คั่งแค๎นเดือดดาล จนเอํยปากถากถางวํา “ไกํ
เฉลยนี้เกํงจริงหนอ” พระนเรศวรทรงตอบไปทันควันวํา “แนํนอนละพระเจ๎าพี่ ไกํเชลยนี้จะชนเอา
บ๎านเอาเมืองละ” นอกจากในพงศาวดารแล๎วในพระราชนิพนธ๑เรื่องอิเหนา ของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล๎านภาลัย ก็ยังทรงกลําวถึงเรื่องกีฬาชนไกํ และในเรื่อง รถเสน ก็มีการกลําวถึง โดยเนื้อ
เรื่องกลําววํา พระอินทร๑ถึงกับลงทุนยอมจาแลงองค๑ เป็นไกํชนให๎พระรถเสนใช๎ชนชนะไกํคูํตํอสู๎ทุกๆ
วัน เพื่อพนันเอาอาหารไปเลี้ยงมารดา

บทที่ ๘ ๒๑๑
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

สายพันธุ๑ไกํชนของไทยมีหลายสายพันธุ๑ด๎วยกัน แตํที่สาคัญที่สุดคือไกํชนพันธุ๑ “ประดูํ
หางดา” และไกํชนพันธ๑“เหลืองหางขาว” ในสมัยกรุงสุโขทัย ไกํชนประดูํหางดาพันธุ๑แสมดา ได๎ชื่อวํา
“ไกํพํอขุน” เนื่องจากวําเป็นไกํชนที่พํอขุนรามคาแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ทรงนา “ไกํชนเหลืองหางขาว” ไปชนชนะไกํชนของพระมหาอุปราชาที่กรุงหง
สาวดี ไกํพันธุ๑นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ๎มที่เลี้ยงไกํชนมักจะมี ไกํชนเหลืองหางขาว เลี้ยงไว๎เพื่อเป็นไกํ
นาโชค และนิยมเรียกชื่อพันธ๑ไกํชนนี้วํา “ไกํเจ๎าเลี้ยง”
จากศึกษาตาราทั้งเกําและใหมํ ได๎ ข๎อสรุปวํา “ไกํชนกับไกํบ๎านหรือไกํพื้นบ๎านก็คือไกํ
ประเภทเดียวกัน” เพียงแตํวําไกํที่จะนาไปชนกันนั้นเป็นไกํที่เกํง ผํานการคัดเลือก ผํานการฝึกฝนหรือ
เก็บเนื้อเก็บตัวมาแล๎ว ไกํที่นาไปชนจึงเกํงผิดจากไกํบ๎านตัวอื่นๆ และจากไกํตัวเมียตัวผู๎ที่เกํงๆ นี่เอง
ชาวบ๎านมักจะเลี้ยงไว๎เป็นพํอแมํพันธุ๑ ลูกหลานไกํที่เกิดมาก็มักจะเกํงเหมือนพํอแมํไกํ ไกํชนพัฒนาสาย
พันธุ๑มาจากไกํปุา ไกํปุาตุ๎มหูขาว, ไกํปุาตุ๎มหูแดง, ไกํปุาตุ๎มหูเหลือง และอาจจะมีอีกหลายชนิด คนยุค
โบราณเห็นถึงข๎อดีความเกํงความเป็นนักตํอสู๎ เลยจับไกํปุามาเลี้ยงและในยามวํางงานก็นาไกํมาตีกัน
(ซึ่งตํอมาเรียกวํา การชนไกํ) ไกํตัวไหนดีตัวไหนเกํงชาวบ๎านก็เก็บไว๎ทาพํอแมํพันธุ๑และพัฒนาสายพันธุ๑
มาเรื่อยๆ จนลูกหลานไกํปุาคุ๎นเคยกับผู๎คน จากไกํปุากลายเป็นไกํบ๎านหรือไกํพื้นบ๎าน เหลํากอหรือ
เผําพันธุ๑ไหนเกํงก็เรียกวํา พันธุ๑ไกํชน การชนไกํถือวําเป็นการละเลํนขณะพักผํอนยามวํางงาน เป็น
เกมกีฬาอยํางหนึ่งของบรรพบุรุษสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ไกํชนที่นิยมเลี้ยงได๎แกํ
๔.๑ ไกํชนเหลืองหางขาว มีถิ่นกาหนดเดิมอยูํที่บ๎านหัวเท ตาบลบ๎านกรําง จังหวัด
พิษณุโลก ไกํชนเหลืองหางขาวเป็นไกํชนที่ฉลาดปราดเปรียว อดทน ลักษณะเดํนคือ ไกํชนตัวผู๎จะมี
สร๎อยคอ สร๎อยปีก สร๎อยหลัง ขนปิดหูเหมือนกันตลอด มีจุดขาว ๕ แหํง คือ ที่ท๎ายทอย หัวปีกทั้งสอง
ข๎าง ที่ข๎อขาทั้งสองข๎าง บางตาราเรียกวํา “พระเจ๎า ๕ พระองค๑” เพศผู๎มีสร๎อยคอ สร๎อยปีก สร๎อยหลัง
เป็นสีเหลืองเหมือนกันตลอด ขนสีตัวเป็ นสีดา สํวนปาก แข๎ง เล็บ เดือย มีสีขาวอมเหลืองคล๎ายสี
งาช๎าง ลูกตาสีเหลืองอํอน เรียกวําตาปลาหมอตาย สํวนเพศเมียมีขนพื้นตัวเป็นสีดาตลอดมีกระขาว ๒
หยํอมเหมือนกัน

ภาพที่ ๘.๑๑ ไกํชนเหลืองหางขาวห๎าพระองค๑ (ไกํชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
ที่มา : Gaichon (๒๕๕๗)

๒๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๔.๒ ไกํชนประดูํหางดา มีถิ่นกาเนิดแถวภาคกลาง ไกํชนเพศผู๎มีสร๎อยคอ สร๎อยปี
สร๎อยหลังและขนปิดหูเป็นสีประดูํ ถ๎าสีแกํจะเรียกวํา ประดูํเมล็ดมะขามคั่ว ถ๎าสีอํอนจะเรียกวํา
“ประดูํแดง” หางพัด และกะลวยสีดาปลอด ไมํมีขาวแซม พื้นสีลาตัวไมํมีสีอื่นแซม ตาสีไพร สํวนปาก
แข๎ง เดือย เป็นสีเขียวอมดา หรือดาสนิท เพศเมีย มีขนสีดาสนิทรับกันทั้งตัว ไมํมีสีขาวแซม บางตัวมี
ขลิบสร๎อยคอสีประดูํ ถือวําเป็นไกํพันธ๑แท๎ สํวนปาก แข๎ง เดือย ลักษณะเหมือนเพศผู๎

ภาพที่ ๘.๑๒ ไกํชนประดูํหางดา
ที่มา : Kaichonnue (๒๕๕๘)
กีฬาชนไกํ มีปรากฏตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑มีการเลํนการชนไกํ
ในฤดูที่วํางเว๎น จากการทาเกษตรกรรมเรื่ อยมา จนกระทั่งมาถึงยุ คจอมพล ป.พิบู ล สงคราม เป็ น
นายกรัฐมนตรี ประกาศให๎เลิกเลี้ยง ไกํชน เพราะมองไปในแงํทรมานสัตว๑ แตํสํงเสริมการทาสวนครัว
และเลี้ยงสัตว๑ โดยนา ไกํพันธุ๑เล็กฮอร๑น พันธุ๑ออสตราลอฟ และพันธุ๑โรดไอส๑แลนด๑เรด มาทาการผสม
พันธุ๑กับ ไกํชน ที่ช าวบ๎ านเลี้ยงกันจนกลายเป็นไกํพันธุ๑ทาง ครั้ นถึงรัฐบาลนายควง อภัยวงศ๑ เป็ น
นายกรัฐมนตรี จึงได๎มีการฟื้นฟู กีฬาไกํชน ขึ้นมาอีกจนกระทั่งทุกวันนี้ ปัจจุบันการเลี้ยง ไกํชน แยก
ออกได๎หลายประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน๑ตํางๆตามความนิยม เชํน เลี้ยงเพื่อการค๎า โดยการขายเป็น
พํอพันธุ๑ในราคาที่สูง หรือเพื่อการนาไปแขํงขัน และเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมในฟาร๑มขนาดใหญํ เพื่อทา
ธุรกิจสํงออก เป็นต๎น

บทที่ ๘ ๒๑๓
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

๕. กระบี่กระบอง
กระบี่กระบองเป็นศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัวอันสาคัญอยํางหนึ่งของคนไทยมาแตํโบราณ
ศิลปะประเภทนี้เคยเจริญสูงสุดมาตั้งแตํสมัยพระนเรศวรมหาราช คือประมาณ ๔๐๐ กวําปีมาแล๎ว
กระบี่กระบองถือได๎วําเป็นเสมือนสิ่งของคูํกายของนักรบไทยอยํางแยกไมํออก ไมํวําจะเป็นรุกรับตอบ
โต๎ปูองกันตัว จะเต็มไปด๎วยประสิทธิ์ภาพสูง คนที่จะเรียนหรือฝึกหัดต๎องเป็นบุคคลซึ่งถนัดทั้งศิลปะ
และกีฬาการตํอสู๎ กลําวอีกนัยหนึ่งได๎วําวิชานี้เป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ (สมบัติ จาปาเงิน, ๒๕๔๙ :
๑๐๖)
ประวัติความเป็นมาของการเลํนกระบี่กระบอง
การเลํนกระบี่กระบองเป็นพื้นฐานเบื้องต๎นสํวนหนึ่งของศิลปะการตํอสู๎ของไทย การเลํน
กระบี่กระบองเป็นกีฬาที่บรรพบุรุษไทยนาเอาศิลปการตํอสู๎ปูองกันตัว ด๎วยอาวุธที่ใช๎สู๎รบกันในสมัย
โบราณ มาฝึกซ๎อมและเลํนในยามสงบ โดยนาหวายมาทาเป็นกระบี่ ดาบ ง๎าว ฯลฯ เอาหนังมาทาโลํ
เขน ดั้ง ฯลฯ แล๎วจัดมาตีตํอสู๎กันเลํนหรือแขํงขันกันเป็นคูํๆ เหมือนสู๎กันในสนามรบเป็นการฝึกหัดรุก
และรับไปในตัว
การเลํนกระบี่กระบองเริ่มในสมัยใด ใครเป็นผู๎คิดขึ้นไมํสามารถหาหลักฐานได๎ แตํเนื่อง
ด๎วยไทยเราเป็นชาตินักรบมาแตํโบราณ กระบี่กระบองซึ่งเป็นกีฬาของนักรบจึงนําจะได๎มีการเลํนกัน
มาเป็นเวลาช๎านาน ควบคูํกับชนชาติไทย ในสมัยรัตนโกสินทร๑มีหลักฐานที่พออ๎างอิงได๎คือ วรรณคดี
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒ ในพระราชนิพนธ๑เรื่องอิเหนา กลําวถึงอิเหนาชานาญในการกระบี่
ในรัชกาลที่ ๓ สุนทรภูํแตํงเรื่องพระอภัยมณี กลําวถึงศรีสุวรรณเลําเรื่องกระบี่กระบอง
กับอาจารย๑ทิศาปาโมกข๑
ในรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดปรานกระบี่กระบองมาก ทรงโปรดให๎พระเจ๎าลูกยาเธอหลาย
พระองค๑ทรงหัดกระบี่กระบองจนครบวงจร และโปรดให๎เลํนกระบี่กระบองเป็นการสมโภชที่หน๎าพระ
อุโบสถวัดพระศรีรั ตนศาสดาราม เนื่ องในงานพิธีทรงผนวชเป็นสามเณรของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ในพ.ศ. ๒๔๐๙
ในรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให๎มีการเลํนกระบี่กระบอง และชกมวยไทยหน๎าพระที่นั่งในงาน
สมโภชอยูํเนืองๆ กระบี่กระบองมีกันดาษดื่นและมากคณะ
ในรัชกาลที่ ๖ ความครึกครื้นในการเลํนกระบี่กระบองลดน๎อยลง เพราะไมํทรงโปรดเทํา
รัชกาลที่ ๕
ในรั ช กาลที่ ๗ กระบี่ ก ระบองคํ อ ยๆ หมดไปจนเกื อ บหาดู ไ มํ ไ ด๎ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงประเทศให๎ทันกับความเจริญก๎าวหน๎าของโลกอุตสาหกรรม ทาให๎ประชาชนทั่วไปมุํงใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคมมากขึ้น
ตํอมา อาจารย๑ นาค เทพหั สดิน ณ อยุธ ยา ได๎เป็นผู๎ น าวิช ากระบี่กระบองบรรจุไว๎ใน
หลักสูตรประโยค ผู๎สอนพลศึกษา ในปีพ.ศ.๒๔๗๙ และเป็นผู๎ที่สมควรได๎รับการยกยํองในฐานะผู๎
อนุรักษ๑ฟื้นฟูและถํายทอดศิลปการตํอสู๎ประเภทนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได๎มีการจัดให๎วิชากระบี่กระบอง
เป็นวิชาบังคับในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและใน ปี พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นวิชาบังคับในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จึงยังคงมีการเรียนการสอนอยูํทุกวันนี้

๒๑๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

พื้นดิน

อาวุธกระบี่กระบอง มีดังนี้
๑) กระบี่ ใช๎ในการฟันและแทง ทาด๎วยเหล็กมีลักษณะแบนปลายแหลม ใช๎ในการตํอสู๎บน

๒) ดาบ ใช๎ในการฟันและแทง ทาด๎วยเหล็กมีรูปแบนและปลายโค๎ง มีน้าหนักมากกวํา กระบี่
ใช๎ในการตํอสู๎บนพื้นดิน
๓) ง๎าว ใช๎สาหรับการฟันและการแทง ง๎าวตัวดาบทามาจากเหล็กมีรูปแบนปลายโค๎งเหมือน
ดาบแตํสั้นกวําดาบ สํวนด๎ามจับทาจากไม๎ที่มีขนาดยาว มักใช๎สาหรับตํอสู๎บนหลังช๎าง
๔) พลอง หรือที่เรียกวํา สี่ศอก เป็นอาวุธยาวใช๎สาหรับตี
๕) ดัง้ ใช๎ในการปูองกัน ทาจากหนังสัตว๑ หรือ หวายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีลักษณะโค๎ง
๖) เขน ใช๎ในการปูองกัน ทามาจากหนังสัตว๑ ที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
๗) โลํ ใช๎ในการปูองกัน และสามารถใช๎จูํโจมโดยใช๎ขอบของโลํ ทามาจากหนังสัตว๑ หรือ
โลหะ หรือหวายสาน มีลักษณะกลม โค๎งนูนตรงกลาง
๘) ไม๎สั้น ใช๎ตํอสู๎กับพลอง ทาจากไม๎ทํอนรูปสี่เหลี่ยมข๎างในโค๎งเป็นรํองเพื่อให๎ติดกับแขน
ขึ้นชื่อวํากีฬามักจะตามมาด๎วยการแขํงขันเอาชนะคะคานกันด๎วยศิลปะการตํอสู๎ โดยมี
กฎกติกามารยาทเป็นเครื่องควบคุม โดยหวังวําจะสืบสานศิลปะการปูองกันตัว อันจะเป็นประโยชน๑แกํ
ผู๎เรียนทั้งรํางกายและจิตใจ อันหมายรวมไปถึงการมี น้าใจนักกีฬา ด๎วย
ประโยชน์ของวิชากระบี่กระบอง
๑. สามารถใช๎ตํอสู๎และปูองกันตัวในยามคับขันได๎
๒. ชํวยสร๎างเสริมสมรรถภาพทางรํางกาย
๓. ชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะทางด๎านจิตใจ เชํน ความกล๎าหาญ ความอดทน ความไมํขลาด
กลัวตํออันตราย และรู๎จักชํวยเหลือตนเอง
๔. เป็นการเสริมสร๎างความรู๎สึกภาคภูมิใจในศิลปการตํอสู๎ปูองกันตัวประจาชาติ
๕. เป็นการรักษาไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๖. เป็นการฝึกนิสัยและฝึกจิตใจให๎เป็นคนดีมีศีลธรรม
การเล่นกระบี่กระบองแต่ละครั้งนั้นมีแบบแผนการเล่นที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. การถวายบังคม ในสมัยโบราณการแสดงการตํอสู๎มักกระทาตํอหน๎าที่ประทับ ผู๎แสดงจึง
ต๎องมีการถวายบังคมซึ่งเป็นการแสดงความเคารพตํอพระเจ๎าแผํนดินด๎วย และตํอมาได๎เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อแสดงความจงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และผู๎มีพระคุณ การถวายบังคมนี้จะกระทา ๓
ครั้ง แตํละครั้งมีความหมายดังนี้
ครั้งที่ ๑ หมายถึง การแสดงความเคารพตํอหลักธรรมคาสั่งสอนขององค๑พระศาสดา
ครั้งที่ ๒ หมายถึง การแสดงความเคารพตํอองค๑พระประมุขของชาติ
ครั้งที่ ๓ หมายถึง การแสดงความเคารพตํอบิดา มารดา ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาการและผู๎มี
พระคุณ

บทที่ ๘ ๒๑๕
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๘.๑๓ ทํารากระบี่กระบอง
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (๒๕๕๘)

ขึ้นยืน

๒. การขึ้นพรหม ประกอบด๎วย การขึ้นพรหมนั่ง และการขึ้นพรหมยืน
๒.๑ การขึ้นพรหมนั่ง ได๎แกํ การนั่งรํายราแตํละทิศจนครบ ๔ ทิศ แล๎วจึงกลับหลังหันลุก

๒.๒ การขึ้ น พรหมยื น เป็ น การยื น ร าแตํ ล ะทิ ศ จนครบทั้ ง ๔ ทิ ศ และจบลงด๎ ว ยการ
เตรียมพร๎อมจะปฏิบัติในขั้นตอนตํอไป
การขึ้นพรหมนี้ ถ๎าฝุายหนึ่งขึ้นพรหมนั่งอีกฝุายจะขึ้นพรหมยืน นอกจากเป็นการสร๎างกาลังใจ
และคุ๎มครองในการตํอสู๎แล๎ว การขึ้นพรหมนี้ นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได๎บันทึกไว๎วํา เป็นการสอน
ให๎ผู๎เรียนระลึกถึงธรรมของการอยูํรํวมกันในสังคม ได๎แกํ พรหมวิหารสี่
๓. การราเพลงอาวุธ ผู๎แสดงที่เลํนอาวุธใดจะเลือกราเพลงตามอาวุธที่ตนใช๎ โดยเลือกทํารา
จากทําราทั้งหมดในอาวุธนั้นตามความเหมาะสมหรือความชานาญของผู๎เลํนประมาณ ๑ ทํา การรา
เพลงอาวุธนี้มีมานานแตํสมัยโบราณ และมีประโยชน๑ตํอผู๎เลํน
๔. การเดินแปลง เป็นลักษณะของการเดินที่พร๎อมจะเข๎าสูํทําตํอสู๎ การเดินจะเดินไปจนสุด
สนามแล๎วกลับมาที่เดิมขณะที่อยูํในระยะใกล๎ที่จะสวนกันให๎ตํางหลีกไปทางซ๎ายเพียงเล็กน๎อย โดย
อาวุธอาจจะถูกหรือระกันเล็กน๎อยได๎ การเดินแปลงเป็นการที่ทั้งสองฝุายตํางจ๎องดูเลํห๑เหลี่ยมของกัน
และกัน เป็นการอํานใจกันและคุมเชิงกันในทีกํอนจะเข๎าตํอสู๎
๕. การตํอสู๎ จะเป็นการใช๎ทําทางการตํอสู๎ ที่ได๎ฝึกมาทั้งหมดในสถานการณ๑จริง การตํอสู๎นี้จะ
ใช๎อาวุธ ของการตํอสู๎ ที่เรี ยกวํา "เครื่ องไม๎ตี" มีลักษณะเชํนเดียวกับ เครื่ องไม๎ร าแตํไมํได๎ตกแตํงให๎
สวยงาม
๖. การขอขมา เป็นการไหว๎กันและกันระหวํางผู๎เลํนทั้งสองฝุายหลังจบการแสดงแตํละอาวุธ
เป็นการขอโทษตํอการแสดงที่ผิดพลั้งตํอกัน เป็นระเบียบที่กาหนดขึ้นในภายหลังจากสมัยทํานอาจารย๑
นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๒๑๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

การแสดงกระบี่กระบองมีธรรมเนียมดีอีกอยํางหนึ่งคือ จะต๎องมีดนตรีประกอบซึ่งจะมีปี่ชวา
กลองแขกตัวผู๎ (เสียงสูง) ตัวเมีย (เสียงต่า) และฉิ่งจับจังหวะ เพราะไทยเป็นชาติรักดนตรีการเลํนหรือ
แสดงเฉยๆ จะรู๎สึกเงียบเหงา ขาดรสชาติหาความสนุกสนานได๎ยาก นอกจากดนตรีจะชํวยให๎เกิดความ
สนุกสนานครึกครื้น แล๎วยังชํวยให๎ผู๎เลํนเกิดความฮึกเหิมมีกาลังใจในการตํอสู๎ โดยเฉพาะเสียงกลองจะ
เป็นเหมือนเสียงหนุนหรือยุให๎ผู๎เลํนคิดจะสู๎เรื่อยๆ ไปโดยไมํคิด จะถอย มีแตํจะบุกติดตามเข๎าไปด๎วย
ความทรหดอดทน อีกประการหนึ่ง ในการแขํงขันต๎องมีการราอาวุธกํอนตํอสู๎ ซึ่งถือวําเป็นการดูเชิง
และเป็นการทาให๎กล๎ามเนื้อตื่นตัวลดความตื่นเต๎น ถ๎าไมํมีเสียงดนตรีแล๎วจะราได๎อยํางไร
กระบี่กระบองเป็นศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัวประจาชาติ ที่ไมํมีชาติใดเหมือน สามารถชํวยให๎
เราปลอดภัยในยามคับ ขัน ชํว ยพัฒ นาทักษะรอบด๎านและรั กษาเอกราชอยูํ ได๎ สาหรั บ ในปั จจุ บั น
กิจกรรมกระบี่กระบองแสดงถึงความสามารถของคนไทยที่ยังรักษา มรดกทางวัฒนธรรมไทยได๎มั่นคง
เราคนไทยควรที่จะชํวยกันอนุรักษ๑
นอกจากกีฬาที่กลําวมาข๎างต๎นประเทศไทยยังมีกีฬาอื่นๆ อีกมากอาทิเชํน กัดจิ้งหรีด กัดปลา
แขํงควาย แขํงเรือ ตี่จับ กีฬาที่กลําวมาข๎างต๎นทาให๎เราทราบถึงความสามารถและทักษะของคนไทย
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ เลือกสรร ปรุงแตํง พัฒนา และถํายทอด
สืบตํอกันมา เพื่อใช๎พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให๎สมดุลกับสภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

บทที่ ๘ ๒๑๗
วัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่น และกีฬาไทยที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว

บทสรุป
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน การละเลํน และกีฬาไทย เป็นผลผลิตทางด๎านวัฒนธรรมที่มีการสะสมมา
นานนับพันปี สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีวิวัฒนาการมาจากรากฐานของความเชื่อ คํานิยม
ที่บรรพบุรุษมีการสร๎างและการปรุงแตํงจากวัฒนธรรมไทยแท๎และจากการผสมผสานกลมกลืนเข๎ากับ
วัฒ นธรรมที่รั บ มาจากชนชาติอื่น ๆ ให๎ เป็ นลั กษณะเฉพาะของไทย โดยคิดค๎นเทคนิ คการปรั บ ใช๎
สิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ มาสร๎างเป็นเอกลักษณ๑ เป็นกิจกรรมของชุมชน มีเรื่องราวที่เลําขาน
กันตํอๆ มา และมีการถํายทอดจากรุํนหนึ่งสูํรุํนหนึ่ง
วัฒนธรรมพื้นบ๎านมีความสาคัญ เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของคนในแตํละชุมชน ซึ่งเป็นมรดกสืบ
ทอดตํอกันมา และทุกคนในท๎องถิ่นยํอมมีความภูมิใจในการเป็นเจ๎าของรํวมกัน ทาให๎เกิดความรัก
หวงแหน ในศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ที่เป็นตัวบํงชี้ความสาคัญถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมแตํละท๎องถิ่น
วัฒนธรรมพื้นบ๎านให๎คุณคําตํ อสังคมเราในด๎านการถํายทอดภูมิปัญญา ที่เป็นการแสดงให๎เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษในท๎องถิ่น ซึ่งแสดงออกทางด๎านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยูํ คติชีวิต อีก
ทั้งยังแสดงให๎เห็นถึงอารยธรรมที่เจริญรุํงเรือง วัฒนธรรมพื้นบ๎านแสดงให๎เห็นคุณคําทางสันทนาการ
ตํางๆ เชํน นิทาน คากลอนตํางๆ นามาขับขาน เป็นทํวงทานองที่ไพเราะ คุณคําในการอบรมสั่งสอน มี
วรรณกรรมหลายเรื่องที่มีเนื้อหาในการสั่งสอนให๎คติเตือนใจ ให๎แนวทางในการดารงชีวิตให๎มีความสุข
อัน เป็ น คาสอนที่อิงหลั กพุทธศาสนาแทรกอยูํ ในวรรณกรรมอยํ างแยบยล มีการปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยม ผู๎ฟังจึงได๎รับทั้งความบันเทิงและความคิดที่ดีงามไปในขณะเดียวกัน วัฒนธรรม
พื้นบ๎านมีคุณคําในทางประวัติศาสตร๑ คุณคําด๎านศาสนา ทีถ่ ํายทอดคาสอนและปรัชญาทางศาสนา ให๎
เผยแพรํสูํประชาชนได๎กว๎างขวางทาให๎ประชาชนมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ได๎ข๎อคิดในการดารงชีวิต เชํน
มหาชาติ และนิทานชาดก ทาให๎มีความเชื่อในหลักของเหตุผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเราทุกคนควรให๎ความสาคัญในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมพื้นบ๎าน การละเลํน ที่มีมาตั้งแตํ
อดีต ตลอดจนกีฬาของไทย ที่ปัจจุบันนี้หาชมหาดูได๎ยาก เนื่องจากสิ่งตํางๆ เหลํานี้ถือวําเป็นผลผลิต
ทางด๎านวัฒนธรรมที่มีการสะสมมานานนับพันปี สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตของคนไทย และความเชื่อของ
ท๎องถิ่น เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น ที่มีการสํงเสริมและสนับสนุนในด๎านที่เป็นความดี ความเป็นเอกลักษณ๑
และเป็นแบบอยํางที่ดี ปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี การคมนาคม การสื่อสารสามารถ
ทาได๎สะดวก และรวดเร็ว ทาให๎มีการรับวัฒนธรรมของชาวตํางชาติมายังท๎องถิ่นของตนได๎สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น เกิดการละเลยศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและความเชื่อของท๎องถิ่นวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น
จะคงอยูํได๎ ต๎องเริ่มจากตัวเราเป็นจุดแรก

๒๑๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

คาถามทบทวน
ข๎อ ๑. จงอธิบายถึงความหมายของวัฒนธรรมพื้นบ๎าน
ข๎อ ๒. จงบอกประโยชน๑ของวัฒนธรรมพื้นบ๎าน
ข๎อ ๓. จงอธิบายถึงความหมายของการละเลํนพื้นบ๎านของไทย
ข๎อ ๔. จงบอกสาเหตุของการเกิดการละเลํนพื้นบ๎าน
ข๎อ ๕. จงอธิบายการละเลํนของเด็ก โดยสรุปมาเป็นข๎อๆ
ข๎อ ๖. จงอธิบายลักษณะการละเลํนกีฬาของไทย และยกตัวอยํางประกอบ ๒ ตัวอยําง
ข๎อ ๗. จงบอกความสาคัญของมวยไทย วํามีความสาคัญอยํางไรกับคนไทย
ข๎อ ๘. จงอธิบายวิธีการเลํนสะบ๎า (วํอนฮะนิ )
ข๎อ ๙. ให๎ยกตัวอยํางการละเลํนในชุมชนของนักศึกษามา ๒ การละเลํน พร๎อมอธิบายวิธีการเลํน
ข๎อ ๑๐. จงตอบคาถามตํอไปนี้

การละเลํนที่มีชื่อวํา.................................... การละเลํนที่มีชื่อวํา....................................

การละเลํนที่มีชื่อวํา.................................... การละเลํนที่มีชื่อวํา....................................

การละเลํนที่มีชื่อวํา....................................

การละเลํนที่มีชื่อวํา....................................

การละเลํนที่มีชื่อวํา.................................... การละเลํนที่มีชื่อวํา....................................

บทที่ ๙
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย
ชาติไทย เป็นชาติที่มีศิลปะการแสดงหลากหลาย ทั้งในระดับสังคมชาวบ้าน และในราชสานัก
ศิลปะการแสดงเหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความเป็นอารยชาติ แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาจาก
คนในอดีตถึงปัจจุบัน
มนุษย์เริ่มพัฒนาเครื่องดนตรีและการบรรเลงดนตรี ตลอดจนการร่ายรา ให้มีความซับซ้อน
ศิลปินผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์และดนตรีมักได้แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนทาให้นาฏศิลป์
และดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ที่ได้สืบทอดส่งต่อกันเรื่อยมาอย่างไม่ขาดสาย นาฏศิลป์
และดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมที่ผดุงความเป็นชาติไทย และเป็นเอกลักษณ์ด้านฑูตสันถวไมตรีในการ
เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทยที่เผยแพร่มาแต่โบราณกาล
จึงเป็นการนาเอาความดีงามด้านศิลปะมาเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างชาติ ศาสตร์ด้านนาฏศิลป์ และ
ดนตรีไทยมีความสาคัญหลายด้าน ทั้งความเชื่อในเรื่องของงานอาชีพ การทูต การบันเทิง ฯลฯ
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ความหมายของนาฏศิ ล ป์ ต านานการฟู อ นร า ต าราร าของไทย
วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย ประเภทของนาฏศิลป์และการละเล่นของไทย ตลอดจนดนตรีไทย และการ
แสดงพื้นบ้านภาคต่างๆ ของไทย เพื่อให้นักศึกษารู้จักผลงานทางศิลปะที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
ปรับปรุง ดัดแปลงจนก่อเกิดเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าของไทย

ความหมายของนาฏศิลป์

หลักฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นไม่เคยปรากฏมาจนถึงช่วง
หลั ง รั ช กาลพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ได้เ กิ ด ตาราฟู อ นร าขึ้ น เมื่ อศึ ก ษาจาก
ภาพเขียนและท่าราที่มีอยู่พบว่า นาฏศิลป์ไทยได้รับอิทธิพลมาจากตารานาฏศาสตร์ของอินเดีย ที่
ดัดแปลงจากชีวิตจริงและสัญลักษณ์ (มุทรา) ซึ่งมีความหมายต่างๆ กัน
นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการร้องราทาเพลงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่าง
ประณีตและมีแบบแผน ให้ความรู้ ความบันเทิง ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความ
รุ่งเรืองของชาติได้เป็นอย่างดี (สุมิตร เทพวงศ์, ๒๕๔๘ : ๒)
นาฏศิลป์ หมายถึง การฟูอนราที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติด้วยความประณีตอันลึกซึ้ง
เพียบพร้อมไปด้วยความวิจิตรบรรจงอันละเอียดอ่อน นอกจากหมายถึง การฟูอนรา ระบาเต้น แล้วยัง
หมายถึงการร้องและบรรเลงด้วย (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๓๕๔)
นาฏศิ ล ป์ ไ ทย หมายถึ ง การแสดงออกซึ่ ง ลี ล าความงดงามของการฟู อ นร าที่ เ น้ น ความ
สนุกสนานทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมกับการแสดง นาฏศิลป์ไทยถือเป็นศิลปวัฒนธรรม แขนงหนึ่งที่
แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยมายาวนาน (พัชรินทร์ จึงประวัติ,๒๕๕๐ : ๑๘๓)
จากผู้ที่ให้ความหมายของ นาฏศิลป์ ข้างต้น สรุปความหมายของนาฏศิลป์ ได้คือ ศิลปะการ
ร้องราทาเพลงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและมีแบบแผน ให้ความรู้ ความ
บันเทิงการร่ายราในสิ่งที่มนุษย์เราได้ปรุงแต่งจากธรรมชาติให้สวยสดงดงามขึ้น โดยจะต้องมีดนตรีเป็น
องค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์แบบตามหลักวิชานาฏศิลป์

๒๒๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

องค์ประกอบของนาฏศิลป์
องค์ประกอบที่ทาให้นาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความสวยงามโดดเด่น และบ่ง
บอกถึงความมีอารยะธรรมทางด้านศิลปะ มาแต่อดีตกาล คือ การขับร้อง ลีลาท่ารา ระบา และการ
แต่งกาย ดังนี้
๑. การขับร้อง เป็นการเปล่งเสียงออกมาอย่างไพเราะ การเอื้อนที่สร้างความไพเราะ และบท
ร้องใช้ภาษาทางวรรณกรรม ก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม หวั่นไหวไปตามเรื่องราวของบท
๒. ลีลาท่ารา เป็นการประดิษฐ์กิริยาอาการของมนุษย์ให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะร่างกายของนักแสดงสื่อออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น สื่อแทนคาพูด แทนอากัปกิริยาที่กาลัง
ปฏิบัติอยู่ หรือสื่อถึงกิจกรรมที่เป็นเปูาประสงค์สาหรับการทางาน
๓. ระบ า เป็ น การแสดงที่ ไ ม่ มี เ นื้ อเรื่ อ ง เป็ น การร่ า ยร าที่ มี ท่ า ทาง และลี ล าเป็ น เครื่ อ ง
ประกอบจังหวะ

ตานานการฟ้อนรา

ในบางยุคของชาวอินเดียถือว่า พระอิศวรเป็นเทพเจ้าที่มีผู้เคารพนับถือมาก ยุคนี้พระอิศวร
ทรงเป็นนาฎราช (ราชาแห่งการร่ายรา) มีประวัติทั้งในเมืองสวรรค์ และเมืองมนุษย์ โดยมีเรื่องเล่าขาน
ไว้ว่า ฤาษีพวกหนึ่งประพฤติอนาจารฝุาฝืนเทวบัญชา พระอิศวรเห็นว่าฤาษีเหล่านี้เป็น ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ
ควรที่จะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักความรับผิดชอบ พระองค์จึงได้ชวนพระนารายณ์เสด็จมายังมนุษยโลก
เพื่อที่จะทรมานฤาษีเหล่านี้ พระอิศวรทรงแปลงพระองค์เป็น ฤาษีหนุ่มรูปงาม และให้พระนารายณ์
แปลงเป็นภรรยาสาวรูปร่างสวยงาม น่าเสน่หา พากันตรงไปยังปุาตารกะ เมื่อ ฤาษีกลุ่มดังกล่าวเห็นก็
พากันกาหนัดลุ่มหลงรักใคร่นางนารายณ์ ฝุายภรรยาฤาษีก็พากันหลงใหลฤาษีแปลง จึงวิวาทกันด้วย
อานาจราคจริต เนื่องจากต่างพยายามที่จะเกี้ยวคนทั้ง ๒ แต่ไม่สาเร็จ ฤาษีตนหนึ่งได้เตือนว่าฤาษีหนุ่ม
และภรรยานั้นคงจะมิใช่มนุษย์ธรรมดาจากนั้นก็ได้เล่าเรื่องให้ ฤาษีทุกตนทราบเรื่อง เหล่าฤาษีต่างพา
กันสาปแช่ง ขณะกาลังประกอบพิธีบูชายัญได้ปรากฏเสือใหญ่ตัวหนึ่งในกองเพลิงตรงเข้าหาฤาษีแปลง
แต่ฤาษีแปลงก็มิได้หวั่นกลัว จับเสือขึ้นมาและถลกหนังเสือมาครองแทนผ้า แต่เหล่า ฤาษีก็ยังไม่ยอม
แพ้กลับนิรมิตงูใหญ่ขึ้นอีกตัวหนึ่ง ฤาษีแปลงก็จับงูมาคล้องคอเป็นสังวาล ฤาษีทั้งหลายจึงสิ้นฤทธิ์ใน
ที่สุด พระอิศวรและพระนารายณ์ก็กลายร่างกลับคืนดังเดิม และได้กล่าวคาสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี
จากนั้นพระองค์ทรงเริ่มต้นฟูอนราทาปาฏิหาริย์ขึ้น ขณะนั้นมียักษ์ค่อมตนหนึ่งชื่อ "มุยะกะละ (บาง
ตาราเรียกว่า มุยะละคะ หรืออสูรมูลาคนี) มาช่วยพวกฤาษี พระอิศวรจึงทรงเอาพระบาทเหยียบยักษ์
ค่อมนั้นไว้ แล้วทรงฟูอนราต่อไปจนหมด กระบวนท่าซึ่งร่ายราในครั้งนี้ทาให้เกิดเทวรูปที่เรียกว่า "ปาง
นาฏราช" หรือ "ศิวะนาฏราช(Cosmic Dance)" บางทีก็เรียกว่า "ปางปราบอสูรมูลาคนี" เมื่อพระ
อิศวรทรงทรมานพวกฤาษีจนสิ้นทิฐิ ยอมขอขมาต่อพระเป็นเจ้าทั้งสองแล้ว พระองค์ก็เสด็จกลับเขา
ไกรลาศ ส่วนพระนารายณ์ก็เสด็จกลับยังเกษียรสมุทร ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการร่ายราครั้งที่ ๑ ของพระ
อิศวร
ต่อมาพระยาอนันตนาคราช ซึ่งเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ ได้ติดตามพระเป็นเจ้าทั้งสอง
เมื่อครั้งไปปราบพวกฤาษี ได้เห็นพระอิศวรฟูอนราเป็นที่งดงาม จึงใคร่อยากชมพระอิศวรฟูอนราอีก
พระนารายณ์ทรงแนะนาว่า การที่จะไปทูลพระอิศวรให้ทรงแสดงการฟูอนราอีกครั้งหนึ่งนั้น ย่อม

บทที่ ๙ ๒๒๑
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เป็นไปไม่ได้ และยังเป็นการไม่สมควร แต่ก็ยังมีวิธีจึงแนะนาให้ไปบาเพ็ญตบะบูชาพระอิศวรที่เชิงเขา
ไกรลาศ เพื่อให้พระอิศวรทรงเมตตาประทานพรจึงทูลขอพรให้ได้ดูพระอิศวรทรงฟูอนราตามประสงค์
ครั้นเมื่อพระยาอนันตนาคราชบาเพ็ญตบะจนพระอิศวรเสด็จมาประทานพรที่จะฟูอนราให้ดู โดยตรัส
ว่าจะเสด็จไปฟูอนราให้ดูในมนุษยโลก ณ ตาบลจิดรัมบรัม หรือ จิทัมพรัม (Chidambaram) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของอินเดีย เพราะเห็นว่าเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของมนุษยโลก พระอิศวรแสดงการฟูอนรา
ให้ประชาชนชมถึง ๑๐๘ ท่าด้วยกัน ประชาชนจึงสร้างเทวาลัยขึ้นที่เมืองนี้ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาแทน
องค์พระอิศวร ภายในเทวาลัยนี้แบ่งออกเป็น ๑๐๘ ช่อง เพื่อแกะสลักท่าร่ายราของพระอิศวรไว้จน
ครบ ๑๐๘ ท่า การร่ายราครั้งนี้ถือเป็นการร่ายราครั้งที่ ๒ ของพระอิศวร
ในสมัยต่อมาพระอิศวรจะทรงแสดงฟูอนราให้เป็นแบบฉบับ จึงเชิญพระอุมาให้ประทับเป็น
ประธานเหนือสุวรรณบังลังก์ ให้พระสรัสวดีดีดพิณ ให้พระอินทร์เปุาขลุ่ ย ให้พระพรหมตีฉิ่ง ให้พระ
ลักษมีขับร้อง และให้พระนารายณ์ตีโทน แล้วพระอิศวรก็ทรงฟูอนราให้เทพยดา ฤาษี คนธรรพ์ ยักษ์
และนาคทั้งหลายที่ขึ้นไปเฝูาได้ชมอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นการร่ายราครั้งที่ ๓ ของพระอิศวร โดยในครั้งนี้
พระองค์ทรงให้พระนารทฤาษีเป็นผู้บันทึกท่ารา แล้วนามาสั่งสอนแก่เหล่ามนุษย์

ตาราราของไทย

ตารานาฏยศาสตร์ ที่พวกพราหมณ์นาเข้ามาสอนในประเทศไทยนั้น ไม่มีต้นฉบับเหลืออยู่ให้รู้
ได้เข้าใจว่าคงจะได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ อาจจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแล้วบอกเล่าสั่งสอนกันต่อๆ
มาเท่าที่รู้ได้เพราะมีท่าราของไทยที่ลักษณะและชื่อท่าราคล้ายคลึงกับในตารานาฏยศาสตร์ (มนตรี
ตราโมท, ๒๕๓๘) ที่แปลงชื่อเป็นภาษาไทยก็มี แต่ต้นฉบับก็สูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาเป็น
ส่วนมาก ที่คงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้มีตาราท่าราต่างๆเขียนรูประบายสีปิดทอง ๑ เล่ม เหลืออยู่
เฉพาะตอนต้นเป็นฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ ตาราท่าราเหมือนกับเล่มแรก แต่เขียนฝุุนเป็นลายเส้น
ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๒ หรือรัชกาลที่ ๓ มีภาพราบริบูรณ์ถึง ๖๖ ท่า ได้มาจากพระราชวังบวร ท่ารา
และการเรียงลาดับท่าเหมือนเล่มแรก เข้าใจว่าจะเป็นสาเนาคั ดจากเล่มสมัยรัชกาลที่ ๑ และเข้าใจว่า
ตาราเช่นนี้มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพได้โปรด
เกล้าฯ ให้พระวิทยประจง (จ่าง โชติจิตร) ช่างในกรมศิลปากรกับขุนประสิทธิจิตรกรรม (อยู่ ทรงพันธ์)
ช่างเขียนในหอพระสมุดฯ ช่วยกันเขียนภาพใหม่ตามแบบท่าราในตาราเดิม นามาพิมพ์ไว้ใน "ตารา
ฟูอนรา" เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ชื่อท่าราต่างๆในตาราของไทยเรานั้นปะปนกันอยู่ดังนี้
๑. ชื่อท่าราที่แปลจากตาราอินเดียโดยตรง
๒. ชื่อท่าราที่คลาดเคลื่อนจากตาราเดิม เพราะบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายต่อ
๓. ชื่อท่าราที่คิดประดิษฐ์ขึ้นในภายหลัง

๒๒๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์สมัยสุโขทัย คนไทยคงจะมีเพียงการร่ายรา หรือที่เรียกว่า “ระบา”ประกอบกับการ
ร้องเพลงดนตรี เพื่อแสดงศิลปะของการฟูอนราอันงดงามยังไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราว จากหลักฐานที่
กล่าวถึงในวรรณกรรมสุโขทัย สันนิษฐานว่าในสมัยสุโขทัยได้มีการร่ายราที่เป็นแบบแผนมีครูฝึกสอน มี
ท่าราต่างๆ ที่เรียกว่านาฏศิลป์แสดงตามโอกาสต่างๆ กันแล้ว นอกจากนั้นยังมีการราพื้นเมืองที่ไม่มี
แบบแผนตายตัวซึ่งชาวบ้านจะราในบางโอกาสเช่น ราแห่ขบวนกฐิน
นาฏศิลป์ในสมัยอยุธยานับได้ว่าเป็นช่วงที่มีวิวัฒนาการสืบต่อจากสมัยเดิมมาก คือ มีการจัด
ระเบี ยบแบบแผนทางนาฏศิล ป์ ให้ รั ดกุม เช่น ตั้งชื่อละครที่เคยเล่ น กัน อยู่ ให้เป็ นไปตามหลั กวิช า
นาฏศิลป์ น่าเสียดายที่หลักฐานมีเหลืออยู่น้อยมาก เนื่องจากโดยเผาทาลายครั้งเสียกรุง จะหลงเหลือ
ที่ทาให้ทราบอยู่ไม่มาก ได้แก่ มีการแสดงโขนตั้งแต่ ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แต่เรียก
ในสมัยนั้นว่า การเล่นดึกดาบรรพ์ ในเรื่องการแสดงโขนมีกล่าวไว้ในพงศวดารว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๙
โปรดให้เล่น ฉลองเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ มีพระชนมพรรษา ๒๕ ปี บทที่ใช้เล่ นโขนในสมัย
อยุธยา คือ รามเกียรติ์คาพากย์ ในด้านของละคร ก็ไม่ได้เล่นเป็นเรื่องอย่างทุกวันนี้ มีแต่การร้องรา
แบบพื้นเมือง ภายหลังมีการปรับปรุงการเล่นละครโดยแบ่งประเภทออกเป็น ๓ อย่าง คือ ละครชาตรี
ละครนอก และละครใน นอกจากนี้ยังมีการละเล่นในสมัยอยุธยาอี กหลายอย่าง เช่น หนัง ราหรือ
ระบา ระเบ็ง เสภา หุ่น การเล่นเพลง การเล่นมโหรี การเล่นสักวา และการเล่นขับไม้
นาฏศิลป์ในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา นางราและนัก
ดนตรีถูกกวาดต้อนไปพม่าเป็นจานวนมาก พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้มีการฟื้นฟูศิลปะทางการแสดงขึ้น
ในปีพ.ศ. ๒๓๑๒ โดยพระองค์ เสด็จไปทรงปราบชุมชนเจ้านคร ได้ทรงนาละครผู้หญิงเข้ามาฝึกหัด
แสดงในวัง ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี บรรดานักแสดงนางราและศิลปินที่เคยพลัดไปอยู่
ตามที่ต่างๆ ได้กลับเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ของผู้มีบรรดาศักดิ์ จนถึงกับจัดตั้งเป็นคณะละครโขนขึ้น
หลายคณะมีทั้งของหลวงและของราษฎร การแสดงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงรับแบบอย่างมา
จากสมัยอยุธยา งานนาฏศิลป์เริ่มรุ่งเรืองมากที่สุดในรัชกาลที่ ๒ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยทรงทานุบารุงเป็นอย่างดี ทั้งได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้ นเป็นอันมาก มีหลาย
เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์แก้จากเดิมเพื่อให้เหมาะในการแสดงละคร โดยมีการเพิ่มบทร้องที่ไพเราะ
และงดงามทั้งกระบวนรา อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเพิ่มอีก ๕ เรื่องคือ เรื่องสังข์ทอง
คาวี มณีพิไชย ไกรทอง ไชยเชษฐ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้
เลิกละครหลวงและไม่โปรดการละครมาจนตลอดรัชกาล แต่มิได้ขัดขวางผู้จะจัดแสดงละคร ทาให้
ศิลปินนางราได้แยกย้ายไปอยู่ในสังกัดผู้มีบรรดาศักดิ์รับอุปถัมภ์ ทาให้เกิดคณะละครของเจ้านาย และ
ขุนนางขึ้นแพร่หลาย การแสดงนาฏศิลป์สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มีการรื้อฟื้นละครหลวงขึ้น ทั้งอนุญาตให้
ละครราษฎร ให้ผู้หญิงเล่นได้ด้วย จึงมีคณะละครเกิดขึ้นจานวนมาก ละครนอกของไทยเปลี่ยนจาก
ผู้ชายเล่นมาเป็นผู้หญิง จนละครที่เล่นโดยชายล้วนไม่มีอีกต่อไป อีกทั้งยังมีบทละครใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก
มากมาย เพราะแต่ละคณะก็พยายามปรับปรุงบทละครของตนเอง นอกจากนั้นบทพระราชนิพนธ์
ละครนอกก็ยั งได้รั บอนุ ญาตให้ ล ะครนอกนาไปแสดงด้ว ย บทละครที่เกิดขึ้น ในรั ช กาลที่ ๔ ได้แก่
รามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง นารายณ์ปราบนนทุก ส่วนบทละครของศิลปินอื่นที่ได้รับความนิยมก็
มี เรื่อง อภัยนุราช ตอนพระรามเข้าสวนพิราพ เป็นบทประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่องมณีพิชัย ของกรม

บทที่ ๙ ๒๒๓
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

หลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ละครไทยได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในรัชกาลที่ ๕ มีการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง ซึ่งเป็นผลจากอารยะธรรมตะวันตกเข้ามาแพร่หลายมากขึ้น แต่เดิมละครไทยมีเพียงรา
อย่างเดียวทาให้ดาเนินเรื่องช้า มีเรื่องที่จะแสดงจากัด ในรัชกาลที่ ๕ ได้มีละครเกิดขึ้นหลายประเภท
ได้แก่ ละครพูด ละครพันทาง ละครดึกดาบรรพ์ ละครร้อง การดาเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผู้
จัดตั้งโรงละครประจาและเก็บเงินจากผู้เข้าชมเป็นครั้งแรก คือ ปรินส์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหินทร
ศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) การแสดงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ ลิเก ดัดแปลงมาจาก
การสวดบูชาพระเจ้าของชาวมลายูและดัดแปลงกันเรื่อยมาจนเป็นการเล่นของไทยไปในที่สุด การเล่น
มีการออกแขกเบิกโรง จากนั้นดาเนินเรื่องแบบเดียวกับละครนอกคือ มีการราและใช้ปี่พาทย์ การแต่ง
กายคล้ายละครนอก คือแต่งกายสีฉูดฉาด เรื่องที่เล่นมักเป็นเรื่องสังข์ทอง ไกรทอง ลั กษณวงศ์ ฯลฯ
ดาเนินเรื่องเร็ว มุ่งแสดงทางตลกขบขัน ทาให้ได้รับความนิยมจากชาวบ้านมาก ละครพูดในรัชกาลที่
๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เจริญก้าวหน้ามาก เนื่องด้วยพระองค์ให้กาเนิดละคร
พูดแบบใหม่ โดยให้มีตัวละครทั้งชายและหญิงตามบทเล่นปนกันอย่างที่เรีย กว่า ชายจริงหญิงแท้ ใน
สมัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมัยที่การละคร และการดนตรีทั้งหลายได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด นับได้ว่าเป็นยุค
ทองแห่งศิลปะการละครยุคที่สอง พระองค์ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อ
บารุงวิชาการนาฎศิลป์และการดนตรี และยังทรงเป็นบรมครู ของเหล่าศิลปิน ทรงพระราชนิพนธ์บท
ละครพูดขึ้นประมาณ ๑๒๐ เรื่อง บทละครพูดที่นับว่าเป็นเยี่ยมคือ หัวใจนักรบ นอกจากนี้ก็มี เวนิสวา
นิช กุศโลบาย ตามใจท่าน วิวาหพระสมุทร ฯลฯ สมัยรัชกาลที่ ๗ การเมืองเกิดภาวะคับขัน และ
เศรษฐกิจของประเทศทรุ ดโทรม มีการยกเลิ กกรมมหรสพ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้จั ดตั้งกรม
ศิลปกรข้าราชการศิลปินจึงย้ายเข้ามาสังกัด ในสมัยนี้มีละครแนวใหม่เกิดขึ้นคือ ละครเพลง หรือที่รู้จัก
กันว่า “ละครจันทโรภาส” ตลอดทั้งมีละครหลวงวิจิตรวาทการเกิดขึ้น การละครหลังรัชกาลที่ ๗ เป็น
ต้นมา ได้แสดงกันอย่างแพร่หลายเพราะเหตุว่าภาพยนตร์ฉายไม่ได้ เนื่องอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่
๒ อาชีพละครเกิดขึ้นมากมาย ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องตลกๆ ละครสมัยนี้เรียกว่า ละครย่อย เช่น คณะ
เฉลิม บุญยเกียรติ คณะสนิท เกษธนัง คณะผล วรศริน และอื่นๆ พอหลังสงครามคณะละครย่อยก็
หายไป ปัจจุบันมีคณะละครสมัครเล่ นอยู่หลายคณะ มีทั้งละครราแบบเดิม แบบประยุกต์ ตลอดจน
ละครแบบตะวันตก เช่น ละครของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหรือโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนมีทั้ง
ละครแบบใหม่เกิดขึ้น คือละครวิทยุและละครโทรทัศน์ ซึ่งได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน (ฐิรัชยา มณี
เนตร, ๒๕๕๓ : ๓๖๔)

ประเภทของนาฏศิลป์และการละเล่นของไทย

๑. โขน เป็นมหรสพชั้นสูงที่แสดงในงานสาคัญของหลวงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มา
จากการเล่นกลางแปลงที่เรียกว่า “ชักนาคดึกดาบรรพ์” ในพระราชพิธีอินทราภิเษก
โขน หมายถึงการแสดงที่ใช้การเต้นประกอบจังหวะดนตรี (วงปี่พาทย์) และคาพากย์
เจรจาเป็นสาคัญและมีการราประกอบบ้าง ท่าทางที่เต้นและราแสดงความหมายและอารมณ์ประกอบ
เข้ากับ ดนตรี หรือถ้อยคาในบทร้อง บทพากย์ และบทเจรจา การที่โ ขนใช้พละกาลังในการแสดง
ค่อนข้างมาก จึงนิยมใช้ผู้แสดงส่วนมากเป็นผู้ชาย แบ่งออกเป็น ๔ พวกใหญ่ๆ คือ พระ นาง ยักษ์
และลิง ตัวยักษ์และตัวลิงสวมหัวโขนด้วย เรื่องที่แสดงนิยมแต่รามเกียรติ์เรื่องเดียว

๒๒๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๙.๑ การแสดงโขน
ที่มา : ปาตอง ๒๕. (๒๕๕๘)
๒. ละคร คาว่า “ละคร” เดิมหมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งซึ่งใช้การราประกอบกับบท
ร้อง (กลอน) และดนตรี ซึ่งมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ละครตามแบบแผนของไทยมี ๓ ชนิด ได้แก่
ละครชาตรี ละครนอก ละครใน จนกระทั่งในสมัยรัชการที่ ๕ ไทยได้รับอิทธิพลตะวันตก เป็นผลให้
เกิดละครชนิดใหม่ขึ้นมาอีก ๔ ชนิด ได้แก่ ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง ละครเสภา ละครพูด และ
ละครสังคีต เนื้อหาและองค์ประกอบของละครมีดังนี้ (กาญจนา อินทรสุนานนท์, ๒๕๕๙ : ๑๐๙๑๑๓)
๒.๑ ละครชาตรี เป็นละครพื้นบ้านแบบดั่งเดิม ใช้แสดงในงานต่างๆ ได้ทุกโอกาส เดิมผู้
แสดงเป็นชายล้วน ต่อมาใช้ผู้หญิงแสดงด้วย ตัวละครต้องร้องและเจรจาเองพร้อมกับการร่ายรา มีการ
บรรเลงปี่พาทย์แทรกเป็นตอนๆ การดาเนินเรื่องราวรวบรัด รวดเร็ว มุ่งให้คนดูสนุกสนานเพลิดเพลิน
ปัจจุบันนิยมแสดงในการแก้บนเป็นส่วนใหญ่ ละครชาตรีมีความเกี่ยวพันกับการแสดง “โนรา” ที่นิยม
เล่นกันภาคใต้
๒.๒ ละครนอก คือ เป็นศิลปะการแสดงที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากละครโนรา เป็น
ละครที่เล่นกันตามพื้นบ้าน นอกพระบรมมหาราชวัง แต่ก่อนผู้ชายเป็นคนเล่นเท่านั้น เรื่องที่ใช้แสดงมี
มากมาย เช่น สังข์ทอง ไกรทอง คาวี ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี (ยกเว้น ๔ เรื่อง คือ รามเกียรติ์
อุณรุท อิเหนา ดาหลัง) ละครนอกไม่มีความประณีตในเชิงร่ายราเหมือนละครใน นิยมเล่นบทตลกให้
คนดูสนุกสนานด้วยการดาเนินเรื่องใช้การร้องและเจรจา มีปี่พาทย์บรรเลงประกอบ
๒.๓ ละครใน เป็นศิลปะการแสดงประเภทละครราซึ่งงดงามที่สุด เป็นละครที่มีความ
เป็นยอดในทางศิลปะ โดยเฉพาะรูปแบบของละครหลวง ซึ่ง เกิดขึ้นในราชสานักสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน มีความประณีตทั้งท่ารา ราได้ถูกต้องงดงาม ผู้แสดงงาม บทร้อง คน
ร้องเสียงดี การแต่งกายอย่างประณีตบรรจง และทานองเพลงไพเราะ เรื่องที่ใช้แสดงมีอยู่เพียง ๔
เรื่ อง รามเกียรติ์ อุณรุ ท อิเหนา ดาหลั ง การดาเนิ นเรื่ องค่อนข้างช้า มุ่งบรรยายเนื้ อความใน
รายละเอี ยด เช่ น ชมธรรมชาติ ชมพาหนะฯลฯ ใช้ก ารร้ องเป็ น ส่ ว นใหญ่ มี การบรรเลงปี่ พาทย์
ประกอบท่ารา

บทที่ ๙ ๒๒๕
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

๒.๔ ละครดึกดาบรรพ์ เป็นศิลปะการแสดงประเภทละครรา มีลักษณะคล้ายโอเปรา
(Operra) ของฝรั่งยังคงรักษาแบบฉบับกระบวนราของละครในที่งดงามไว้ แต่ปรับปรุงให้ทันสมัย ผู้
แสดงจะต้องขับร้องบทของตนเอง เลือกเพลงไทยเดิมที่ไพเพราะมาขับร้อง บางตอนให้ตัวละครพูด มี
การสร้างฉากและปรับเปลี่ยนฉากตามท้องท้องเรื่อง เครื่องดนตรีที่ใช้เลือกเอาแต่ที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวล
มารวมวงบรรเลง

ภาพที่ ๙.๒ การแสดงละครดึกดาบรรพ์
ที่มา : บ้านจอมยุทธ (๒๕๔๓)
๒.๕ ละครพันทาง เป็ นศิล ปะการแสดงประเภทละครร าในแนวละครนอก คือ การ
นาเอาท่ารา เพลงร้อง และดนตรีของละครหลายแบบและของชาติอื่นๆ มาดัดแปลง ผสมกันเป็นละคร
แบบใหม่ ละครพั น ทางเหมาะส าหรั บ เล่ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ต่ า งชาติ ต่ า งภาษา เช่ น ราชาธิ ร าช
(พงศาวดารมอญ – พม่า) สามก๊ก (พงศาวดารจีน) มีการสร้างฉากประกอบ ปรับปรุงลีลาการแสดงให้
น่าดูน่าฟัง และทันใจยิ่งขึ้น
๒.๖ ละครเสภา กาเนิดมาจากการเล่านิทาน เมื่อการเล่านิทานเป็นที่นิยมทาให้เกิดการ
ปรับปรุงแข่งขันกัน ผู้เล่าบางท่านจึงคิดแต่งเป็นกลอนใส่ทานองมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือ
กรับ จนกลายเป็นขับเสภาขึ้น ปัจจุบันการขับเสภานิยมใช้วงปี่พาทย์บรรเลง และมีกรับขยับประกอบ
ในการขับเสภา มีลักษณะคล้ายละครพันทาง แต่จะมีบทกลอนสุภาพแทรกอยู่ตลอดเวลา
๒.๗ ละครร้ อง หมายถึงละครที่อาศัยการร้องเป็นการดาเนิ นเรื่อง ผู้ แสดงแต่งกาย
ธรรมดา ไม่มีการร่ายรา มีแต่ร้องและออกท่าทางตลอดเวลา แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ละคร
ร้องล้วนๆ และละครร้องสลับพูดเนื้อเรื่องมักเป็นเรื่องจริงของคนธรรมดาและเป็นเรื่องร่วมสมัย
๒.๘ ละครพูด ใช้ศิลปะของการพูดเป็นการดาเนินเรื่อง ท่าทางที่แสดงประกอบเป็นไป
ตามธรรมชาติ
๒.๙ ละครสังคีต ละครสังคีตเป็นละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ริเริ่มขึ้น โดยมีวัฒนาการมาจากละครพูดสลับลา ต่างกันที่ละครสังคีตมีบทสาหรับพูด และบทสาหรับ
ตัวละครร้องในการดาเนินเรื่องเท่าๆ กัน จะตัดอย่างหนึ่งอย่างใดออกมิได้เพราะจะทาให้เสียเรื่อง ใช้
นักแสดงชายหญิงแสดงจริงตามท้องเรื่อง

๒๒๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓. ลิเก ได้เค้ามาจากการแสดง “ดิเกร์” ของพวกมลายู ซึ่งเข้ามาในเมืองไทยประมาณ
ปลายรัชกาลที่ ๔เลียนแบบวิธีการแสดงของละครนอก ตัวละครเป็นผู้ร้องบทเองโดยคิดบทขึ้นมาสดๆ
และมีการเจรจาแทรกเป็นตอนๆ มีปี่พาทย์บรรเลงประกอบให้ตัวละครรา ท่าราไม่ประณีตนัก ในเรื่อง
เครื่องแต่งตัว เลียนแบบจากเครื่องต้นและเครื่อ งแต่งตัวของขุนนางและเจ้านาย นามาดัดแปลงให้ดูมี
สีสันแพรวพราว ตัวละครมักสวมถุงเท้ายาวสีขาว ซึ่งแปลกกว่าการแสดงชนิดอื่น ลักษณะเฉพาะของ
ลิเก คือ “การออกแขก” ก่อนจะเริ่มการแสดงเพื่อเป็นการบูชาครู หรือกล่าวถึงการแสดงที่จะตามมา
๔. หนัง หนังเป็นมหรสพเก่าแก่ของไทย มี ๒ ประเภท คือ หนังใหญ่และหนังตะลุง
๔.๑ หนังใหญ่ เล่นเฉพาะในงานใหญ่ๆ เท่านั้น เป็นการแสดงที่ใช้ภาพแกะสลักหนังวัว
หรือหนังควายเป็นตัวละครตัวเดียวหรือ ๒–๓ ตัวบนแผ่นเดียวกัน บนตัวหนังมีไม้คาน ๒ อัน สาหรับ
คนเชิดถือ คนเชิดใช้ท่าทางแสดงด้วยลาตัวและขาเป็นสาคัญ ประกอบคาพากย์ คาเจรจา และปี่พาทย์
คนเชิดเป็นชายล้วน แสดงบทบาทของตัวหนัง ซึ่งมีทั้งท่าพระ นาง ยักษ์ และลิง ผู้แสดงจะเชิดหนังอยู่
ทั้งหลังจอและหน้าจอ
๔.๒ หนังตะลุง เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภาคใต้ รับวิธีการแสดงมาจาก
ชวาและมลายูเป็นการแสดงที่ต้องการให้เกิดเงาบนจอเช่นเดียวกับหนังใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่ากันมาก
การเชิดหนังตะลุง เล่นอยู่หลังจอ ผู้เชิดต้องพากย์หนังเองระหว่างที่เชิดหนังด้วย
๕. หุ่น มีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา เรียกว่า “หุ่นใหญ่” หรือ “หุ่นหลวง” ตัวหุ่นสร้างเป็นรูป
คนเต็มตัว สูงประมาณ ๑ เมตร แต่งตัวเหมือนละครทุกอย่าง ตรงก้นมีแกนไม้เสียบอยู่สาหรับจั บ
ลักษณะการเล่นหุ่นแบบนี้เหมือนศิลปะของละครใน แม้แต่เรื่องที่แสดง ก็แสดงเรื่องละครใน ต่อมาใน
สมั ยรั ช กาลที่ ๕ เกิ ดหุ่ น อีก ชนิ ด หนึ่ ง เรี ย กว่า “หุ่ น กระบอก” เป็ น หุ่ น ขนาดเล็ ก ส่ ว นหั ว และมื อ
เลียนแบบลักษณะของคนจริงๆ และโผล่พ้นเสื้อผ้าออกมา ตัวหุ่นเป็นกระบอกไม้ไผ่ เสื้อทาด้วยผ้าปัก
ด้วยดิ้น ผู้เชิดจะใช้มือจับกระบอก ชักแกนไม้ซึ่งผูกติดไว้กับมือและซ่อนอยู่ใต้ผ้า เพื่อขยับให้ตัวหุ่น
เคลื่อนไหวไปมา โรงหุ่นสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าเจาะช่องไว้ มีม่านปิดเปิด ผู้เชิดจะนั่งอยู่
ข้างหลังฉาก และยกตัวหุ่นขึ้นมาเชิดให้พอดีกับช่องที่เจาะไว้ เรื่องที่นิยมแสดงกันมากจนถึงทุกวันนี้
คือ พระอภัยมณี

ภาพที่ ๙.๓ การแสดงหุ่นละครเล็ก
ที่มา : ILC Travel (๒๕๕๒).

บทที่ ๙ ๒๒๗
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ดนตรีไทย

ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องหมายแสดงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชนชาติไทย เช่นเดียวกับศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆ คาว่าดนตรีตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ลาดับเสียงอันไพเพราะ” ที่มาของดนตรีไทยสันนิษฐานว่ามาจาก
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตว่า “ตันติ” “ตันตริน”แปลว่าเครื่องสาย ดนตรีไทยรับแบบอย่างมาก
จากอินเดีย เรียกว่าเครื่องสังคีต
เครื่องดนตรีไทย คือ ระดับเสียงสูงๆ ต่าๆ มีท่วงทานองจังหวะที่มีแบบแผนก่อให้เกิดความ
ไพเราะ ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานแก่ผู้ฟัง ดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดค้นขึ้น
เอง และได้รับแบบอย่างมาจากต่างชาติแล้วนามาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะความเป็น
เอกลักษณ์ของชนชาติไทย

ประเภทเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยสามารถจาแนกออกเป็น ๔ ประเภทได้แก่
๑. เครื่องดีด คือ เครื่องดนตรีที่ใช้สายในการบรรเลงมีเสียงเกิดขึ้นโดยการดีดสายซึ่งขึงผ่าน
ตัวกะโหลกเสียงหรือกล่องเสียง ที่มีลักษณะกลวง การดีด ดีดด้วยนิ้วหรือกระดูกสัตว์ งาช้าง เพื่อให้
เกิดการสั่นสะเทือนบนสาย เครื่องดีดมีดังนี้ (สินชัย กระบวนแสงและณรงค์ เขียนทองกุล, ๒๕๕๗ :
๑๔๖)
๑.๑ พิณน้าเต้า เป็นพิ ณสายเดี่ยวยาวประมาณ ๗๕ ซม. ใช้ผลน้าเต้าแห้ งมาตัดครึ่ง
คว้านเนื้อออก ทาเป็นกล่องเสียงประกอบเข้าคันทวย ขึงสายให้ตึง เวลาบรรเลงต้องถอดเสื้อ เป็น
เครื่องหมายของพราหมณ์ใช้ดีด ปัจจุบันไม่นิยมใช้บรรเลง
๑.๒ พิ ณ เพี๊ ย ะ เป็ น พิ ณ หลายสาย(๒–๔ สาย) ของภาคเหนื อ คล้ า ยพิ ณ น้ าเต้ า ใช้
กะลามะพร้าวแทนผลน้าเต้า ยาวประมาณ ๑ เมตร นิยมใช้บรรเลงในการเกี้ยวสาวของชายหนุ่มทาง
ภาคเหนือ
๑.๓ ซึง เป็นเครื่องดีดของภาคเหนือ มี ๔ สาย เช่นเดียวกับกระจับปี่แต่มีขนาดเล็ก
๑.๔ กระจับปี่ เป็นพิณ ๔ สาย ยาวประมาณ ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร มีลักษณะคล้ายซึง
แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า ใช้ในวงมโหรีเครื่องสี ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเสียงเบาและมี
น้าหนักมาก
๒. เครื่องสี คือเครื่องดนตรีที่ใช้สายขึงผ่านของที่มีลักษณะกลวงและใช้คันชักสีลงบนสายจึง
เกิดเสียง คันชักจะทาด้วยหางม้า แต่ปัจจุบันใช้เอ็นแทน และใช้ยางสนถูคันชัก จะเกิดเสียงดังเวลาที่สี
เครื่องสีมีดังนี้
๒.๑ ซอสามสาย เป็นซอที่มีความสวยงามที่สุดของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มี ๓ สาย
กะโหลกซอทาด้วยกะลามะพร้าวประเภทที่มี ๓ ปุุม ขึ้นหน้ากะโหลกด้วยหนัง สียาก เสียงนุ่มนวล
ไพเราะ ใช้บรรเลงในวงมโหรี ทาหน้าที่คลอร้อง
๒.๒ ซอด้วง เป็นซอสองสาย มีเสียงแหลมสูง ยาวประมาณ ๗๕ ซม. กะโหลกซอทาด้วย
ไม้เ นื้ อแข็งหรื อไม้ไผ่ ขึ้น หน้ า กะโหลกด้ว ยหนั ง งู สายท าด้ว ยหางม้า หรื อ เอ็น ใช้ บ รรเลงอยู่ ใ นวง
เครื่องสายและวงมโหรี
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๒.๓ ซออู้ เป็ น ซอสองสาย มี เ สี ย งทุ้ ม ยาวประมาณ ๗๕ ซม. กะโหลกซอท าด้ ว ย
กะลามะพร้าวชนิดกลมรี ขึ้นหน้ากะโหลกด้วยหนังวัว บรรเลงอยู่ในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่
พาทย์ดึกดาบรรพ์
๒.๔ ซอล้อ หรือสะล้อ เป็นซอพื้นเมืองของภาคเหนือมี ๒ สายและ ๓ สายมีลักษณะ
คล้ายซออู้ แต่มีขนาดเล็กกว่า นิยมใช้บรรเลงในการขับลานาผสมกับซึงและปี่จุมหรือปี่ชุม
๓. เครื่องตี คือเครื่องดนตรีที่นามากระทบกันแล้วทาให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีประเภทตี
แยกลักษณะวัสดุที่ใช้นามาประกอบได้ดังนี้ เครื่องตีที่ทาด้วยไม้ เครื่องตีที่ทาด้วยโลหะ และเครื่องตีที่
ทาด้วยหนัง
๓.๑ เครื่องตีที่ทาด้วยไม้ ได้แก่
๓.๑.๑ เกราะ ทาด้วยไม้ไผ่ปล้อง ผ่าบากเป็นช่องยาว ทาหน้าที่เป็นเครื่องกากับ
จังหวะ ใช้บอกเหตุ รวมหมู่ ใช้ในการแสดงละคร
๓.๑.๒ โกร่ ง ทาด้ว ยไม้ไผ่ คล้ายเกราะ มีขนาดยาวกว่า มีไม้รองหัว ท้าย ทา
หน้าที่เป็นเครื่องกากับจังหวะ ในสมัยก่อนใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ แสดงโขนกลางแจ้ง
๓.๑.๓ กรับ มีหลายชนิดด้วยกัน ดัดแปลงมาจากเกราะ โกร่ง เช่น กรับคู่ ทา
ด้วยไม้ไผ่แผ่นบางๆ เหลาแบนเรียบ ๒ อัน ใช้ตีกระทบกันทางด้านแบบเรียบ เป็นเครื่องกากับจังหวะ
กรับเสภา ทาด้วยไม้แก่น มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีสันมน ใช้ในการขับเสภา กรับพวง ทาด้วยไม้
แผ่นบางๆ หลายๆ อันร้อยเชือกประกอบกันไว้ บางครั้งสลับกับแผ่นทองเหลือง เวลาตีเกิดเสียงดัง ใช้
ในวงมโหรี วงขับไม้ ตีประกอบจังหวะการแสดงโขน ละคร
๓.๑.๔ ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากกรับ มีลูกระนาด ๒๑ – ๒๒
ลูก เรียงเสียงสูงต่าตามลาดับ ใช้ไม้แข็งหรือไม้นวมตี ทาหน้าที่ดาเนินทานองโดยอาศัยฆ้องเป็นเกณฑ์
และเป็นผู้นาวงในวงปี่พาทย์
๓.๑.๕ ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่เลียนแบบมาจากระนาดเอก สร้างขึ้นใน
รัชกาลที่ ๓ มีลูกระนาด ๑๓ ลูก ลูกระนาดมีขนาดใหญ่ทาให้เกิดเสียงทุ้ม ทาหน้าที่ใช้ตีหยอกล้อกับ
ระนาดเอก
๓.๑.๖ โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองของภาคอีสาน มี ๑๒ ลูก
เวลาบรรเลงผูกติดไว้กับต้นไม้หรือเสา ใช้ผู้บรรเลง ๒ คน คนหนึ่งดาเนินทานอง อีกคนหนึ่งประสาน
เสียง
๓.๒. เครื่องตีที่ทาด้วยโลหะ ใช้วัสดุโลหะเป็นส่วนประกอบ ได้แก่
๓.๒.๑ ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีที่ทาจากโลหะ มี ๒ ฝา ใช้ตีกากับจังหวะเพลงไทย
รวมทั้งเพลงร้อง เพลงบรรเลง ฉิ่งเข้าไปร่วมวงดนตรีไทยทุกวง ทาหน้าที่คอยควบคุมจังหวะย่อยและ
เปรียบเสมือนผู้อานวยเพลง
๓.๒.๒ ฉาบ เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายฉิ่งแต่มีขนาดใหญ่ก ว่าและบาง
กว่า ทาหน้าที่ตีขัดจังหวะกับเสียงกลองและฉิ่ง
๓.๒.๓ ฆ้อง เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายฉาบ ส่วนปลายงองุ้มเหมือนฉัตร
ทาหน้าที่เป็นเครื่องดาเนินทานองและเครื่องกากับจังหวะ มีหลายชนิด ได้แก่ ฆ้องเหม่ง เป็นฆ้องลูก
เดียว มีขนาดเล็ก ฆ้องโหม่ง เป็นฆ้องลูกเดียว มีขนาดกลาง ใช้ตีบอกสัญญาณเวลา ฆ้องหมุ่ยหรือ

บทที่ ๙ ๒๒๙
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ฆ้องมุ้ย หรือฆ้องชัย มีขนาดใหญ่ใช้ตีเวลาออกสงคราม ใช้ตีเอาฤกษ์เอาชัยในงานมงคล และยังมีฆ้องคู่
ฆ้องราว ฆ้องราง ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องมอญ เป็นต้น
๓.๒.๔ ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก ทาเลียนแบบระนาดเอกและระนาด
ทุ้ม แต่ทาด้วยเหล็กหรือแผ่นทองเหลือง ประดิษฐ์ขึ้นในรัชกาลที่ ๔ วิธีการตีเหมือนกับระนาดเอกและ
ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ช่วยเสริมให้เสียงกังวาน
๓.๒.๕ ขิม เป็นเครื่องดนตรีที่นามาจากประเทศจีน ดัดแปลงให้เป็นแบบไทย
นิยมบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม รวมทั้งการแสดงเดี่ยวและหมู่
๓.๓ เครื่องตีที่ทาด้วยหนัง หมายถึง เครื่องตีที่ใช้วัสดุหนังเป็นส่วนประกอบสาคัญ ใช้
มือตีหรือไม้ตีก็ได้ มีทั้งหน้าเดียวและสองหน้า เรียกว่าหน้าทับ แยกอธิบายได้ดังนี้
๓.๓.๑ เครื่องหนังหน้าเดียว ได้แก่
๑) โทน เรียกว่า ทับ เพราะเวลาบรรเลงจะต้องนั่งทับ มี ๒ แบบ คือ โทน
มโหรี ตัวโทนทาด้วยดินเผา เวลาตีวางบนตัก ตีสอดสลับกับรามะนา คุมจังหวะในวงเครื่องสายและ
มโหรี และโทนชาตรี ตัวโทนทาด้วยไม้ มี ๒ ลูก เวลาตีต้องนั่งทับ มีการปิดเปิดท้ายกลองด้วย เป็น
เครื่องขัดจังหวะ ใช้ในวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา
๒) รามะนา เป็นกลองลักษณะสั้นคล้ายชาม รูปกลองแบนๆขึงแผ่นหนัง
หน้าด้วยหมุดหรือหวาย มี ๒ ชนิดคือ รามะนามโหรี ใช้ตีสอดสลับกับโทนมโหรี และรามะนาลาตัด
ใช้ตีประกอบการเล่นลาตัด
๓) กลองยาว มีลักษณะคล้ายกับโทน แต่ขนาดใหญ่กว่า ทาด้วยไม้ ใช้ตี
ประกอบการราเถิดเถิง และงานรื่นเริงต่างๆ
๓.๓.๒ เครื่องหนังสองหน้า ได้แก่
๑) ตะโพน เป็นกลองสองหน้า ขึงด้วยหนังทั้งสองด้าน ซึ่งมีหน้าไม่เท่ากัน
ใช้มือตีทั้งสองข้าง มีหลายชนิด ตะโพนไทย มีขนาดเล็กกว่า ตีสองหน้า ตีคู่กับกลองทัด กากับจังหวะ
ในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ตะโพนมอญ ขนาดใหญ่กว่า เสียงทุ้มต่า มักจะตีคู่กับเปิงมางคอก ใช้ในวงปี่พาทย์
มอญ
๒) กลองตะโพน คือตะโพนสองลูกมาตั้งตีแทนกลองทัดในวงปี่พาทย์ดึก
ดาบรรพ์
๓) กลองทัด เป็นกลองสองหน้า เดิมมีลูกเดียวต่อมาได้มีการนามาตีเพิ่ม
ในรัชกาลที่ ๒ เสียงสูงคือ ตัวผู้ เสียงต่าคือตัวเมีย ตีคู่กับตะโพนใช้ในวงปี่พาทย์
๔) กลองชาตรี คล้ายกับกลองทัด มีขนาดเล็กเปรียบเหมือนลูกกลองทัด
กากับจังหวะในวงปี่พาทย์ชาตรี ใช้คู่กับโทนชาตรี
๕) กลองแขก มี ๒ ลูก มีทั้งเสียงสูงและเสียงต่า ลูกเสียงสูงคือตัวผู้ เสียง
ต่าคือตัวเมีย ใช้ฝุามือตีทั้งสองหน้า ทาหน้าที่กากับจังหวะ ใช้ในวงทั่วไปทั้งปี่พาทย์เครื่องสายและ
มโหรี
๖) กลองมาลายู มีลักษณะคล้ายกับ กลองแขกแต่อ้ว นและสั้นกว่า ทา
หน้าที่กากับจังหวะในวงปี่กลอง วงบัวลอย และวงปี่พาทย์นางหงส์
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๗) กลองชนะ มีลักษณะคล้ายกับกลองมาลายูแต่สั้นกว่า ใช้ตีประโคมใน
พิธีเสด็จพยุหยาตรา และใช้ตีประโคมพระบรมศพ
๘) เปิงมางคอก เป็นกลองสองหน้า มีจานวนหลายใบโดยเรียงลดหลั่นกัน
จากใหญ่ไปหาเล็กแขวนไว้ในคอก คนตีอยู่ข้างใน ใช้ตีสอดประสานกับตะโพนมอญในวงปีพาทย์มอญ
๔. เครื่องเป่า คือเครื่องดนตรีที่ใช้เปุาลมเพื่อให้เกิดเสียง มีทั้งที่ทาจากไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็ง
ทั้งมีลิ้นและไม่มีลิ้น พอจะแยกกล่าวได้หลายลักษณะดังนี้ คือ
๔.๑ เครื่องเปุาที่ไม่ลิ้น ได้แก่
๔.๑.๑ ขลุ่ย คือ เครื่องเปุาที่ทาด้วยไม้ไผ่เจาะรู เวลาเปุาใช้นิ้วมือปิดเปิดรูเพื่อ
บังคับเสียงมีหลายชนิด ขลุ่ยมีหลายชนิดคือ ขลุ่ยหลีบ มีขนาดเล็กที่สุด เสียงแหลมสูง มักจะเปุาคู่กับ
ขลุ่ยเพียงออ ใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่องสาย มโหรีเครื่องคู่ มโหรีเครื่องใหญ่ ขลุ่ยกรวด มีขนาดใหญ่
กว่าขลุ่ยหลีบ เกิดหลังสุด เพราะสร้างขึ้นเพื่อให้มีเสียงใช้บรรเลงกับเครื่องดนตรีที่มาจากต่างประเทศ
ได้ เช่น บรรเลงในวงเครื่องสายผสมออร์แกน เปียโน ขลุ่ยเพียงออ มีขนาดกลาง เป็นขลุ่ยที่นิยมใช้กัน
มากที่สุด เพราะมีระดับเสียงปานกลาง ใช้บรรเลงในวงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม ขลุ่ยอู้ มี
ขนาดใหญ่ที่สุด เสียงทุ้มเหมือนซออู้ ใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่องใหญ่ และปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
๔.๒ เครื่องเปุาที่มีลิ้น ได้แก่
๔.๒.๑ ปี่ เป็นเครื่องเปุาที่ใช้ลิ้นในการเปุา ลาตัวปี่มักทาด้วยไม้เนื้อแข็ง มี ๖ รู
ตอนบนส่วนที่เปุาจะต้องสอดหลอดโลหะเรียกว่า กาพรวด เข้าไปในรูปี่แล้วจึงเปุา ใช้นิ้วปิดเปิดเวลา
เปุาหรือบังคับเสียงให้เกิดเสียงสูงเสียงต่า ปี่มีหลายชนิด คือ
๑) ปี่น อก เป็น ปี่ที่มีขนาดเล็กที่สุ ด เสี ยงแหลม นิ ยมใช้บรรเลงในวงปี่
พาทย์เครื่องคู่ เครื่องใหญ่ ปี่พาทย์ชาตรี
๒) ปี่กลาง มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก มีเสียงสูงระหว่างปี่นอกและปี่ในใช้
ประกอบ การแสดงหนังใหญ่
๓) ปี่ใน มีขนาดใหญ่ที่สุด เสียงทุ้ม นิยมใช้บรรเลงทั่วไป มักอยู่ในวงปี่
พาทย์เครือ่ งห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
นอกจากนี้ยังมีปี่ที่มีลักษณะตอนปลายบานเป็นรูปปากลาโพง โดยใช้โลหะต่อเติมเฉพาะส่วน
เช่น ปี่ไฉน มีขนาดเล็กสุด นิยมใช้กระบวนแห่พระบรมศพร่วมกับกลองชนะ ปี่ชวา มีขนาดเล็ก นิยม
ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ ใช้คู่กับกลองแขกประกอบการแสดงกระบี่กระบอง วงเครื่องสายปี่ชวา
วงปี่กลอง วงปี่พาทย์นางหงส์ ปี่มอญ มีขนาดใหญ่ นิยมใช้ในวงปี่พาทย์มอญ และเครื่องสายผสมปี่
มอญ
๔.๒.๒ แคน เป็นเครื่องเปุาพื้นบ้านของภาคอีสานใช้บรรเลงเพลงพื้นเมือง เช่น
หมอลา และร่วมบรรเลงหับโปงลาง
๔.๒.๓ แตรงอน มีลักษณะปลายงอนและบานใช้บรรเลงร่วมกับสังข์
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เครื่องดนตรีทั้ง ๔ ประเภทนี้ จัดแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น ๒ อย่าง คือ เครื่องเดินทานอง ทาให้
เกิดเป็นเพลง และเครื่องทาจังหวะ ในการประสมเครื่องดนตรีเข้าเป็นวงนั้น จะต้องประกอบด้วย
เครื่องดนตรีทั้งสองประเภทในสัดส่วนที่พอดี และต้องบรรเลงให้กลมกลืนกันด้วย วงดนตรีไทยที่ใช้
บรรเลงเป็นระเบียบแบบแผนโบราณจนถึงปัจจุบัน มี ๓ ลักษณะ คือ (สินชัย กระบวนแสง และณรงค์
เขียนทองกุล, ๒๕๕๗ : ๑๕๐-๑๕๒)
๑. วงเครื่องสาย เป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลักและมีเครื่อง
ดนตรีประเภทตีและประเภทเปุาประกอบ เช่น (กาญจนา อินทรสุนานนท์,๒๕๕๙ : ๑๑๘ – ๑๒๒)
๑.๑ วงเครื่องสายไทย เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานรื่นเริงต่างๆ บรรเลงเพลงได้
ไพเราะ วงเครื่องสายไทยมี ๒ ขนาด คือ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว(วงเครื่องสายวงเล็ก) จะมีเครื่อง
ดนตรีเพียงอย่างละชิ้นประกอบด้วยซอด้วง ซออู้ จะเข้ โทน ขลุ่ยเพียงออ รามะนา และฉิ่ง และวง
เครื่องสายคู่ จะมีการเพิ่มเครื่องดนตรีประเภท ซออู้ ซอด้วง จะเข้ และขลุ่ย อย่างละ ๒ ชิ้น
ในสมัยหลังมีผู้นาเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชนิดใดเข้ามาบรรเลงร่วมกับวงเครื่องสาย
ที่มีมาแต่เดิม แล้วเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่ผสมเพิ่มขึ้นนั้น เช่น
๑.๒ วงเครื่องสายปี่ชวา เป็นวงเครื่องสายผสมที่ใช้ปี่ชวาบรรเลงทานองหลัง นอกจากนี้
ยังมีเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย ซออู้ ขลุ่ยหลีบ จะเข้ กลองแขก ใช้บรรเลงในงานศพ
มักจะบรรเลงเพลงเฉพาะและเพลงออกภาษา
๑.๓ วงเครื่ องสายผสม เป็ นวงเครื่ อ งสายที่ น าเครื่ องดนตรี ของต่างชาติมาบรรเลง
ร่ว มกับ วงเครื่ องสายของไทย เริ่ มมีมาตั้งแต่ส มัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว เช่น
เครื่องสายผสมเปียโน เครื่องสายผสมขิม เป็นต้น
๒. วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทตีและเครื่องเปุาเป็นหลัก เครื่องดนตรี
ประเภทเปุา คือปี่เป็นตัวนาในการบรรเลง จึงเรียกว่า วงปี่พาทย์ แต่เดิมเรียกวงพิ ณพาทย์ เพราะใช้
พิณบรรเลงนา ในปัจจุบันแม้ว่าจะใช้ขลุ่ยบรรเลงนา ก็ยังเรียกว่าวงปี่พาทย์ วงปี่พาทย์มีหลายแบบ
จาแนกตามการนาไปใช้บรรเลง
๒.๑ วงปี่พาทย์ชาตรี หรือ วงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา เป็นวงปี่พาทย์โบราณ บรรเลง
ประกอบการแสดงมโนราห์ หนังตะลุงของภาคใต้ และละครชาตรีของภาคกลาง ประกอบด้วยเครื่อง
ดนตรี ๖ ชิ้น คือ ปี่นอกโทน กลองชาตรี ฆ้องคู่ กรับและฉิ่ง
๒.๒ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น
เครื่องตีด้วยไม้แข็ง มี ๓ ขนาด คือ
๒.๓ ปี่พาทย์เครื่องห้า เป็นปี่พาทย์ขนาดเล็กที่สุดประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๕ ชิ้น คือ
ระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ตะโพนหรือกลองทัด และฉิ่ง ใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆ เช่น งานมลคล
คือ งานบวช งานแต่งงาน งานอวมงคล คือ งานศพ
๒.๔ ปี่พาทย์เครื่องคู่ เป็นวงปี่พาทย์ขนาดกลาง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๑๐ ชิ้น คือ
ปี่นอก ปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง และ ฉาบเล็ก
๒.๕ ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เป็นวงปี่พาทย์ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ ปี่
นอก ปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่
ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็ก
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๒.๖ วงปี่พาทย์ไม้นวม เป็นวงดนตรีเหมือนปี่พาทย์ไม้แข็ง แต่ที่แตกต่างคือใช้ขลุ่ยแทน
ปี่ในเพิ่มซออู้ และใช้ไม้ตีหุ้มด้วยผ้าทาให้เกิดเสียงเบานุ่มนวล
๒.๗ วงปี่พาทย์ดึงดาบรรพ์ เป็นวงปี่พาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครดึงดา
บรรพ์ มีเสียงไพเราะนุ่มนวล ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องหุ่ย ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน และฉิ่ง
๒.๘ วงปี่ พาทย์ มอญ เป็ น วงดนตรี ของชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิส มภารใน
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ชาวมอญได้นาวัฒนธรรมและดนตรีมาเผยแพร่จนเป็นที่นิยมในหมู่คน
ไทย ในรั ช กาลที่ ๔ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้นาวงปี่พาทย์มอญมาประโคมในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชินี
ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้นาวงปี่พาทย์มอญมาบรรเลงประโคม
ในงานศพทั่วไป ต่อมานิยมจนแพร่หลายในปัจจุบัน วงปี่พาทย์มอญมีลักษณะเหมือนวงปี่พาทย์เครื่อง
ใหญ่ของไทย แต่มีส่วนที่แตกต่างคือใช้ปี่มอญแทนปี่นอกและปี่ใน
๒.๙ วงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นวงปี่พาทย์ไม้แข็ง แต่เปลี่ยนใช้ปี่ชวาแทนปี่ใน และใช้กลอง
มาลายูแทนกลองแขกหรือกลองทัด นิยมใช้บรรเลงในงานศพ มักจะร้องเพลงสิบสองภาษาที่มีทานอง
สนุกสนานเพื่อคลายความโศกเศร้าให้แก่ญาติมิตร
๒.๑๐ วงปี่พาทย์เสภา ใช้บรรเลงในการแสดงขับเสภา ประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ กลองสองหน้า กรับเสภา และฉิ่ง
๓. วงมโหรี คือการนาเอาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและวงปี่พาทย์มาผสมกัน ใช้บรรเลง
ขับกล่อมในงานสมโภชและงานมงคลต่างๆ หรือบรรเลงเพื่อร้องส่งลานาต่างๆ เพื่อความบันเทิง วง
มโหรีมาจากคาว่า มโหรี ใช้เรียกวงบรรเลงทั่วๆ ไป เช่น วงเครื่องสาย เรียกว่า มโหรีเครื่องสาย วงปี่
พาทย์ เรียกว่า มโหรีปี่พาทย์ แต่วงมโหรีในสมัยหลัง หมายถึง การบรรเลงผสมระหว่างปี่พาทย์กับ
เครื่องสาย
เครื่องดนตรีประเภทดีด
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เครื่องดนตรีประเภทสี

เครื่องดนตรีไทยประเภทตี (ทาด้วยไม้)
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เครื่องดนตรีไทยประเภทตี (ทาด้วยโลหะ)

เครื่องดนตรีไทยประเภทตี (ขึงด้วยหนัง)

บทที่ ๙ ๒๓๕
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยประเภทเป่า

วงเครื่องสายวงเล็ก

๒๓๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วงเครื่องสายคู่

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

บทที่ ๙ ๒๓๗
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วงปี่พาทย์เครื่องคู่

๒๓๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

วงมโหรีเครื่องเล็ก

บทที่ ๙ ๒๓๙
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วงมโหรีเครื่องคู่

วงมโหรีเครื่องใหญ่

ที่มา : ดัดแปลงจากสินชัย กระบวนแสง และณรงค์ เขียนทองกุล (๒๕๕๗)
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ประเภทของเพลงไทย

เพลงไทยสามารถจ าแนกออกเป็ น สองกลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ เพลงบรรเลง และเพลงบรรเลง
ประกอบการร้อง
๑. เพลงบรรเลง คือ เพลงที่บรรเลงด้วยดนตรีล้วนๆ ได้แก่
๑.๑ เพลงโหมโรง คือ เพลงที่ใช้บรรเลงก่อนเริ่มกิจกรรม พิธีกรรม และการแสดง
ซึ่งสามารถจาแนกได้หลายชนิด เช่น เพลงโหมโรงเสภา บรรเลงก่อนการเล่นขับเสภา โหมโรงละคร
บรรเลงก่อนการแสดงละคร โหมโรงมโหรี บรรเลงก่อนการบรรเลงมโหรี โหมโรงโขน บรรเลงก่อนการ
แสดงโขน เป็นต้น (กาญจนา อินทรสุนานนท์,๒๕๕๙ : ๑๒๓)
๑.๒ เพลงหน้ าพาทย์ คื อ เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรม เช่น เพลงหน้าพาทย์
สาหรับไหว้ครู ใช้บรรเลงในพิธีไหว้ครู หรือเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนก็คือ เพลงหน้า
พาทย์สาหรับโขน
๑.๓ เพลงเรื่อง คือการนาเพลงที่มีทานองคล้ายกันนามาเล่นต่อกันเข้าเป็นเรื่องหรือ
เพลงที่บรรเลงเป็นชุด เช่น เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันท์ เป็นต้น
๑.๔ เพลงหางเครื่อง หรือเพลงท้ายเครื่อง คือ เพลงที่ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงที่บรรเลง
จบไปแล้ว ส่วนมากเป็นเพลงอัตรา ๒ ชั้น หรือเพลงอัตราชั้นเดียว มีจังหวะที่สนุกสนาน ครึกครื้น
นิยมเล่นกันมาก
๑.๕ เพลงภาษา คือ เพลงไทยที่แต่งขึ้นโดยเลียนสาเนียงต่างชาติ เช่น เพลงลาวดวง
เดือน เพลงเขมรไทรโยค เป็นต้น
๒. เพลงบรรเลงประกอบการขับร้อง คือเพลงที่บรรเลงต่อท้ายการขับร้องเรียกว่า “ร้องส่งร้องรับ” อาจเป็นเพลงอัตรา ๓ ชั้น เพลงอัตรา ๒ ชั้น หรือเพลงอัตราชั้นเดียวก็ได้ แบ่งได้ ๓ ประเภท
๒.๑ เพลงเถาเป็นเพลงขนาดยาวที่มีการบรรเลงติดต่อกัน โดยเริ่มจากเพลงจังหวะช้า
(อัตรา๓ ชั้น) ตามด้วยเพลงจังหวะปานกลาง (อัตรา ๒ ชั้น) และจบลงด้วยเพลงจังหวะเร็ว(อัตราชั้น
เดียว)
๒.๒ เพลงตับ คือ การนาเพลงที่มีจังหวะเหมือนกันหลายๆ เพลงมาบรรเลงขับร้องเป็น
เรื่องราวต่อเนื่องกัน เช่น เพลงตับ ๒ ชั้น ได้แก่ ตับนางลอย ตับนางกากี เป็นต้น
๒.๓ เพลงเกร็ด คือเพลงที่ใช้บรรเลงในเวลาสั้นๆ โดยบรรเลงหรือขับร้องเป็นเพลงๆ
โดยไม่เป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เช่น เพลงเขมรไทรโยค

ประเภทของเพลงไทยเดิม

เพลงไทยเดิมมีหลายประเภท โดยแยกตามจังหวะความช้าหรือเร็วของเพลง หรือแยกตาม
ประเภทของการร้องส่งในวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง เป็นต้น เพลงไทยเดิมอาจ
แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้อย่างน้อย ๑๐ ประเภทดังต่อไปนี้
๑. เพลงสองชั้น เพลงประเภทนี้มีจังหวะปานกลาง ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปนิยมใช้ร้องบรรเลง
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องดนตรีสาคัญที่ใช้กากับจังหวะมีโทน ระมะนา และฉิ่ง
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๒. เพลงสามชั้น เพลงประเภทนี้เพิ่งเริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพลงสาม
ชั้นมาจากเพลงสองชั้นเดิม แต่ได้ขยายจังหวะให้ช้าลงกว่าเดิมอีกเท่าตัว พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมี
แขก) เป็นผู้คิดแต่ขึ้น
๓. เพลงชั้นเดียว เพลงประเภทนี้เป็นประเภทเร็ว ได้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
๔. เพลงเถา เพลงประเภทนี้มีการบรรเลงทั้งเพลงสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียวครบทั้ง ๓
ประเภทติดต่อกันใน ๑ เพลง โดยเริ่มจากเพลงสามชั้นและจบลงด้วยเพลงชั้นเดียว
๕. เพลงตับ เพลงประเภทนี้นาเนื้อร้องในบทวรรณกรรมมาร้องส่ง เพื่อให้ดนตรีรับ โดยมีเนื้อ
ร้องต่อเนื่องกันไป เช่น เพลงตับรามเกียรติ์ตอนนางลอย เพลงตับเรื่องนิทราชาคริต เพลงตับเรื่อง
พระลอ เป็นต้นการบรรเลงเพลงตับ นิยมใช้เพลงสองชั้นเป็นหลักในการบรรเลง
๖. เพลงเดี่ยว เพลงประเภทนี้กาหนดให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้บรรเลงเดี่ยวเป็นระยะๆ
สลับกับการบรรเลงหมู่ เช่น เพลงกราวใน นกขมิ้น พญาโศก เชิดนอก แขกมอญ ลาวแพน เป็นต้น
๗. เพลงโหมโรง เพลงประกอบนี้ ใช้บรรเลงในตอนเริ่มต้น เพื่อบอกให้รู้ว่าการเล่ นต่างๆ
กาลังเริ่มแล้ว เพลงโหมโรงที่สาคัญมีเพลงไอยเรศ เยี่ยมวิมานครอบจักรวาล มะลิเลื้อย คุณลุง คุณปูา
และเพลงแปฺะเป็นต้น
๘. เพลงใหญ่ เพลงประกอบนี้เป็น เพลงสามชั้นที่เน้นการบรรเลงเป็นสาคัญ โดยมีข้อสังเกต
ว่าเวลาร้องส่งใช้เวลาร้องเพียงเล็กน้อย แต่ดนตรีจะรับและบรรเลงต่อเนื่องกันเป็น เวลานานๆ เช่น
เพลงแขกลพบุรี เขมรราชบุรี แขกโอด ทยอยนอก และทยอยใน เป็นต้น
๙. เพลงท้ายเครื่องหรือเพลงหางเครื่อง เพลงประเภทนี้ใช้บรรเลงแถมเป็นการตบท้ายเมื่อ
บรรเลงเพลงเถาจบลง ส่วนมากเป็นเพลงสั้นๆ แปลกๆ โดยนิยมเลือกให้กลมกลืนกับเพลงตับที่เล่นจบ
ไป เช่น เพลงตับแขกก็ตบท้ายด้วยเพลงหางเครื่องแขก เป็นต้น
๑๐. เพลงส่งท้ายหรือเพลงลา เพลงประเภทนี้ใช้บรรเลงเมื่องานเลิก เป็นการลา เช่น เพลง
เต่ากินผักบุ้ง อกทะเล พระอาทิตย์ชิงดวง เป็นต้น

การแสดงพื้นบ้านภาคต่างๆ ของไทย

การแสดงพื้นบ้าน เป็นศิลปวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวด
ล้อมทางธรรมชาติทางสังคมวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นให้ความสนุกสนานบันเทิงแก่คนในท้องถิ่นและสะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ประเภทของการแสดงพื้นบ้าน สามารถแบ่งได้ ๓ ประเภทดังนี้
๑) การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายรา คือ การแสดงที่เกิดขึ้นก่อนการแสดงประเภท
อื่นๆ เป็นการแสดงสั้นๆ ได้แก่ ระบา รา ฟูอน และเซิ้ง
๒) การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่อง คือ การแสดงที่เล่นเป็นเรื่องราวต่างๆ ได้แก่
ละคร ลิเก โขน หนัง และหุ่น
๓) การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมหรือศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว คือ การ
แสดงที่เกิดจากการประกอบพิธีกรรมและการต่อสู้ปูองกันตัวของคนโบราณ เช่น รามวยโบราณ

๒๔๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ

ภาคเหนือเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขา อุดมสมบูรณ์ด้วยทรั พยากร
ธรรมชาติและมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวเย็น จากลักษณะภูมิศาสตร์ดังกล่าวทาให้ คนภาคเหนือ มี
นิสัยอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้าใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการแสดงพื้นบ้านที่มีลีลาอ่อนช้อย งดงามและ
อ่อนหวาน การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๑. การแสดงพื้น บ้ า นประเภทเน้ น การร่ า ยร า คื อ การฟูอนซึ่งเป็ น การร่ ายร าของชาว
ภาคเหนือหรือชาวล้านนา ซึ่งมีท่วงท่าลีลาอ่อนช้อยสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน การ
ฟูอนมีการฟูอนเดี่ยวและการฟูอนหมู่สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้
๑.๑ การฟูอนแบบดั่งเดิม เป็นการฟูอนที่มีก ารสืบทอดกันมายาวนานไม่สามารถสืบหา
ต้นกาเนิดและผู้ประดิษฐ์ท่ารา ได้แก่
๑.๑.๑ ฟูอนเล็ บ เป็ นการฟูอนที่ใช้ช่างฟูอนเป็นหญิงล้ วนๆ แต่งกายด้ว ยชุด
พื้นเมือง คือ นุ้งผ้าซิ่นกรอมเท้า ใส่เสื้อแขนกระบอก สวนเล็บทาด้วยทองเหลืองสี่นิ้วทั้งมือขวาและมือ
ซ้าย ลักษณะท่วงท่าลี ลาการฟูอนช่างฟูอนจะเป็นผู้กาหนดว่าจะเริ่มฟูอนจากท่าใด และต่อด้วยท่าใด
ใช้วงตึ่งโนงเป็นวงดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง
๑.๑.๒ ฟูอนปั่นฝูาย เป็นการฟูอนด้วยลีลาท่าทางเลียนแบบการปั่นฝูาย เป็นการ
แสดงที่ใช้คั่นรายการแสดงขับซอเมื่อจบตอน ใช้ปี่บรรเลงเพลงปั่นฝูาย นิยมแสดงในเขตจังหวัดน่าน
แพร่ พะเยา เชียงราย
๑.๑.๓ ฟูอนหางนกยูง เป็นการฟูอนที่ช่างฟูอนถือหางนกยูงทั้งสองมือ แสดงร่าย
ราไปตามจังหวะเพลง
๑.๒ การฟูอนแบบปรับปรุงใหม่ เป็นการฟูอนที่รับอิทธิพลมาจากวังหลวง (ภาคกลาง)
มายังภาคเหนือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติ มบางส่วนเช่น การจัดระเบียบแถว ท่วงท่าลีลาการ
ฟูอน เป็นต้น
๑.๒.๑ ฟูอนเล็บ มีลักษณะเหมือนการฟูอนเล็บพื้นเมืองดั่งเดิม แต่มีการปรับปรุง
ท่วงท่าลีลาการฟูอนและการจัดรูปขบวน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการ
แสดงยังคงความเป็นเอกลักษณะของชาวภาคเหนือไว้
๑.๒.๒ ฟูอนเทียน เป็นการฟูอนที่ดัดแปลงมาจากฟูอนเล็บ มีท่วงท่าลีลาการ
ฟูอนและการจัดรูปขบวนเหมือนการฟูอนเล็บเพียงแต่ต่างกันที่ช่างฟูอนเทียนจะถือเทียนแทนหารสวม
เล็บ นิยมแสดงในช่วงเวลากลางคืนเพื่อสร้างบรรยากาศให้สวยงามด้วยแสงเทียน
๑.๒.๓ ฟูอนสาวไหม เป็นการฟูอนที่มีท่วงท่าลีลาการฟูอนเลียนแบบการสาว
ไหม เพื่อใช้ทอผ้าของผู้หญิงชาวล้านนา ผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลง
ประกอบการแสดง คือวงสะล้อซอซึง
๒. การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่อง มีดังนี้
๒.๑ ละครซอ เป็ น การแสดงพื้ นบ้ านที่ใช้ผู้ ช ายเป็ นผู้ แสดงล้ ว นๆ ดาเนิ นเรื่ องตาม
ทานองการขับซอของชาวล้านนา เรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่องน้อยใจยา ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง
คือ วงปี่พาทย์ การแสดงประเภทนี้นิยมแสดงในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน
และพะเยา
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๒.๒ จ้าดไต เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ซึ่งการแสดงประเภทนี้ดัดแปลงมา
จากการเล่นเฮ็ดความ เป็นการขับร้องของชาวไทยใหญ่ที่บรรยายถึงความรักความห่วงใยความคิดถึง
ญาติพี่น้องที่ต้องจากมา การแสดงจ้าดไตนิยมแสดงในท้องถิ่นที่มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ เช่น ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก
๓. การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มี
ดังนี้
๓.๑ การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรม
๓.๑.๑ ฟูอนรูปสัตว์ เป็นการฟูอนเพื่อเป็นพุทธบูชา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ช่างฟูอนจะแต่งกายเป็นสัตว์ต่างๆ เช่น เสือ สิงโต เป็นต้น และท่วงท่าลีลา
การฟูอนของช่างฟูอนจะแสดงท่าทางของสัตว์ที่ตนเป็น
๓.๑.๒ ฟูอนผี มดผี เม็ง เป็ น การฟูอนเพื่อ เซ่นสรวงบู ช าผี บ รรพบุ รุ ษ ของชาว
ภาคเหนือ ซึ่งชาวเชียงใหม่ เรียกว่า ฟูอนผีมด และชาวลาพูนเรียกว่าฟูอนผีเ ม็ง การฟูอนนี้จะจัดขึ้น
เพื่อขอขมาผีบรรพบุรุษที่ได้ล่วงเกินและเป็นการฟูอนเฉพาะในวงเครือญาติเท่านั้นจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง
๓.๒ การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากศิลปะการปูองกันตัว
๓.๒.๑ ฟูอนเจิง เป็นการฟูอนที่ดัดแปลงมาจากการต่อสู้ปูองกันตัวด้วยมือเปล่า
ผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง คือ นุ่งกางเกงเตี่ยวสะดอ ใส่เสื้อม่อฮ่อม ท่วงท่าลีลาการฟูอนใช้มือ
เปล่าต่อสู้ ดนตรีประกอบการแสดงใช้กลองให้จังหวะ ทาให้การแสดงมีความครึกครื้นสนุกสนาน
๓.๒.๒ ฟูอนดาบ เป็นการแสดงที่มีท่วงท่าลีลาในการต่อสู้ปูองกันตัวด้วยมีดดาบ
มีการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ช่างฟูอนมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในระยะแรกๆ ช่างฟูอนจะฟูอนด้วยมีด
ดาบเล่มเดียวแต่ต่อมาระยะหลังช่างฟูอนใช้มีดดาบหลาบเล่มวางไว้ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถของช่างฟูอน ใช้กลองเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะในการฟูอน

การแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
ดินปนทราย ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ มีภูมิอากาศแห้งแลง ทาให้คนในภาคอีสานมีความอดทนไม่ย่อ
ท้อต่อภัยต่างๆ พร้อมที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวให้มีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งจากสภาพการดากล่าวทา
ให้คนอีสานเป็นคนรักความสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเครียด จึงหาความบันเทิงทุกโอกาสทาให้
เกิดการแสดงพื้นบ้านรูปแบบต่างๆ ที่มีท่วงท่าลีลาจังหวะในการเต้นที่นุ่มนวล การแสดงพื้นบ้านภาค
อีสานสามารถแบ่งได้ดังนี้
๑. การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายรา ของภาคอีสานนั้น ได้รับวัฒนธรรมมาจากชาติ
ลาวและชาติเขมร สามารถจาแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว และกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยเขมร ซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรมการแสดงที่ สื บ ทอดกั น มาจนปั จ จุ บั น นี้ การฟู อ นของชาวอี ส านมี
จุดมุ่งหมายเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมและเพื่อความสนุกสนานบันเทิงในงานเทศกาลต่างๆ
การแสดงพื้นบ้านที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมไทยลาวเรียกว่า ”การฟูอน” หมายถึง การร่ายราซึ่งมีท่วงท่า
ลีลาอ่อนช้อยสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น เช่น

๒๔๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๑.๑ ฟูอนภูไท การแสดงประเภทนี้นิยมแสดงในจังหวัดนครพนม สกลนคร เลย และ
กาฬสิน ธุ์ ชายนุ่งกางเกง ใส่เสื้อคอกลม มีผ้ าขาวม้าคาดพุง และมีผ้าพันศีรษะ เป็นผู้เล่นดนตรี
ประกอบการฟูอน หญิงแต่งตัวแบบพื้นเมืองเดิม เกล้ามวยผม ใส่เล็บยาว ผูกแถบผ้าสีแดงบนมวยที่
เกล้าไว้ เครื่องดนตรีประกอบที่ใช้ในการเล่น ประกอบด้วย กลองสั้น กลองยาว ตะโพน ม้าล่อรามะนา
แคน ฉิ่ง และฉาบ
๑.๒ ฟูอนแมงตับเต่า เป็นการฟูอนที่เลียนแบบแมงตับเตา ผู้แสดงมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
แต่งกายด้วยชุดพื้นบ้าน บรรเลงดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงคือ แคน กลอง ฉิ่ง และกรับ
๑.๓ ฟูอนโปงลาง เป็ น การฟูอนตามจังหวะทานองเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่ องดนตรี
พื้นบ้านของชาวอีสานเรียกว่า “โปงลาง” ไม่มีการขับร้อง มีท่วงท่าลีลาฟูอนอ่อนช้อยสวยงามซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาวอีสาน และนอกจากการฟูอนแล้วยังมีการแสดงที่เรียกว่า “เซิ้ง” ซึ่งหมายถึง การ
ร้องที่มีผู้ร้องนามีลูกคู่ร้องตามและมีการฟูอนราไปด้วย เช่น
๑.๔ เซิ้งกระติบ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวภูไท นิยมเล่นกันในงานเทศกาลรื่นเริง
ต่างๆ การแสดงเริ่มด้วยฝุายชายนาเครื่องดนตรีมาบรรเลงเพลงที่มีทานองจังหวะสนุกสนานต่อมาฝุาย
หญิงออกมาเซิ้งเป็นการแสดงกิริยาขณะสะพายกระติบข้าว เพื่ อนาอาหารไปให้ญาติพี่น้องที่ออกไป
ทางานนอกบ้าน ซึ่งเซิ้งกระติบนี้จะมีการแสดงด้วยชุดพื้นบ้าน คือ นุ่งผ้าซิ่นยาวคลุมเข่า สวมเสื้อแขน
กระบอก ห่มสไบทับเสื้อ ประดับด้วยเครื่องประดับ ใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบการแสดง
๑.๕ เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็น การแสดงพื้นบ้านของภาคอีสานที่มีท่วงท่าลีลาการเซิ้ง
เลียนแบบการหาไข่มดแดงมาประกอบอาหารซึ่งสะท้อนให้เห็ นวิธีการดารงชีวิตของชาวอีสานอีก
รูปแบบหนึ่งเพื่อความอยู่รอด ซึ่งการแสดงนี้ผู้แสดงฝุายชายจะแต่งกาย สวมเสื้อม่อฮ่อม นุ่งกางเกง
ขาก๊วย มีผ้าขาวม้าโพกศีรษะและคาดเอว มือถือไม้สอยไข่มดแดง ส่วนผู้แสดงฝุายหญิง นุ่งผ้าซิ่นคลุม
เข่า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบทับเสื้อ สวมเครื่องประดับ มือถือตะกร้าใส่ไข่มดแดง
๑.๖ เรือมอันเร หรือ รากระทบสาก เป็นการแสดงพื้นบ้านที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมไทย
เขมร การแสดงนี้จะใช้สากตาข้าวสองอันกระทบกันและผู้ราจะแหย่ขาลงไประหว่างสากสองอันข้าม
ตามจังหวะที่สากกระทบกัน ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบจังหวะคือ กลองและซอ นิยมแสดงตอน
กลางคืนบริเวณลานบ้านหลังจากตาข้าวเสร็จแล้ว การแสดงชุดนี้ผู้แสดงฝุายชายจะแต่งกายสวมเสื้อ
คอกลมแขนสั้น นุ่งผ้าโจงกระเบน ผ้าคาดเอว มีผ้าคล้องคอ ๑ ผืน ส่วนผู้แสดงฝุายหญิงนุ่งผ้าซิ่นกรอม
เท้า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบทับเสื้อ
๑.๗ กันตรึม คือการแสดงพื้นบ้านที่เก่าแก่เป็นการบรรเลงเพลงเพื่อบวงสรวงในงาน
พิธีกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยังบรรเลงเพลงเพื่อความสนุกสนานบันเทิง การเล่นกันตรึมไม่ใช่บรรเลง
เพลงอย่างเดียวแต่มีการร่ายราประกอบด้วย ซึ่งการเล่นกันตรึมสามารถเล่นได้หลายแบบดังนี้ เจรียง
เป็นการขับลานามีท่วงท่าลีลาจังหวะช้าให้ร้องเล่านิทานตานานและการร้องโต้ ตอบในการเกี้ยวพาราสี
ของฝุายหญิงและฝุายชาย เรือมอาไยเป็นการร้องโต้ตอบเกี้ ยวพาราสีระหว่างฝุายชายและฝุายหญิงมี
ท่วงท่าลีลาจังหวะเร็วสนุกสนานกระโหนบติงตอง เป็นการแสดงพื้นบ้านเลียนแบบตั๊กแตน ตาข้าวมี
ท่วงท่าลีลาจังหวะเร็วกว่าทุกทานองที่ได้กล่าวมา นิยมแสดงในจังหวั ดสุรินทร์ (กาญจนา อินทรสุนา
นนท์, ๒๕๕๕ : ๗-๓๗)

บทที่ ๙ ๒๔๕
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

๒. การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่อง ได้แก่
๒.๑ หมอลา เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของชาวอีสาน และมีการสืบทอด
กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ การแสดงนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเรื่อยๆ แต่ยังคงรักษาความ
เป็นเอกลักษณ์ด้วยแบบแผนและสาเนียงภาษาของชาวอีสานอยู่ จากหลักฐานที่ค้นพบหมอลา เรียกว่า
“แอ่วลาว” “ลาวแคน” มีการประกาศห้ามเล่นแอ่วลาวในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) หมอลาเป็นการแสดงที่ร้องโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงฝุายชายและผู้แสดงฝุายหญิง โดย
ใช้คาเกี้ยวพาราสีหรือกลอนสาด (กลอนด่า) บางครั้งก็ใช้กลอนประชัน การร้องกลอนลาหมอลา
จะต้องมีหมอแคนเปุาแคนคลอให้จังหวะซึ่งกลอนลาจะมีสาเนียงแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเรียกว่า
“วาดลา” การแสดงหมอลาในภาคอีสานมีหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ ลาพื้น เป็นการลา
เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เรื่องตลก นิทาน หรือการพูดตามหนังสือ ผู้เล่นชนิดนี้เรียกว่า “หมอ
เว้า” ลาเรื่องหรือลาหมู่ เป็นการแสดงที่ปรับปรุงดัดแปลงมาจากหมอลากลอนมีการร้องเป็นเรื่อง มีตัว
แสดงหลายตัวแต่งกายแบบลิเก บางครั้งเรียกลิเกลาว ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงคือ แคน กลองยาว
หรือกลองชุด และพิณ นิ ยมนานิทานพื้นบ้านมาแสดง เช่น นางผมหอม การะเกด เป็นต้น ลาเพลิน
เป็นการแสดงที่พัฒนามาจากลาเรื่องมีลักษณะท่วงทานองการลารวดเร็ว การแต่งกายของผู้แสดงเป็น
แบบสากล มีการเต้นของหางเครื่องแต่งกายด้วยชุดสั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เครื่ องดนตรีที่
ใช้ประกอบการแสดงมีการผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล ปัจจุบันนี้หมอลาได้มีการ
ปรับปรุงอย่างมากในเรื่องการร้อง เนื้อเรื่องดนตรีประกอบการแสดงและการแต่งกาย
๒.๒ หนังตะลุงอีสาน เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีลักษณะการเล่นและอุปกรณ์ประกอบ
การแสดงเหมือนกับ การแสดงหนังตะลุ งของภาคใต้แต่มีความแตกต่างที่ตัวหนัง คือ จะมีลั กษณะ
เหมือนคนในท้องถิ่นอีสาน บางครั้งหนังตะลุงภาคอีสานเรียกว่า “หนังบังตื้อ” หรือ “หนังบักปุองบัก
แก้ว” หรือ “หนังปราโมทัย” จากหลักฐานสันนิฐานว่าหนังตะลุงได้รับรูปแบบมาจากหนังตะลุงของ
ชาวอยุธยาที่ไปทาการแสดงในภาคอีสานจึงเกิดการเลียนแบบและการถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
การแสดงหนังตะลุงอีสานได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับความนิยมของคนในท้องถิ่น เช่น เนื้อเรื่อง การ
พาทย์ ดนตรีประกอบการแสดงใช้ของท้องถิ่นทาให้ดูกลมกลืน
๓. การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมหรือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๓.๑ การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรม คนในภาคอีสานมีความเชื่อ
เรื่องผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจานวนมากและเชื่อว่าถ้าทาสิ่งที่ดีๆ ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรในสิ่งดีๆ
ให้เช่นกัน ดังนั้นการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอยู่มากในท้องถิ่นอีสาน การแสดงพื้นบ้านที่ใช้ใน
การประกอบพิธีกรรมมีดังนี้
๓.๑.๑ ฟุอนส่วยมือ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวสกลนคร นครพนม มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อบู ชาพระธาตุเชิงชุมและบู ชาพระธาตุพนม ส่ วนการฟูอนส่ว ยมือของชาวกาฬสิ นธุ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ใช้ดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงดาเนินเรื่องใน
ลักษณะการเกี้ยวพาราสีขอความรักระหว่างผู้แสดงฝุายชายและผู้แสดงฝุายหญิง ผู้แสดงแต่งกายด้วย
ชุดพื้นบ้าน คือผู้แสดงฝุายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย สวมเสื้อม่อฮ่อม ผ้าขาวม้ าคาดเอว ส่วนผู้หญิงแต่ง
กายด้วยชุดพื้นบ้านสีดา นุ่งผ้าซิ่นกรอมเท้า สวมเสื้อคอตั้งแขนยาว ผ้าสไบแถบเล็กเฉียงบ่า สวมเล็บ
ยาว

๒๔๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓.๑.๒ เซิ้งตังหวาย เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบพิธีกรรมแก้บน บวงสรวงบูชา และขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในท้องถิ่นนับถือ
๓.๑.๓ เซิ้งบั้งไฟ เป็นการแสดงพื้นบ้านในการประกอบพิธีกรรมของฝน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูชาพญาแถนซึ่งเป็นเทพในการให้ความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของคนอีสาน พอ
ถึงช่วงเดือนหกฤดูกาลทานา ชาวบ้านจะช่วยกันทาบั้งไฟและแห่บั้ งไฟไปตามบ้านต่างๆ ขณะแห่บั้งไฟ
ก็จะมีขบวนฟูอนนาหน้าและมีคนนาเซิ้งมีลูกคู่ร้องรับเป็นจังหวะ การฟูอนแบบนี้เน้นความสนุกสนาน
บันเทิง
๓.๒ การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๓.๒.๑ มวยโบราณ เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากท่าทางการต่อสู้ ของ
ชาวอีสาน ซึ่งแสดงถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งโดยการเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ เช่น ท่าทะยาน
เหยื่อ ท่าม้ากระทืบโรง เป็นต้น ผู้แสดงจะเป็นผู้ชายล้วน ปัจจุบันจะแสดงในงานเทศกาลต่างๆ

ภาพที่ ๙.๔ มวยโบราณ (รามวยโบราณ) จังหวัดสกลนคร
ที่มา : ประธีป วงศ์จันดี (๒๕๕๙)

การแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ภาคใต้ เ ป็ น ภาคที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศติ ด ชายฝั่ ง ทะเลสองด้ า นคื อ ฝั่ ง ตะวั น ตกและฝั่ ง
ตะวันออก ทางด้านใต้ติดกับมลายู ทาให้ภาคใต้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของมลายู จากลักษณะ
ดังกล่าวทาให้ชนชาวใต้มีอุปนิสัยว่องไว พูดเร็ว การแต่งกาย การแสดงและดนตรีมีความคล้ายคลึงกับ
ชาวมลายู การแสดงพื้นบ้านภาคใต้สามารถจาแนกได้ดังนี้
๑. การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายรา ได้แก่
๑.๑ รองเง็ง เป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมแสดงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสันนิฐาน
ว่า การแสดงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับชาวมลายู แล้วแพร่เข้า
มายังสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ในอดีตการแสดงรองเง็งแพร่หลายอยู่ในวงขุนนาง
หรือเจ้าเมืองมีการฝึกซ้อมรองเง็งให้กับข้าทาสบริวาร เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ต่อมาค่อยแพร่ หลายออก
ไปสู่ ชาวบ้ าน โดยผ่านการแสดงมะโย่งซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้ าน การเต้นรองเง็งไม่มี

บทที่ ๙ ๒๔๗
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

ระเบียบแบบแผนจะเริ่มแสดงเมื่อดนตรีบรรเลง ฝุายชายจะเข้าไปโค้งฝุายหญิงเพื่อเชิญให้ออกมา
เต้นรา ฝุายหญิงและฝุายชายยืนอยู่คนละฝั่งเวที หันหน้าเข้าหากัน สองฝุายจะรักษาแถวให้ตรงและ
เต้นด้วยลีลาท่าทางนุ่มนวล พร้อมเพียงกันทาให้เกิดความสวยงาม
๑.๒ ซัมเปง เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมบริเวณสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การแสดงซัมเปงเป็นการเต้นของผู้แสดงฝุายชายคู่กับผู้แสดงฝุายหญิง มีท่วงท่าลีลา เช่นเดียวกับการ
แสดงรองเง็ง แสดงในงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ ต้อนรับผู้มาเยือน การแต่งกายของผู้แสดงฝุายชายจะ
ใส่หมวกสีดา หรือโพกผ้าดิ้นทอง สวมเสื้อคอกลมแขนยาวเป็นผ้าชุดเดียวดับกางเกง สวมผ้าโสร่งพับ
ทบสูงพอดีเข่า ปล่อยให้กางเกงยาวลงมาถึงข้อเท้า ผู้แสดงฝุายหญิงแต่งกาบแบบผู้ดีพื้นเมืองนุ่งผ้า
ปาเต๊ะยาวกรอมเท้า สวมเสื้อผ้าลูกไม้โปร่งแขนกระบอกเข้ารูป ปิดสะโพก มีผ้าคล้องคอโปร่งบาง
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงคือ รามะนา ซอสามสาย ฆ้อง ไวโอลิน และกีตาร์
๒. การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่อง
๒.๑ มโนราห์ เป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันในภาคใต้มีลักษณะเดียวกับละคร
ชาตรีที่นิยมแสดงในภาคกลาง การแสดงมโนราห์ มีการรา บทร้อง บทเจรจา และมีการแสดงเป็ น
เรื่องราว เรื่องที่นิยมแสดงคือพระสุธนกับมโนราห์ ตอนพรานบุญจับนางมโนราห์ถวายพระสุธน ผู้
แสดงมโนราห์คณะหนึ่งมีประมาณ ๑๕–๒๐ คน เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงคือ กลอง
โนรา ทับ โหม่ง ปี่ ฉิ่ง และแกระ การแต่งกายของผู้แสดงมโนราห์ดั้งเดิมจะมีลักษณะการแต่งกาย
คล้ายเครื่องทรงกษัตริย์ประกอบด้วย เทริด สังวาล ปีกนกแอ่น ทับทรวง หางหงส์ ผ้านุ่ง สนับเพลา
หน้ าผา ผ้ าห้ อยข้าง กาไลต้น แขน กาไลปลายแขน สวมเล็ บ ยาว ไม่ส วมเสื้ อ ปั จจุบันนี้ การแสดง
มโนราห์ได้นาผู้หญิงมาแสดงร่วมการแต่งกายจึงมีการสวมเสื้อและเรื่องที่แสดงก็เปลี่ยนแปลงไป
๒.๒ หนังตะลุง เป็นการแสดงที่นิยมในภาคใต้อีกประเภทหนึ่ง เรื่องที่นิยมแสดงมักจะ
นามาจากวรรณคดี นวนิยาย เหตุการณ์บ้านเมือง และบางคณะก็แต่งบทขึ้นเอง ในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้
มีการบันทึกหลักฐานว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) มีการนาหนัง
ตะลุงจากภาคใต้มาแสดงถวาย ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แสดงหนังตะลุง
คือ นายหนัง เป็นผู้เชิดตัวหนัง พากย์ และเจรจามีลูกคู่ ๕ -๖ คน เป็นผู้บรรเลงดนตรี ตัวหนังทามา
จากหนังวัวหรือหนังแกะ จะมีการแกะตัวหนังที่มีขนาดแตกต่างกันไป เช่น รูป ฤาษี รูปเจ้าเมือง รูป
ยักษ์ จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวหนังรูปอื่นๆ คณะหนังตะลุง ๑ คณะ จะมีตัวหนังประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐
ตัว เวทีการแสดงหนังตะลุงจะปลูกเพิงยกพื้นสูงหลังคามุงด้วยจากด้านหน้าเวทีมีจอผ้าขาวขอบน้าเงิน
ขึงเต็มหน้าโรงมีตะเกียงเจ้าพายุเป็ นแสงส่องตัวหนังให้เกิดภาพหน้าจอ มีหยวกกล้วยวางไว้ด้านในใช้
สาหรับปักตัวหนังที่ใช้เชิดตามเรื่อง การแสดงหนังตะลุงนิยมแสดงในเวลากลางคืนเริ่มประมาณสาม
ทุ่มและการแสดงอาจเลิกถึงสว่าง
๒.๓ มะโย่ง เป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมแสดงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะ
คล้ายการแสดงมโนราห์ใช้ผู้แสดง ๑๕ – ๒๐ คน ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงคือ กลองมาลายู ซอ
สามสาย ฆ้อง แตร การแสดงมะโย่งมี ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการร้องเพลงและรา ช่วงที่สองเป็นการ
แสดงเป็นเรื่องๆ ที่นิยมแสดง คือ พระสุธน สังข์ทอง แสดงในงานมงคลต่างๆ

๒๔๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓. การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมหรือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๓.๑ ซีละ หรือสีละ เป็นการแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้
ปูองกันตัวด้วยมือเปล่า การแสดงนี้จะมีท่วงท่าลีลาที่สง่างาม มีความคล่องแคล่วว่องไว ผู้แสดงแต่ง
กายด้วยกางเกงขายาวนุ่งโสร่งพับ ทบเหนือเข่า มีผ้าคาดเอว สวมเสื้อคอกลม มีผ้าโพกศีรษะ ดนตรีที่
ใช้ประกอบการแสดง คือ กลองมาลายู ฆ้อง ปี่ชวา ผู้แสดงจะแสดงบนสนามหญ้า ลานบ้าน การแสดง
เริ่มด้วยการไหว้ครูผู้แสดงเคารพกันจากนั้นเริมทาการต่อสู้

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง

ภาคกลางเป็นภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ทาให้คนภาคกลางมีความอุดม
สมบูรณ์จึงทาให้เกิดการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในงานเทศกาลต่างๆ และมีการพัฒนาดัดแปลง
ขึ้นเรื่องๆ การแสดงพื้นบ้านภาคกลางสามารถจาแนกได้ดังนี้
๑. การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายรา การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายราของ
ภาคกลางนั้นพบว่าแสดงร่วมกับการร้องเพลงมีดนตรีบรรเลงประกอบและท่วงท่าลีล่าการแสดงอ่อน
ช้อย งดงาม การแสดงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานบันเทิง มีดังนี้
๑.๑ ร าเหย่ อ ย เป็ น การแสดงพื้น บ้ านที่ มีการร่ ายร าประกอบการร้ องเพลง มีแบบ
แผนการแสดง เนื้อร้อง ทานองชัดเจน นิยมเล่นในจังหวัดกาญจนบุรี การแสดงราเหย่อย ผู้แสดงจะ
แบ่งออกเป็นสองข้างๆ ละ ๔ – ๘ คน ข้างหนึ่งเป็นฝุายชายเรียกว่า “พ่อเพลง” และอีกข้างหนึ่งเป็น
ฝุายหญิงเรียกว่า “แม่เพลง” มีการแต่งกายของผู้แสดงฝุายชาย นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลมลาย
ดอกไม้แขนสั้น มีผ้าคาดเอว มีผ้าคล้องคอ การแสดงเริ่มด้วยพ่อเพลงร้องเพลงและนาผ้าไปคล้องคอ
แม่ เ พลง แล้ ว แม่ เ พลงคนที่ ถู ก คล้ อ งผ้ า ก็ ร้ อ งเพลง และน าผ้ า ไปคล้ อ งคอพ่ อ เพลงคนอื่ น ต่ อ ไป
ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนจบการแสดง
๑.๒ เต้นการาเคียว เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เก่าแก่ของชาวนครสวรรค์ นิยมเล่นกันใน
ฤดูกาลเกี่ยวข้าว การแสดงนี้ประกอบด้วยการร้องและการร่ายรา ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชาวนา การ
ร่ายรามีทั้งการเต้นและการรา มือขวาถือเคียวและมือซ้ายถือรวงข้าวจึงเรียกว่า “เต้นการาเคียว”
แสดงเพื่อความสนุกสนาน ผู้แสดงแบ่งออกเป็นสองฝุาย คือผู้แสดงฝุายชายเรียกว่า “พ่อเพลง” แต่ง
กายโดยการนุ่งกางเกงขาก๊วย สวมเสื้อกุยเฮงสีดา ผ้าขาวม้าคาดเอว สวมหมวกสาน ผู้แสดงฝุายหญิง
เรียกว่า “แม่เพลง” แต่งกายโดยการนุ่งผ้าโจงกระเบนสีดา สวมเสื้อแขนกระบอกสี ดา สวมงอบ การ
แสดงเริ่มด้วยพ่อเพลงออกมาร้องเพลงและเต้นรา เพื่อเชิญชวนแม่เพลงให้ออกมาเต้นราด้วยกันแล้ว
แม่เพลงก็ออกมาร้องเพลงและเต้นราแก้พ่อเพลงสลับกันไปจนจบเพลงผู้แสดงที่ไม่ได้เป็นพ่อเพลงจะ
เป็นลูกคู่ปรบมือและร้องให้จังหวะ
๑.๓ รากลองยาว หรือราเถิดเทิง เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคกลางที่มีจังหวะท่วงทานอง
สนุกสนาน สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิ พลมาจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา และคนไทยนามาเล่นกันใน
สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงนี้จะเล่นในงานรื่นเริง ผู้แสดงแต่งกายคล้ายแบบพม่าคือ
นุ่งโสร่ง โพดหัวแบบพม่า สวมเสื้อคอกลมแขนกว้าง บางครั้งแต่งกายตามสบาย ดนตรีที่ใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงคือ กลองยาวจานวนหลายใบพร้อมเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ

บทที่ ๙ ๒๔๙
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

โหม่ง และปี่ ผู้ แสดงมีทั้งชายและผู้ ห ญิง ส่ ว นนั กดนตรี จะทาหน้ าที่ร้ องและเป็ นลู กคู่ ซึ่งการร้ อ ง
ประกอบการแสดงเป็นเพลงสนุกสนาน
๑.๔ ราวง เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคกลางที่นิยมเล่นในงานเทศกาลรื่นเริง งานมงคล
และงานวัด การแสดงราวงไม่มีแบบแผนแต่จะเริ่มแสดงด้วยการให้ผู้ชายไปโค้งผู้หญิงออกมาราวง
บริเวณลานบ้าน ลานวัด ต่อมาได้มีการพัฒนาราวงโดยมีการจัดตั้งเป็นคณะราวงขึ้น ซึ่งจะมีนางรา
ประจาคณะแสดงบนเวทีตามงานวัดต่างๆ โดยเก็บเงินผู้ขึ้นมาราวงเป็นรอบๆ ไป
๒. การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็นเรื่อง ได้แก่
๒.๑ ละครชาตรี เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีการร่ายรา การร้องตามเนื้อเรื่อง ผู้แสดงเป็น
ผู้ชายล้วนๆ มีตัวเอกในการแสดง ๓ ตัว คือ ตัวพระ ตัวนาง และตัวจาอวด (ตัวตลก) ในสมัยก่อนการ
แสดงละครชาตรีเพื่อบูชาเทวดาหรือแก้บน แสดงเป็นตอนๆ ใช้เวลาในการแสดงสั้นๆ เรื่องที่นิยม
แสดงคือ มโนราห์ พระรถเสน เป็นต้น ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงคือ ปี่ โทนชาตรี กลอง
ชาตรี ฆ้อง ผู้แสดงจะสวมเทริดที่ศีรษะ นุ่งสนับเพลายาวกรอมเท้า ไม่ส วมเสื้อ นุ่งผ้าหยักรั้ง มีการจีบ
โจงกระเบนเป็นหางหงส์ รัดเอว สร้อยคอ กาไลข้อมือ กาไลข้อเท้า สวมเล็บสี่นิ้วทั้งมือขวาและมือซ้าย
๒.๒ ละครนอก เป็นการแสดงพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานและเพื่อแก้บน นิยมแสดง
หลายเรื่องโดยนาเนื้อเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เช่ น พิกุลทอง มณีพิชัย สังข์ทอง ไกร
ทอง เป็นต้น ในสมัยก่อนผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์อนุญาตให้ผู้หญิงมาร่วม
แสดงด้วย ตัวเอกในการแสดงมี ตัวพระ ตัวนาง ตัวจาอวด (ตัวตลก) และตัวประกอบ การแสดงละคร
นอกมีการดาเนินเรื่องอย่างรวดเร็วมีการสอดแทรกเรื่องตลก เพื่อให้การแสดงมีความสนุกสนานมาก
ขึ้น
๒.๓ ละครใน เป็นการแสดงที่เล่นในวังหลวง ผู้แสดงเป็นข้าราชบริพารฝุายใน ซึ่งเป็น
ผู้หญิงล้วนๆ เรื่องที่นิยมแสดงคือ อุณรุท อิเหนา และรามเกียรติ์ การแสดงเน้นการร่ายรามากกว่าเนื้อ
เรื่องท่าราต้องมีความประณีตสวยงาม อ่อนช้อย บทร้องต้องมีความนุ่มนวลไพเราะ ผู้แสดงต้องแต่ง
กายประณีตงดงาม แสดงเฉพาะในเขตพระราชฐานเท่านั้น
๒.๔ หนังสด เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับแบบอย่างจากการแสดงโขน ลิเกและหนัง
ตะลุง แล้วนามามาประยุกต์เข้าด้วยกัน คือ การแต่งกายเลียนแบบโขน การร้องการเจรจาเลียนแบบ
ลิเก และการออกลีลาท่าราเลียนแบบการเต้นของหนังตะลุง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ผู้แสดงแต่ง
กายเหมือนกับการแสดงโขน แต่ไม่ประณีตสวยงามเท่า ผู้แสดงหนังสดจะนุ่งสนับเพลา ผ้ายก สวมเสื้อ
ปักดิ้นแพรวพราว มีกรองคอ ทับทรวง สวมหัวโขน ครอบเฉพาะศีรษะเปิดให้เห็นใบหน้า เพราะผู้
แสดงหนังสดจะเป็นผู้ร้อง ผู้รา และผู้เจรจาเอง สามารถแสดงได้ทุกโอกาส
๒.๔ ลิเก เป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านที่ถ่ายทอดแบบแผนมาจากละครรา แต่ไม่ได้
ยึดแบบแผนเคร่งครัดจนเกินไป การแสดงลิเกมีขั้นตอนดังนี้ คือ การออกแขก เป็นการเปิดฉากก่อน
เริ่มการแสดง เพื่อบอกว่าจะแสดงเรื่องอะไรในค่าคืนนี้ การร้องลิเกผู้แสดงวจะร้องเองและเจรจาไป
ด้วยเมือร้องจบท่อนหนึ่งวงปี่พาทย์ก็จะรับสลับกันไปมา เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลิเกในยุคแรกจะ
ใช้กลองรามะนาต่อมามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จึงใช้วงปี่พาทย์ และตะโพนมอญแทน การแต่งกาย
ของลิเกในยุคแรกแต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นชุดพื้นบ้านภาคกลางคือ
ผู้ชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมมีผ้าคาดเอว ผู้หญิงนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ

๒๕๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ในยุคปัจจุบันการแต่งกายไม่มีแบบแผนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการแสดงแต่ละครั้งว่าแสดงเรื่องอะไรเป็น
ใคร เช่นเป็นชาวบ้านก็แต่งกายอย่างชาวบ้าน เป็นเจ้าเมืองก็แต่งกายเลียนแบบเครื่องทรงกษัตริย์ การ
ดาเนินเรื่องของลิเกยุคต้น เป็นการแสดงเรื่องสั้นๆ ต่อมานาเนื้อเรื่องจากวรรณคดีมาแสดงมีหลาย
บทบาท ทั้งบทรัก บาเศร้า บทอิจฉา ฯลฯ และในการแสดงแต่ละเรื่องจะมีตัวตลกแทรกอยู่ด้วย เพื่ อ
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม (สุรพล วิรุศรักษ์, ๒๕๒๒ : ๑๑๗ – ๑๒๕)

ภาพที่ ๙.๕ ฉากและบรรยากาศของการแสดงลิเก
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๓)
๓. การแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมหรือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๓.๑ มวยไทย เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัวด้วยมือ
เปล่าเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัว มีท่วงท่าลีลาที่สง่างาม มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ในอดีตผู้
แสดงแต่งกายด้วยผ้าโจงกระเบนสีแดง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกางเกงกีฬาขาสั้นไม่สวมเสื้อ ผู้
แสดงจะแสดงบนสนามหญ้า ลานบ้าน หรือบทเวที การแสดงเริ่มด้วยการไหว้ครูผู้แสดงเคารพกัน
จากนั้นเริ่มทาการต่อสู้
๓.๒ กระบี่กระบอง เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
ของชาวภาคกลาง เป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวโดยใช้กระบี่กระบองเป็นอุปกรณ์ในการแสดง
มีท่วงท่าลีลาสง่างามคล่องแคล่วว่องไว ผู้แสดงจะแสดงบริเวณสนามหญ้า ลานบ้าน หรือบนเวที การ
แสดงเริ่มด้วยการไหว้ครูผู้แสดงเคารพกัน จากนั้นเริ่มทาการต่อสู้
นาฎศิลป์และดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ต้องมีดนตรีมาบรรเลงจึง
จะสมบูรณ์ นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย แสดงออกโดยท่าทางที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบ่ง
บอกถึงความงามและความคิดของคนไทย ดนตรีไทยเป็นสุนทรียภาพที่แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ไทย นาฎศิลป์และดนตรีเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กัน

บทที่ ๙ ๒๕๑
ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์และดนตรีไทย

บทสรุป
ชาติไทย เป็นชาติที่มีศิลปะการแสดงหลากหลาย ทั้งในระดับสังคมชาวบ้าน และในราชสานัก
ศิลปะการแสดงเหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาจากคนในอดีตถึงปัจจุบัน
นาฏศิลป์ คือศิลปะการร้องราทาเพลงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์โดยประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีต
และมีแบบแผน ให้ความรู้ ความบันเทิงการร่ายราในสิ่งที่มนุษย์เราได้ปรุงแต่งจากธรรมชาติให้สวยสด
งดงามขึ้น โดยจะต้องมีดนตรีเป็นองค์ประกอบไปด้วย จึงจะช่วยให้สมบูรณ์แบบตามหลักวิชานาฏศิลป์
นาฏศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ โขน ละคร ลิเก หนัง หุ่น และแต่ละประเภท
ก็มีการแสดงย่อยอีก เช่น ละคร ก็มี ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง
ละครเสภา ละครร้อง ละครพูด ละครสังคีต หรือหนัง ก็มี หนังใหญ่ หนังตะลุง เป็นต้น
ดนตรีไทยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องหมายแสดงความเจริญรุ่งเรืองและความ
เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของชนชาติ ไ ทย เช่ น เดี ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นอื่ น ๆ ค าว่ า ดนตรี ต าม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน หมายถึ ง “ล าดั บ เสี ย งอั น ไพเพราะ” ที่ ม าของดนตรี ไ ทย
สันนิษฐานว่ามาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตว่า “ตันติ” “ตันตริน”แปลว่าเครื่องสาย ดนตรีไทย
รั บ แบบอย่ า งมากจากอิน เดีย เรี ย กว่ า เครื่ องสั งคี ต เครื่ อ งดนตรี ไ ทยสามารถจ าแนกออกเป็ น ๔
ประเภทได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเปุา
การแสดงพื้น บ้ าน ของไทยเป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเภทหนึ่ งของชาวบ้ านที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทางสังคมวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นให้ความสนุกสนานบันเทิงแก่คนในท้องถิ่นและ
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การแสดงพื้นบ้านสามารถแบ่งได้ ๓
ประเภทได้แก่ ๑) การแสดงพื้นบ้านประเภทเน้นการร่ายรา คือ การแสดงที่เกิดขึ้นก่อนการแสดง
ประเภทอื่นๆ เป็นการแสดงสั้นๆ ได้แก่ ระบา รา ฟูอน และเซิ้ง ๒) การแสดงพื้นบ้านประเภทเล่นเป็น
เรื่อง คือ การแสดงที่เล่นเป็นเรื่องราวต่างๆ ได้แก่ ละคร ลิเก โขน หนัง และหุ่น ๓) การแสดงพื้นบ้าน
ประเภทดัดแปลงมาจากพิธีกรรมหรือศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว คือ การแสดงที่เกิดจากการประกอบ
พิธีกรรมและการต่อสู้ปูองกันตัวของคนโบราณ เช่น รามวยโบราณ
ดังนั้นนาฎศิลป์และดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ต้องมีดนตรีมา
บรรเลงจึงจะสมบูรณ์ นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย แสดงออกโดยท่าทางที่สร้างสรรค์ขึ้ น
เพื่อบ่งบอกถึงความงามและความคิดของคนไทย ดนตรีไทยเป็นสุนทรียภาพที่แสดงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย นาฎศิลป์และดนตรีเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กัน

๒๕๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. ให้เขียนคานิยามคาว่า “นาฏศิลป์” ตามความเข้าใจของนักศึกษา
ข้อ ๒. จงอธิบายความเป็นมาของตารานาฏยศาสตร์
ข้อ ๓. จงอธิบายถึงความสาคัญของนาฏศิลป์
ข้อ ๔. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างละครนอก กับละครใน
ข้อ ๕. จงอธิบายการแสดง โขน ตามความเข้าใจของนักศึกษา
ข้อ ๖. จงบอกชื่อเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์
ข้อ ๗. จงอธิบายถึงลักษณะของการแสดง “ฟูอนหางนกยูง”
ข้อ ๘. จงอธิบายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านประเภทดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
ข้อ ๙. จงบอกประเภทของเพลงไทย
ข้อ ๑๐. จงใส่ชื่อเครื่องดนตรีที่ท่านเห็น
เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

ชื่อ............................................. ชื่อ............................................. ชื่อ.............................................

ชื่อ........................................

ชื่อ........................................

ชื่อ.............................................

บทที่ ๑๐
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยทั้งฝุายเถรวาท และฝุายมหายานผลัดเปลี่ยน
กัน หลายสมัย เชื่อ ว่าพระพุ ทธศาสนาเข้ ามาในดิน แดนที่เป็ นประเทศไทย เมื่อประมาณต้ นพุท ธ
ศตวรรษที่ ๔ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์แห่งอินเดีย ซึ่งทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝุายเถร
วาท (ลัทธิหินยาน) ได้ส่งพระโสณะเถระกับพระอุตรเถระมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ในสายการเผยแพร่
พุทธศาสนากลุ่มนี้เชื่อว่ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย พระพุทธศาสนาจึงมี
บทบาทสาคัญเป็นเสมือนสถาบันหนึ่งของสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในบทนี้ ได้กล่ าวถึงพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้ าโดยย่อ หลั กธรรมคาสั่งสอน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทกับลัทธิมหายาน การปกครองของคณะ
สงฆ์ พิธีสาคัญทางพุทธศาสนา และการถือศีลของบรรพชิตและฆราวาส ตลอดจนในเรื่องของ
การศึกษาของสงฆ์ และวัดฝุายมหายานในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาได้ถือกาเนิดขึ้นในลุ่มแม่น้าคงคาตอนล่างเมื่อราว ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช โดย
มีศาสดาของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า จากหลักฐานที่ห ลงเหลื อมาถึงปัจจุ บั นไม่ปรากฏ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีพระชนม์ชีพ พระประวัติของพระองค์ได้ถูกเรีย บ
เรียงขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วอย่างน้อย ๓๐๐ ปี ประวัติของพระองค์ใน
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับพระองค์ ได้แก่ สถานที่
ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาพุทธประวัติที่ปรากฏใน
ประเทศไทยนั้น เป็นพุทธประวัติคัมภีร์ที่ประพันธ์เป็นภาษาบาลีที่รวบรวมขึ้นในลังกาทวีปราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๐ (ฟื้น ดอกบัว, ๒๕๔๒ : ๓)

พุทธประวัติโดยย่อ

พระพุทธเจ้าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางเจ้าสิริมหายาพระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางเขตชายแดนของประเทศเนปาลในปัจจุบัน เมื่อเจ้า
นางสิริมหามายาทรงพระครรภ์จวนครบกาหนดประสูติกาลได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อประสู ติ
พระโอรสที่เมืองเทวทหะอันเป็นเมืองที่ประทับของพระนางแต่เดิมก่อนอภิเษกสมรส ตามประเพณี
นิยมในสมัยนั้น ในระหว่างทางขณะเสด็จถึงสวนลุมพินีก็ได้ประสูติพระกุมาร ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน
๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระเจ้าสุทโธทนะได้พระราชทานนามพระโอรส “สิทธัตถะ” อันแปลว่า
“ผู้สาเร็จประโยชน์ที่ประสงค์”
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาของกษัตริย์
แห่งเทวทหะนคร มีพระนามว่า พระนางยโสธรา หรือพระนางพิมพา และต่อมามีพระโอรสหนึ่งองค์
ทรงพระนามว่าราหุล เมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยที่จะแสวงหา
ทางแก้ทุกข์ให้แก่ชาวโลกจึงเสด็จออกผนวชและในที่สุดได้ตรัสรู้ธรรม ณ ใต้ร่มโพธิ์ ตาบลอุรุเวลาเสนา
นิ ค ม เมื อ งพุ ท ธคยา แค้ ว นมคธ ในวั น เพ็ ญ เดื อ น ๖ ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ประสู ติ ข องพระองค์ และมี
พระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา

๒๕๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภายหลังการตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้ เสด็จไปยังปุาอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาถทรง
แสดงธรรมโปรดพระปั ญจวัคคีย์ ทั้ง ห้ า ได้แก่ พระอัญญาโกญทัญญะ ภั ททิยะ วัป ปะ มหานามะ
และอัสสชิ นับเป็นการแสดงธรรมครั้งแรก จึงเรียกว่า ปฐมเทศนา วันที่ทรงแสดงธรรม ตรงกับวันเพ็ญ
เดือน ๘ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนา เรียกว่า “อาสาฬหบูชา” พระปัญจวัคคีย์ทั้งหมด
ได้รับการบวชเป็นพระภิกษุและได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งหมายถึง ผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง
ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระสาวกเพิ่มขึ้นตามลาดับ ในบรรดาพระสาวกทั้งหมดมีที่สาคัญ
มาก ๒ องค์ คือ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกฝุายขวา
และพระอัครสาวกฝุายซ้ายตามลาดับ
ในวันเพ็ญเดือน ๓ (เดือนมาฆะ) ได้มีพระอรหันต์มาประชุมร่วมกัน ๑,๒๕๐ องค์โดยมิได้นัด
หมายพระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า คาสอนที่เป็นหัวข้อย่อยอันเป็นหลักแห่งคา
สอนทั้งปวงนับเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ คือ วันมาฆบูชา
เมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ได้เสด็จปรินิพาน ณ เมืองกุลินาราขณะปรินิพาน
ได้ทรงบรรทมตะแคงเบื้องขวา เรียกว่า สีหไสยาสน์ บนพระแท่นระหว่างไม้สาละทั้งคู่ วันปรินิพานตรง
กับวันเพ็ญเดือน ๖ อันตรงกับวันประสูติและตรัสรู้ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวันสาคัญทางศาสนา ที่เรียกว่า
“วันวิสาขบูชา”

ภาพที่ ๑๐.๑ เจดีย์พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้)
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๐ ๒๕๕
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

คัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาทวีปหรือสายที่ใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก
จะยึด พระไตรปิฎกเป็นกลุ่มคัมภีร์ที่สาคัญ ซึ่งจะประกอบด้วยปิฎกทั้ง ๓ คือ วินัยปิฎก (ข้อวินัยหรือ
กฎระเบียบของสงฆ์) สุตตันตปิฎก (หลักธรรมคาสั่งสอน) และอภิธรรม (หลักอภิปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสภาวะจิต) เนื้อหาโดยสังเขปในหลักพระไตรปิฎกมีดังนี้

หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

คาสอนที่เป็นหลักการทั่วไป ได้แก่คาสอนที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ มีความหมายว่า คาสอน
ที่เป็นหลักใหญ่ ซึ่งเป็นการสรุปคาสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่มีจานวนมากลงในหลักใหญ่ ๓
ข้อ คือ เว้น ความชั่วทั้งปวง ทาความดีให้ส มบูรณ์ ชาระจิตของตนให้บริสุ ทธิ์ (สุ เชาวน์ พลอยชุม,
๒๕๕๗ : ๕๐) หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ตนเอง อันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสุข เนื้อหาสาระที่สาคัญของคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือ อริยสัจสี่ อัน
หมายถึง “ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” ได้แก่
๑. ทุกข์ ความทุกข์ของชีวิต
๒ สมุทัย เหตุของความทุกข์
๓. นิโรธ ความดับทุกข์
๔. มรรค วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มี ๘ ประการ เรียกว่า มรรคแปด ประกอบด้วยข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. สัมมาทิษฐิ
ความเห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ
ความดาริชอบ
๓. สัมมาวาจา
การเจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ
การงานชอบ
๕. สัมมาอาชีวะ
การเลี้ยงชีวิตชอบ
๖. สัมมาวายามะ
ความพยายามชอบ
๗. สัมมาสติ
ความระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ
ความตั้งใจมั่นชอบ
หลักธรรมในศาสนาพุทธได้กาหนดไว้เพื่อประโยชน์ของสังคมและตนเอง อันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสุข
๑. หลักธรรมทั่วไป อันเป็นหัวใจของศาสนาพุทธที่เรียกว่า“โอวาทปาฎิโมกข์”ประกอบด้วย
๑.๑ ละเว้นการทาชั่ว ทั้งกาย วาจา ใจ
๑.๒ กระทาแต่แต่ความดี ทั้งกาย วาจา ใจ
๑.๓ ทาจิตใจให้สะอาดไม่ขุ่นมัว ทาจิตใจให้เป็นสุข และทาจิตให้ว่าง (ไม่สุข ไม่ทุกข์)
๒. หลักธรรมในเรื่องการศึกษา มี ๓ ระดับ เรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
๒.๑ การศึกษาเกี่ยวกับศีล คือ การทากาย วาจาและใจ ให้ถูกต้องดีงาม
๒.๒ การศึกษาเรื่องสมาธิ การฝึกจิตให้มีความสุขุม มีสติ มีสมาธิต่อการทางาน
๒.๓ การศึกษาเรื่องปัญญา คือ คิดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล ไม่ยึดติดกับตาแหน่งหน้าที่
ทาลายกิเลส ตัณหา ในจิตใจถ้าเกิดปัญญาก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักของศาสนา

๒๕๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓. หลักธรรมในเรื่องการให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์บุคคลในสังคม เพื่อนบ้าน ญาติพี่
น้อง ตามหลักธรรม “สังคหวัตถุ” ๔ ประการ ได้แก่
๓.๑ การให้ทาน หรือรู้จักเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น มี ๒ แบบ ได้แก่อามิสทาน คือการให้
วัตถุสิ่งของ หรือช่วยเหลือทางการเงิน และธรรมทาน คือการช่วยเหลือ แนะนาสั่งสอน(วิทยาทาน)
หรือช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่น
๓.๒ การพูดจาไพเราะ (ปิยวาจา) พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทาให้ผู้ฟังสบายใจ
๓.๓ การช่วยเหลือผู้อื่น (อัตถจริยา) หรือสงเคราะห์ในทุกๆ เรื่อง
๓.๔ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ที่เราช่วยเหลือ (สมานัตตา)
๔. หลักการปฏิบัติตนต่อกัน ตามหลักการเรื่อง “ทิศ ๖”
๔.๑ บิดามารดา ปฏิบัติชอบต่อบุตร คือเลี้ยงดู เอาใจใส่ ส่งให้เล่าเรียน บุตรปฏิบัติชอบ
ต่อบิดา มารดา โดยมีความกตัญญูต่อท่าน เปรียญเสมือนทิศเบื้องหน้า
๔.๒ ครู อาจารย์ เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ปฏิบัติต่อศิษย์
๔.๓ สามี ภรรยา ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลังปฏิบัติชอบต่อกันและกัน เช่น ภรรยา
เอาใจใส่ดูแลงานในบ้านเรือน ซื่อสัตย์ สามี พึงเลี้ยงดู และให้เงินทองภรรยาเพื่อใช้สอย
๔.๔ สมณชีพราหมณ์ ผู้ เปรี ยบเสมือนทิศเบื้ องบน ปฏิบั ติช อบต่อสมณชีพราหมณ์
ด้วยกัน และต่อบุคคลในสังคม ในขณะที่บุคคลในสังคมก็ปฏิบัติชอบต่อสมณชีพราหมณ์
๔.๕ มิตร ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้ายปฏิบัติขอบต่อมิตรด้วยกัน
๔.๖ คนรับใช้หรือลูกจ้าง ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่าง ปฏิบัติชอบต่อกันกับนายจ้าง
หรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
๕. หลักธรรมสาหรับผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส “พรหมวิหาร ๔” แปลว่า ธรรมะเป็นที่อยู่ของพรหม
ได้แก่
๕.๑ มีเมตตา (ความรัก) คิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ตรงข้ามกับความพยาบาท ความ
เกลียด
๕.๒ ความกรุณา (ความสงสาร) ช่วยให้คนที่มีความทุกข์พ้นจากความทุกข์ โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การแนะนาหรือชี้ทาง ช่วยเหลือด้านการเงิน ตรงข้ามกับความโหดร้าย
๕.๓ มุฑิตา ยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นเขาได้ดี เขามีความสุขตรงข้ามกับความอิจฉา
๕.๔ อุเบกขา วางตัว เป็ น กลาง มีความยุ ติธ รรม หรื อการวางเฉยตรงข้ามกับ ความ
ลาเอียง
๖. หลักธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จทางด้านการเรียน การทางาน “อิทธิบาท ๔”
๖.๑ ฉันทะ มีความพอใจ รักใคร่พอใจในสิ่งที่ทา
๖.๒ วิริยะ มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียรต่อ การเรียน การทางาน
๖.๓ จิตตะ มีจิตใจที่ฝักใฝุ เช่น คิดตามขณะครูสอน หรือตั้งใจทางาน
๖.๔ วิมังสา มีความไตร่ตรอง ใคร่ครวญหาเหตุผล ตรวจสอบข้อบกพร่อง ไต่ถาม
ปรับปรุง ตรวจสอบ

บทที่ ๑๐ ๒๕๗
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ภูมิหลังของการเผยแผ่พุทธศาสนา

ประมาณพ.ศ. ๒๐๗ พระเจ้ าอเล็ กซานเดอร์ มหาราชแห่ งเมืองมาซิโ ดเนี ย (กรี ซ) ยกทั พ
ปราบปรามประเทศต่างๆ และขยายอานาจเข้าสู่อินเดียในปี พ.ศ. ๒๑๗ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหา
ราชสิ้นพระชนม์ก่อนที่จะตีแคว้นมคธไว้ในอานาจ แม่ทัพซึ่งเคยเป็นทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์
ต่างตั้งตัวเป็นใหญ่ครอบครองดินแดนต่างๆ ที่เคยยึดไว้ได้แถบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงราบลุ่ม
แม่น้าสินธุในประเทศอินเดีย ชาวอินเดียคือจันทรคุปต์ได้รวบรวมพลแล้วเข้าตีเมืองมคธโดยชิงราช
สมบัติจากราชวงศ์นันทะ พ.ศ. ๒๒๑ ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้าจันทรคุปต์ ปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์เมารยะหรือ โมริยะครองเมืองมคธ ซึ่งมีปาฏลีบุตรเป็นราชธานี เมื่อพระเจ้าจันทรคุปต์
สิ้นพระชนม์ โอรสจึงขึ้นครองราชย์ต่อมาทรงพระนามว่า พระเจ้าพินทุสาร ต่อมาพระเจ้าพินทุสาร
สิ้นพระชนม์ โอรสจึงขึ้นครองราชย์ต่อใน พ.ศ. ๒๗๐ ทรงพระนามว่า พระเจ้าอโศกปิยทัสสี พระองค์
ตั้งพระราชหฤทัยว่าจะทาสงครามขยายอานาจและอาณาเขตเหมือนพระอัยกาและพระบิดา จึงส่งทัพ
เข้ารุกรานโดยทาสงครามกับแคว้นกลิงคราฐ (ทางตอนใต้) จากสงครามครั้งนี้ พระเจ้าอโศกทรงทราบ
ว่ามีทหารและชาวกลิงคราฐ (ทางตอนใต้) ล้มตายนับแสนคน
พระเจ้าอโศกเกิดความสังเวชพระหฤทัยในปี พ.ศ. ๒๘๒ พระองค์จึงหันมานับถือศาสนาพุทธ
เปลี่ยนความคิดจากการขยายอานาจด้วยสงครามมาเป็นการอาณาเขตทางธรรมจึงมุ่งส่งเสริมพุทธ
ศาสนา ด้วยวิธีต่างๆ จนได้พระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช” ซึ่งเรามักเรียกกันว่าพระเจ้า
อโศกมหาราช ในประเทศอินเดียขณะนั้ นชาวมคธนับ ถือคติธรรมจากลั ทธิและศาสนาอยู่ ๔ กลุ่ ม
ด้วยกันคือ กลุ่มที่นับถือศาสนาพราหมณ์ กลุ่ มศาสนาพุทธ กลุ่มศาสนาเชน (ไชนะ) พวกเดียรถีย์
นิครนถ์ และกลุ่มอาชีวก พระเจ้าอโศกทรงเลือกทานุบารุงศาสนาพุทธ และส่งเสริมให้เป็นศาสนาหลัก
ของประเทศแต่ก็ไม่กีดกันหรือทาลายศาสนาอื่นๆ ทรงสร้างเจดียสถาน สังคายนาพระธรรมวินัยที่เมือง
ปาฏลีบุตร (ปัจจุบันเรียกปัตตนะ) เรียกว่า “ตติสังคายนา” (สังคายนาครั้งที่ ๓) และส่งสมณทูตไปเผย
แผ่ธรรมะของศาสนาพุทธลัทธิหินยาน (เถรวาท) ไปยังดินแดนต่างๆ
จากตานานมหาวงศ์ซึ่งแต่งในประเทศลังกาได้กล่าวว่า พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไป
เผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ดังนี้
๑. ส่งพระมหาเทวเถระ ไปยังตอนใต้แม่น้าโคทาวารี แถบเมืองไมเชอร์
๒. ส่งพระรักขิตเถระ ไปแคว้นกะนะระเหนือ เขตเมืองบอมเบย์
๓. ส่งพระธรรมรักขิตเถระ ไปแถบแว่นแคว้นชายทะเลตอนเหนือเมืองบอมเบย์
๔. ส่งพระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยังแคว้นทางตอนเหนือแม่น้าโคทาวารี
๕. ส่งพระมัชฌันติกะเถระไปเมืองกัสมิระและเมืองคันธาระ (ปัจจุบันคือแคว้นแคชเมียร์และ
ประเทศอัฟกานิสถาน)
๖. ส่งพระมัชฌิมเถระไปแถบมณฑลหิมวันต์ เชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาล
๗. ส่งพระมหารักขิตเถระไปกลุ่มเมืองที่ชาวกรีกมาครองแถบประเทศเปอร์เซีย
๘. ส่งพระมหินทรเถระ ซึ่งเป็ราชบุตรไปเผยแผ่ธรรมะที่ลังกา
๙. ส่งพระโสณะเถระกับพระอุตรเถระมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ในสายการเผยแผ่พุทธศาสนา
กลุ่มนี้เชื่อว่ามายังดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
พระเจ้าอโศกมหาราชครองราชย์อยู่ ๔๑ ปี (สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๓๑๑)

๒๕๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

รูปเคารพในพุทธศาสนาหรือสิ่งของที่สร้างขึ้นเป็นสั ญลักษณ์ในพุทธศาสนา เพื่อบูชาหรื อ
กราบไหว้ก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปในประเทศอินเดีย ซึ่งเดิมทีไม่มีใครกล้าทาพระพุทธรูป แม้
กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ตาม นับตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ชาวอินเดียก็สร้างรูป
สัญลักษณ์ในพุทธศาสนาแทนการสร้างพระพุทธรูป (ตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เช่น การ
สลักรูปวงล้อธรรมจักร (ล้อเกวียน)สัญลักษณ์ที่ มีความหมายของการแสดงธรรมหรือเทศนา หากมี
กวางหมอบอยู่ด้วย ก็หมายถึง การปฐมเทศนาที่ปุาอิสิตปตนมฤคทายวัน (ปุาซึ่งมีกวางอาศัยอยู่) มัก
สลัก(หรือจาแลง) ด้วยหินทรายสีขาวนวล หรือหินแกรนิต ถ้าจาหลักบัลลังก์หรืออาสนะ (ที่พระพุทธ
เจ้าประทับนั่ง) วางอยู่ใต้ต้นโพธิ์ จะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง การตรัสรู้ หากสลักรอยพระบาทหรือม้า
ทรง (ม้ากัณฐกะ) แต่ไม่มีคนขี่ หมายถึง การออกบวช (มหาภิเนษกรมณ์) การสลั กรู ป สถูป เจดีย์
หมายถึง การดับขันธ์นิพาน จนกระทั่งราวปี พ.ศ. ๖๐๐ กว่า จึงมีการสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรก
ในอินเดีย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย

พระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิแห่งแคว้นมคธผู้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และเคยเสด็จ
ออกผนวชในระยะหนึ่ง พระองค์ศรัทธาในพระโมคลีดิสเถระ จึงยกย่องให้เป็นประธานแห่งสงฆ์ลัทธิ
เถรวาท และอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธ ทาให้นักบวชในลัทธิอื่นหลบซ่อนตัวเข้ามาบวชเป็น
พระสงฆ์ พระเจ้าอโศกฯ จึงได้มีการตรวจสอบ และจับสึกเป็นจานวนมาก และได้มีการสังคายนา
พระไตรปิฎก นับเป็นครั้งที่ ๓ (ตติสังคายนา) โดยมีพระโมคลีดิสเถระเป็นประธาน จากนั้นจึงเผยแผ่
พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ๙ แห่งด้วยกันใน ๙ แห่งมีเส้นทางหนึ่งที่ธรรมทูต หรือสมณทูตได้
เดินทางมายังสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานว่าได้แก่ ดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแพร่เข้าสู่
ประเทศไทย(เสถียร โพธินันทะ, ๒๕๔๓)
พุทธศาสนาสมัยอาณาจักรฟูนัน (ฟูนาน บานัมหรือพนม)
อาณาจักรฟูนัน ซึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฟูนันครอบคลุมพื้นที่บริเวณลาวตอนใต้
กัมพูชา และประเทศไทย ซึ่งมีการขุดพบศิลปวัตถุสมัยฟูนันในอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
เมืองโบราณจันแสน จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนถึงภาคอีสาน จากหลักฐานของโบราณสถานและ
โบราณวั ตถุ ทาให้ เรา ทราบว่ ากษัต ริ ย์ ห รื อผู้ ป กครองอาณาจั กรนิ ย มนั บ ถือ ศาสนาพราหมณ์ แต่
ประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท(หินยาน) และศาสนาพุทธลั ทธิมหายาน เนื่องจากศาสนา
พุทธนั้นเวลาประกอบพิธีกรรมไม่ยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน คือค่าใช้จ่ายไม่มากในการทาพิธี ไม่มี
ของเซ่นถวาย พระพุทธรูปและสงฆ์ ไม่มากนักประชาชนที่ยากจนสามารถจัดงาน หรือทาพิธีกรรม
ต่างๆ ได้ทุกครอบครัว ไม่เหมือนพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ซึ่งทาพิธีกรรมยุ่งยากกว่า และค่าจ้าง
พราหมณ์ทาพิธีสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมาก (พราหมณ์เท่านั้นที่จะทาพิธีได้) ของถวายใช้จานวนมาก
(สิ้ น เปลื อ ง) หายากและมี ร าคาแพงและบางพิธี ก รรมของพราหมณ์ ขั ดความรู้ สึ ก ของมนุ ษ ย์ โ ดย
ธรรมชาติ คือ มีความเมตตากรุณาต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ พิธีกรรมของพราหมณ์ บางครั้งต้องฆ่าสัตว์
เช่น ฆ่าแพะบูชายัญ จึงเป็นที่มาของสานวนที่ว่า “แพะรับบาป”

บทที่ ๑๐ ๒๕๙
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๓ เป็นต้นมาชาวอินเดียได้นาความเจริญด้านต่างๆ เข้ามาเผยแพร่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย การแต่งกาย ศิลปะ และศาสนา
บ้านเมืองในดินแดนนี้จึงเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นชุมชนเมืองครั้งแรก คืออาณาจักรฟูนันราวพุทธศตวรรษที่ ๕
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนับถือศาสนาพุทธศาสนาของชาวฟูนันคือ หลักฐานจากชาวจีนที่กล่าว
ว่า สมณะชาวฟูนันเดินทางไปแปลคัมภีร์พุทธศาสนาในประเทศจีนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ สมณทูต
ชาวฟูนัน ชื่อพระสั งฆปาละและมัน ทรเสน ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ อาณาจั กรฟูนั นล่ มสลายลงโดย
อาณาจักรเจนละ
พุทธศาสนาสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖)
อาณาจักรของกลุ่มชนมอญ และละว้าได้ก่อตั้งขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาภาคกลาง
บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรี ฯลฯ โดยมีจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และ
แพร่วัฒนธรรมไปยังภาคอีสาน ภาคเหนือ กลุ่มชนทวารวดีมีความสัมพันธ์กับชาวพุทธในลุ่มแม่น้าคง
คา แถบเมืองปาฏลีบุตร ราชคฤห์ จึงรับอิทธิพลศิลปะทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูป
แบบศิลปะคุปตะ (GUPTA)
อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่รักษาระเบียบวินัยทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ตั้งแต่ครั้ง
พระเจ้าอโศกฯ อย่างเคร่งครัด ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ชาวทวารดีจากลพบุรีได้แพร่อิทธิพลขึ้นไปทาง
ตอนเหนือบริเวณจังหวัดลาพูน ปัจจุบันก่อตั้งอาณาจักรหริ ภุญไชยขึ้นโดยมีพระนางจามเทวีพระธิดา
เจ้าเมืองลพบุรี ขึ้นครองราชย์ มีการนิมนต์พระสงฆ์ในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทจานวน ๕๐๐ รูป จาก
ลพบุรีไปเผยแผ่ศาสนายังดินแดนภาคเหนือประเทศไทย อาณาจักรหริภุญไชยล่มสลายลงเมื่อสมัยพ่อ
ขุนเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนาไทยยึดครอง ส่วนอาณาจักรทวารดีล่มสลายเมื่อมหาราชแห่ งพุกาม
คือพระเจ้าอนิรุทธ์มหาราช (อโนรธามังช่อ) ยึดครองในพุทธศตวรรษที่ ๑๖
พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘)
ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์
ธานี จนถึงบริเวณประเทศอินโดนีเซีย บริเวณเกาะสุมาตราพบหลักฐานทางโบราณคดีทั้งโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาลัทธิมหายาน บริเวณดังกล่าว ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์เจริญ
ควบคู่ กัน โดยชาวอิ น เดี ย ซึ่ งเดิ น ทางเข้ าสู่ เ อเชีย ตะวั น ออกเฉีย งใต้เ พื่ อ ติ ดต่ อ ค้ า ขายและเผยแผ่
วัฒนธรรมด้านต่างๆ ให้แก่ชนพื้นเมือง พร้อมทั้งด้านศาสนาพุทธลัทธิมหายาน กลุ่มชนสมัยศรีวิชัยจึง
ได้สร้างพระธาตุไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธ านีและพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(องค์เดิม) และสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระพุทธรูปขึ้น (พบพระพุทธรูปแบบศิลปะคุปตะ
ที่เวียงสระ อาเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
“ อาณาจักรศรีวิชัยยังเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาปริยัติธรรมที่โด่งดังจนถึง พุทธศตวรรษที่
๑๕ โดยพระทีปังกรอติศะ ผู้ฟื้นฟูพุทธศาสนาในธิเบต เคยมาพักศึกษาในสานักพระธรรมเกียรติ์ ที่
เกาะสุมาตราถึง ๑๒ ปี” (เสถียร โพธินันทะ, ๒๕๔๓, ๑๗)
อาณาจั กรศรี วิชัยอยู่ ในอานาจการปกครองของราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทาง
การเมืองและศาสนากับราชวงศ์ปาละในอินเดียจึงได้รับอิทธิพลศิลปะและศาสนาพุทธลัทธิมหายาน
จากจารึกหลักที่ ๑๙ ได้กล่าวถึงอานาจของอาณาจักศรีวิชัยแผ่ขึ้นมาทางเหนือถึงลพบุรีโดยเชื้อพระ
วงศ์ของศรีวิชัยจากเมืองนครศรีธรรมราช มีนามว่าพระเจ้าสุริยวรมั นที่ ๑ ขึ้นมาครองเมืองลพบุรีและ

๒๖๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เผยอ านาจเข้าสู่ ป ระเทศกั มพูช าในกลางพุท ธศาตวรรษที่ ๑๕ (ราวพ.ศ. ๑๕๕๐) เมื องลพบุ รี จึ ง
ประกอบไปด้วยศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท

ภาพที่ ๑๐.๒ พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : campus (๒๕๕๘)
พุทธศาสนาสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘)
นับตั้งแต่ชนชาติขอมซึ่งมีเชื้อสายจากทางใต้ของประเทศไทยคือเมืองนครศรีธรรมราชเข้า
ปกครองดินแดนประเทศไทยแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาโดยมีเมืองละโว้ หรือลพบุรีเป็นศูนย์กลาง ขอม
ได้แผ่อิทธิพลไปยังดินแดนภาคตะวันออกแถบจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ภาคอีสานตอนใต้
เช่น จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฯลฯ และเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ดินแดนต่างๆ เหล่านี้
ประชาชนและพระมหากษัตริย์ ขอมจะนับ ถือศาสนาพุทธลัทธิมหายานควบคู่กับศาสนาพราหมณ์
พระมหากษัตริย์ขอมบางพระองค์จะนับถือศาสนาพราหมณ์ เช่น สุริยวรมันที่ ๒ ผู้สร้างนครวัด บางรัช
สมัยพระมหากษัตริย์ก็นับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน เช่น รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งสมัยนี้
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง (พ.ศ. ๑๗๒๔–๑๗๖๒) พระองค์ได้สร้างพุทธศาสนสถานสาคัญหลาย
แห่งในประเทศไทยและในกัมพูชา เช่น ปราสาทเมืองสิงห์ (กาญจนบุรี) ปราสาทกาแพงแลง (เพชรบุรี)
พระปรางค์ ส ามยอด (ลพบุ รี ) ปราค์ พ รหมทั ต และปรางหิ น แดงที่ บ ริ เ วณปราสาทหิ น พิ ม าย
(นครราชสีมา) และปราสาทบายน (ที่นครธม) ในประเทศกัมพูชา
ดินแดนจังหวัดลพบุรีในอดีต เคยอยู่ในอานาจของพวกมอญ (ทวารวดี) โดยมีชนชาติละว้า
ปะปนอยู่ร่วมกัน ครั้นชนชาติขอมเข้ามาปกครองลพบุรีจึงเกิดการรวมชาติพันธุ์กับพวกละว้า ครั้งชน
ชาติไทยเข้ามาในบริเวณประเทศไทยปัจจุบันพวกลาวหรือละว้าก็อพยพไปอยู่ตามปุาเขาทางเหนือซึ่ง
เรามักเรียก “ลัวะ” ทางใต้เรียกว่า “ละว้า” เมื่อไทยแผ่อาณาเขตมาปกครองบริเวณสุโขทัยได้นาพุทธ
ศาสนาลั ทธิเถรวาทและศาสนาพราหมณ์มาเป็ นเครื่ องมือในการปกครองอาณาจั กรสุ โ ขทัยซึ่งได้
แบบอย่างธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติ และพิธีกรรมบางอย่างจากขอม

บทที่ ๑๐ ๒๖๑
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ภาพที่ ๑๐.๓ ปราสาทบายน (ที่นครธม) ในประเทศกัมพูชา
(ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ ๔ หน้า)
ที่มา : THAIFLY. (๒๕๕๓)
พุทธศาสนาสมัยเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๒๐ )
กลุ่มชนชาติไทยที่ก่อตั้งบ้านเรือนขึ้นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยหรือดินแดนที่เรียกว่า
“ล้านนาไทย” มีการนับถือพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) ตามแบบอย่างพวกมอญ ครั้งเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระเจ้าอนิรุทธ์มหาราชกษัตริย์พม่าเป็นใหญ่ขึ้นครองเมืองพุกามโจมตีเมืองสุธรรม
วดีศูนย์กลางพุทธศาสนาของชนชาติมอญ และขยายอานาจเข้าสู่หัวเมืองมอญ และภาคเหนือ ภาค
กลางของไทย(อาณาจั กรทวารวดี) แถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและเมืองนครปฐม พระเจ้าอนิรุทธิ์ฯ ได้
อุปถัมภ์พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทตามแบบมอญที่สุธรรมวดี (สะเทิม) อีกทั้งได้นารูปแบบของศาสนา
พุทธลัทธิเถรวาทแบบมอญเข้ามาเผยแผ่ในภาคเหนือล้านนาไทย
ในสมัยพ่อขุนเม็งรายกษัตริย์แห่งอาณาจักรเชียงแสนได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือ
และสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นศูนย์กลางการปกครองราวปี พ.ศ. ๑๘๓๓ ทรงขยายอานาจโดยการทา
สงครามชนะอาณาจักรหริภุญไชย (มอญ) ที่ลาพูนและนาพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์มา
เผยแผ่ ในอาณาจั กร ช่วงระยะที่ร วบรวมหัว เมืองทางเหนือแล้ว ย้ ายเมืองหลวงหรือราชธานี มาที่
เชียงใหม่และเรียกอาณาจักรใหม่ว่า “อาณาจักรล้านนาไทย” (ฐิรชญา มณีเนตร,๒๕๕๓ : ๑๔๐)
ในสมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ. ๑๙๑๐) ส่งฑูตมาขอพระสุมนเถระจากสุโขทัยเพื่อเผยแผ่พุทธ
ศาสนาและจัดตั้งคณะสงฆ์ลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในอาณาจักรล้านนาไทย และนิมนต์พระเถระ
จากหัวเมืองมอญเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ในสมัยพระเจ้าติโลกราชจัดให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้นที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัด
เชียงใหม่ (วัดโพธาราม) ครั้งราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ อาณาจักรล้านนาไทยจึงตกเป็ นของพม่า
จากนั้นไทยกับพม่าก็ผลัดกันครอบครองอาณาจักรนี้

๒๖๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐)
พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วง ทรงเลื่อมใสพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบ
ลังกาจึงนิมนต์พระสงฆ์ในลัทธิลังกาวงศ์มาเผยแผ่ศาสนาในเมืองสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกว่าใน
สมัยพ่อขุนรามคาแหงว่านาพระสงฆ์มาจากเมืองนครศรีธรรมราช ความเจริญของพุทธศาสนาลัทธิเถร
วาทแบบลั งกาวงศ์เจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในสมัยพระมหาธรรมราชที่ ๑ ลิ ไท (กษัตริ ย์ องค์ที่ ๖ แห่ ง
ราชวงศ์พระร่วง) ดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ออกผนวชเป็นตัวอย่างแก่ชาวสุโขทัย อีกทั้งยัง ได้พระราช
นิพนธ์หนังสือคาสอนทางศาสนาพุทธคือ “เตภูมิกถา” (ไตรภูมิพระร่วง) ส่วนศาสนาพุทธลัทธิมหายาน
ก็ลดบทบาทลง สาหรับศาสนาพราหมณ์ก็ยังคงปะปนในพิธีกรรมบางอย่างของประชาชน และในราช
สานัก จะเห็นว่าในสมัยสุโขทัยมีการหล่อเทวรูปตามเมืองต่างๆ
พุทธศาสนาสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๓)
ในสมัยอยุธยาศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทยังคงเจริญสืบต่อมาจากในดิ นแดนและหัวเมืองต่างๆ
เช่น เขตล้านนา สุโขทัย และดินแดนอาณาจักรอยุธยา วัดทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทและศิลปวัตถุ
ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมากมาย วัดมีขนาดใหญ่โต ถาวรวัตถุภายในวัดมีความงดงามและอลังการ ชีวิตของ
ชาวอยุธยามีความผูกพันกับวัดหรือพุทธศาสนาอย่างมาก นับตั้งแต่เกิดจนตาย หลักธรรมคาสั่งสอนใน
พุทธศาสนาเป็นหลักการปฏิบัติตน ครองตนของชาวอยุธยาและแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ใช้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจควบคู่กับกฎหมายอานาจในการปกครองไพร่ฟูาประชาชนและเหล่าทหาร ขุนนาง
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) พระองค์ได้เสด็จออกผนวชและ
จ าพรรษาที่วั ด จุ ฬามณี เมื อ งพิ ษ ณุโ ลก ในปี พ.ศ. ๒๐๐๘ และมี ก ารแต่ งต าราทางศาสนาขึ้ น คื อ
“มหาชาติคาหลวง”
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕ – ๒๓๑๐) ศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทใน
ลังกาเสื่อมลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงส่งพระสงฆ์คณะหนึ่ง มีพระอุบาลีเป็นประธานสงฆ์ไป
เผยแพร่พุทธศาสนาแบบสยามวงศ์ หรือเรียกว่า อุบาลีวงศ์ (ลัทธิเถรวาท)
พุทธศาสนาสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ปัจจุบัน)
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาอานาจทางการเมือง
ใหม่ ทรงสร้างเมืองธนบุรีเป็นราชธานี พระองค์ได้ทาการสถาปนาสังฆมณฑล ให้สืบหาพระสงฆ์ชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้รู้ธรรมมาช่วยบารุงศาสนาพุทธ (ลัทธิเถรวาท) ที่แยกย้ายกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ให้มา
ประชุ ม กั น ที่ วั ด บางหว้ า ใหญ่ แล้ ว เลื อ กพระสงฆ์ ผู้ ที่ ท รงธรรมมากและพรรษามาก เป็ น สมเด็ จ
พระสังฆราช เพื่อเป็นประมุขของสงฆ์ในการจัดการปกครองในสังฆมณฑล อีกทั้งยังสืบหาต้นฉบับ
พระไตรปิ ฎ กตามหั ว เมืองต่างๆ ที่ยั งหลงเหลื อจากการทาลายของข้าศึก น ามาคัดลอกเพื่อสร้ า ง
พระไตรปิฎกฉบับหลวงสาหรับพระนคร
ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาฯ พระองค์ทรงรวบรวมพระไตรปิกฎ จัดระเบียบพระสงฆ์ และ
สร้างวัดวาอารามขึ้น (หลังจากย้ายราชธานี) เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระเชตุ
พนฯ (โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์) และวัดอื่นๆ มีการรวบรวมพระพุทธรูปสาคัญที่ถูกทิ้งไว้ตามวัดร้างหัว
เมืองต่างๆ เช่น สุโขทัย อยุธยา ลพบุรี มาไว้ตามวัดต่างๆในพระนคร (กรุงเทพฯ)

บทที่ ๑๐ ๒๖๓
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๕๒–๒๓๖๗) จัดให้มีการศึกษา
ปริยติธรรม ๙ ประโยตขึ้น มีการส่งสมณฑูตไปเจริญไมตรีด้านศาสนากับประเทศศรีลังกา
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ใฝุ พระทัยในปริยัติธรรม จัดให้พระเถระ
และราชบัณฑิตแปลพระไตรปิฎก เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาให้กว้างไกล ซึ่งเดิม
พระไตรปิฎกเป็นภาษามคธ อีกทั้งสนับสนุนให้เขียนตาราทางศาสนาขึ้นมากมาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ในช่วงระยะเวลาที่รัชกาลพระนั่งเกล้าฯ ครองราชย์
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ยังทรงผนวชอยู่ จึงมีความรู้ในธรรมะแห่งพระไตรปิฎกอย่างมากมาย มีการ
จัดตั้งพระสงฆ์เป็น ๒ นิกาย คือธรรมยุติกนิกายกับมหานิกาย คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๖ ส่ ว นคณะสงฆ์ เ ดิ ม เรี ย กว่ า มหานิ ก าย ความแตกต่ า งระหว่ า งนิ ก ายทั้ ง สองนี้ อ ยู่ ที่
ธรรมยุติกนิกายมีการยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ตามที่พระองค์ทรงสอบสวนแล้วว่าถูกต้อง
ตามพุทธบัญญัติ และพระองค์ยังทรงสร้างพระปฐมเจดีย์องค์ใหม่ (ครอบองค์เดิม) จัดให้มีการศึกษา
ปริยัติธรรม ศาสนาพุทธลัทธิมหายานที่เสื่อมลงตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในรัชกาลนี้
โดยมี พ ระญวนอพยพเข้ า มาในประเทศตั้ ง แต่ ยั ง ผนวชและคบหาพระองค์ จึ ง ได้ อุ ป ถั ม ภ์ ไ ว้ ใ น
ราชอาณาจักร เมื่อขึ้นครองราชย์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงทานุบารุงศาสนาเป็ นเช่นเดียวกับพระจอม
เกล้าฯ มีการจัดตั้งสถานศึกษาธรรมะขึ้นคือ “มหามกุฏราชวิทยาลัย”ที่วัดบวรนิเวศฯ มีการสร้างวัด
สาคัญขึ้น เช่น วัดเบญจมบพิตรฯ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ จัดให้คณะสงฆ์มีการประชุมสอบทานพระไตรปิ ฎ ก
ฉบับรัชกาลที่ ๕ ชักชวนให้บุคคลฝุายต่างๆ และประชาชนร่วมบริจาคพิมพ์พระไตรปิ ฎกขึ้นใหม่ เรียก
“พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ”
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จัดให้มีสังฆมนตรี และสังฆสภา
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๙ มีการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่กรุงเทพฯ มีการจัดตั้ง “มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ” เป็นมหาวิทยาลัย
ทางพุทธศาสนาที่บริเวณวัดมหาธาตุ (ท่าพระจันทร์) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จออกผนวชที่ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (ผนวชอยู่ ๑๕ วัน) ทรงประทับที่วัดบวรนิเวศฯ

ภาพที่ ๑๐.๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระบรรพชา ประทับที่พระแท่นท้ายอาสนสงฆ์
สมเด็จพระราชชนนี ถวายบาตรสาหรับพระราชพิธีอุปสมบทกรรม

๒๖๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทกับลัทธิมหายาน

ราวปี พ.ศ. ๑๐๐ มีกลุ่มภิกษุพวกวัชชีแห่งเมืองเวสาลีได้นาเอาข้อความในพระสูตร”มหาปรินิ
พานสูตร” ว่าพระพุทธองค์ได้อนุญาตให้แก้ไขข้อบังคับเล็กๆ น้อยๆ หากพระภิกษุส่วนใหญ่เห็นพร้อม
กัน พระยศเถระหัวหน้าภิกษุอีกฝุายคัดค้านไม่เห็นด้วย ภิกษุกลุ่มวัชชีก็ไม่ยอมจะให้แก้ไขพระวินัย
การถือพระวินัยจึงเริ่มแตกกันออกเป็น ๒ ฝุาย กลุ่มพระยศเถระเรียกว่า”ลัทธิเถรวาท” (หินยาน) โดย
ยึดถือคาสั่งสอนตามที่พุทธองค์สั่งสอน กลุ่มวัชชีเรียกตนเองว่า “อาจริยวาท”(มหายาน) ยึดตามเกณฑ์
แก้ไขหรือคาสอนของอาจารย์ของตนซึ่งแก้ไขพระวินัย กลุ่มนี้นับถือกันในประเทศจีน ญี่ปุน เวียดนาม
(ญวน) พระภิกษุจะฉันอาหารมื้อเย็น โดยอ้างว่าไม่มีข้อห้ามในพระปาติโมกข์ จากการสังคยานาครั้งที่
๒ นี้ได้นาไปสู่การแตกแยกของพระพุทธศาสนาเป็น ๒ ลัทธิ หลักธรรมคาสอนจึงเกิดความแตกต่างกัน
ดังนี้ (เสฐียร พันธรังสี, ๒๕๓๔)
ตารางที่ ๑๐.๑ หลักธรรมคาสั่งสอนระหว่างพุทธศาสนานิกายเถรวาทและพุทธศาสนานิกายมหายาน
เถรวาท

มหายาน

๑. ยึดถือพระวินัยตามที่พระมหาเถระโดยมี
พระมหากัสสปะเป็นประธานสังคายนาครั้งแรก
๒. นับถือกันกลุ่มประเทศไทย ลังกา พม่า ลาว
และกัมพูชา พระสงฆ์ไม่ฉันอาหารมื้อเย็น
(ตั้งแต่หลังเที่ยง)
๓. สอนให้มุ่งอรหันตผล เพื่อพ้นทุกข์โดยเน้น
อริยสัจ ๔ โดยมุ่งนิพาน
๔. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เข้ามานับถือเป็นสาคัญ
๕. มุ่งผลสูงสุดให้สอดคล้องกับหลักของพระ
ธรรมวินัย
๖. ยึดถือคาสอน พิธีกรรมตามพุทธวัจนะ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตามสภาพการณ์
๗. มีพระพุทธองค์คือพระสมณโคดมเพียงองค์
เดียว
๘. เป็นศาสนาแบบอเทวนิยม(ไม่มีพระเจ้า) แต่
นับถือพระธรรมคาสอนเป็นหลักปฏิบัติตน เพื่อ
ความสุขในชีวิต เน้นการพึ่งตนเองและเชื่อกฎ
แห่งกรรม
๙. มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านิพานตาม
อายุขัยของมนุษย์ ดับสูญสิ้นเชิงไม่กลับมาเกิด
อีก

๑. ยึดถือตามพระอาจารย์ของกลุ่มตนแก้ไขสั่ง
สอน
๒. นับถือกันในกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี
มองโกเลีย ธิเบต เวียดนาม(ญวน) สิกขิม และ
ภูฏาน พระสงฆ์ฉันอาหารมื้อเย็น
๓. สอนให้มุ่งโพธิญาณโดยปฏิบัติตามทศบารมี
เพื่อการเป็นพระโพธิสัตว์
๔. มุ่งพัฒนาปริยาณ ก่อนแล้วจึงเน้นคุณภาพ
ภายหลัง
๕. มุ่งประโยชน์สูงสุด
๖. ปรับปรุงพิธีกรรม มีธรรมสังคีต เช่นการ
สวดอาจคล้ายการร้องเพลง หรือ อาจมีดนตรี
ประกอบการสวดมนต์ ประกอบการเผยแพร่
ศาสนา อธิบายขยายความคาสอนอย่าง
มากมาย และเพิ่มเติมพระสูตรโดยการแต่งขึ้น
ใหม่ โดยยึดพุทธวัจนะ(คาสอนเป็นหลัก)
๗. มีพระพุทธเจ้าหลายองค์
๘. เป็นเทวนิยม มีพระพุทธเจ้าหลายองค์ให้
นับถือ กราบไหว้ บูชา เน้นการช่วยเหลือจาก
พระเจ้าเพื่อประโยชน์สุข

บทที่ ๑๐ ๒๖๕
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เถรวาท

มหายาน

๑๐. พระไตรปิฎกจารึกบนใบลาน (เดิม) เป็น
ภาษาบาลี

๙. มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านิพานนั้นไม่ดับ
สูญแต่จะเสด็จจากโลกมนุษย์ไปสู่สวรรค์ เมื่อ
โลกเกิดยุคเข็นจะกลับมาช่วยเหลือโดยเกิดมา
เป็นมนุษย์ (พระโพธิสัตว์) เช่น เจ้าแม่กวนอิม
๑๐. พระไตรปิฎกจารึกบนแผ่นทองเป็นภาษา
สันสกฤต

การปกครองของคณะสงฆ์

การปกครองของคณะสงฆ์ในประเทศไทย เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับปัจจุบัน
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕) มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุข ดารงตาแหน่งที่ เรียกว่า “สกลมหา
สังฆปริณายก” มีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษา แบ่งเขตการปกครองออกเป็นส่วนๆ โดย
มีผู้ปกครองแต่ละส่วนดังต่อไปนี้
๑. ประเทศ สมเด็จพระสังฆราช
๒. หน เจ้าคณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนใต้ หนตะวันออก และเจ้าคณะ
ธรรมยุต
๓. ภาค เจ้าคณะภาค (มีรวม ๑๘ ภาค)
๔. จังหวัด เจ้าคณะจังหวัด
๕. อาเภอ เจ้าคณะอาเภอ
๖. ตาบล เจ้าคณะตาบล
๗. วัด เจ้าอาวาส
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ส่วนมหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จ
พระสั งฆราช เป็ น ประธานกรรมการโดยตาแหน่ ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรู ป เป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจานวนไม่ต่ากว่า ๔ รูป และไม่เกิน ๘
รูปเป็นกรรมการสาหรับตาแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม ให้อธิบดีกรมศาสนาเป็นโดยตาแหน่ง
ลาดับชั้นสมณศักดิ์
พระสงฆ์สมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งจากองค์พระมหากษัตริย์ ตามลาดับชั้นจากสูง
ไปต่า ดังต่อไปนี้
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒. สมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่ ชั้น สุพรรณบัฎ
๓. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ (หรือ รองสมเด็จ)
๔. พระราชาคณะชั้นธรรม
๕. พระราชาคณะชั้นเทพ

๒๖๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๖. พระราชาคณะชั้นราช
๗. พระราชาคณะชั้นสามัญ
๘. พระครูสัญญาบัตร (ชั้นพิเศษ ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี ชั้นสามัญ)
๙. พระครูชั้นฐานานุกรม
๑๐. พระครูชั้นประทวน
สมเด็จพระสังฆราช เป็นตาแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐานจากศิลาจารึกของ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ได้จารึกคาว่าสังฆราชไว้ด้วย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เป็นตาแหน่งสมณะศักดิ์สูงสุดฝุายพุทธจั กรของคณะสงฆ์ ราชอาณาไทย ทรงเป็นองค์ประธานการ
ปกครองคณะสงฆ์ ตาแหน่งนี้น่าจะมีที่มาจากคณะสงฆ์ไทย นาแบบอย่างมาจาก ลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราช ได้ทรงอัญเชิญพระเถระผู้ใหญ่ของลังกา ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก เข้ามา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝุายเถรวาทในประเทศไทย
การพระราชทานสมณศักดิ์ส่วนใหญ่กาหนดในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาและวันฉัตรมงคล
สาหรั บ สมณศักดิ์พระครู ชั้น ประทวน ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรง
พิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่จะเป็นวันใดหลังพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาแล้ว
ราชพระนามของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
องค์ที่ ๑
สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๓๗ ในรัชกาลที่ ๑
องค์ที่ ๒
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดพระศรีสรรเพชญ์ (มหาธาตุ)
พ.ศ.๒๓๓๗ – ๒๓๕๙ ในรัชกาลที่ ๑–๒
องค์ที่ ๓
สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
พ.ศ.๒๓๕๙ – ๒๓๖๒ ในรัชกาลที่ ๒
องค์ที่ ๔
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๓๖๓ – ๒๓๖๕ ในรัชกาลที่ ๒
องค์ที่ ๕
สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๓๖๕ – ๒๓๘๖ ในรัชกาลที่ ๒ – ๓
องค์ที่ ๖
สมเด็จพระสังฆราช (นาค) วัดราชบูรณะ
พ.ศ. ๒๓๘๖ – ๒๓๙๒ ในรัชกาลที่ ๓
องค์ที่ ๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี)
วัดพระเชตุพน ฯ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๓๙๖ ในรัชกาลที่ ๔
องค์ที่ ๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์(พระองค์เจ้าฤกษ์)
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๓๙๖ – ๒๔๓๕ ในรัชกาลที่ ๔
องค์ที่ ๙
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐ์ฯ
พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๔๒ ในรัชกาลที่ ๕
องค์ที่ ๑๐
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษย
นาคมานพ) วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๖๔ ในรัชกาลที่ ๕ – ๖

บทที่ ๑๐ ๒๖๗
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

องค์ที่ ๑๑
องค์ที่ ๑๒
องค์ที่ ๑๓
องค์ที่ ๑๔
องค์ที่ ๑๕
องค์ที่๑๖
องค์ที่ ๑๗
องค์ที่ ๑๘
องค์ที่ ๑๙
องค์ที่ ๒๐

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์)
วัดราชบพิธฯ พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๘๐ ในรัชกาลที่ ๖ – ๘
สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทว) วัดสุทัศนเทพวราราม
พ.ศ.๒๔๘๑ -๒๔๘๗
ในรัชกาลที่ ๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๕๐๑ ในรัชกาลที่ ๘ – ๙
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรฯ
พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศฯ
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม
พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๔ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระสังฆราช (ปุุน ปุณณศิริ) วัดพระเชตุพนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๓๒ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)
วัดบวรนิเวศฯ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๕๖ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

ที่มา : ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร. (๒๕๔๒)
สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์และทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า รวม ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้
ยังมีอีก ๒ พระองค์ ที่ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงชินวรสิริวัฒน์ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
เครื่องยศของสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเครื่องพระยศประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้
๑. พระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น
๒. พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
๓. บาตร พร้อมฝาบาตร เชิงบาตรถมปัด
๔. พานพระศรี ถมปัด
๕. ขันน้าและพานรอง ถมปัด
๕. คณโฑ ถมปัด
๖. พระสุพรรณศรี ถมปัด

๒๖๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๗. พระสุพรรณราช ถมปัด
๘. หีบตราพระจักรี ถมปัด
๙. ปิ่นทรงกลม ๔ ชั้น ถมปัด
๑๐. กาทรงกระบอก ถมปัด
๑๑. หม้อลักจั่น ถมปัด
๑๒. กระโถน ถมปัด

ภาพที่ ๑๐.๕ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่มา : ศักดิ์ศรี บุญรังศรี (๒๕๕๘)

ภาพที่ ๑๐.๖ พระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘).

บทที่ ๑๐ ๒๖๙
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ภาพที่ ๑๐.๗ พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘).
เมื่อสิ้นพระชนม์จะทรงได้รับเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ได้แก่
๑. พระโกศกุดั่นน้อย (หรือ มากกว่า)
๒. พระเศวตฉัตร ๓ ชั้นกางกั้นพระโกศ
๓. เสด็จสรงน้าพระศพ
๔. รับพระราชทานเพลิงพระศพ
๕. เครื่องประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง กลองชนะ จ่าปี่ จ่ากลอง

ภาพที่ ๑๐.๘ พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)

๒๗๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

๑. วันพระ หรือวันธรรมสวนะ แปลว่า วันฟังพระธรรม กาหนดเอาวันขึ้น ๘ ค่า และ ๑๕ ค่า
กับวันแรม ๘ ค่า และ ๑๔ ค่า (ในเดือนขาด) หรือ ๑๕ ค่า (ในเดือนเต็ม) รวมเป็นเดือนละ ๔ วัน
๒. วันมาฆบูชา กาหนดในวันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันที่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อม
กันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และบรรลุเป็นพระ
อรหันต์
๓. วันวิสาขบูชา กาหนดในวันเพ็ญเดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน
ของพระพุทธเจ้า
๔. วันอาสาฬหบูชา กาหนดในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีอธิกมาสก็เลื่อนไปเป็นเดือน ๘ หลัง
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และพระอัญญาโกณทัญญะได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์สาวก
องค์แรกนับเป็นการมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
๕. วันเข้าพรรษา เริ่ มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ ถ้าปีใดมีอธิกมาส ก็เลื่อนไปเป็นแรม ๑
ค่า เดือน ๘ หลัง เป็นการกาหนดการอยู่ประจาของภิกษุในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน
ไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ทั้งนี้เป็นข้อปฏิบัติของภิกษุตั้งแต่สมัยพุทธการ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ให้
ภิกษุหยุกพักการเที่ยวจาริกสั่งสอนธรรมแก่ชาวบ้านระหว่างฤดูฝน เพื่อมิให้ไปเหยียบย่าข้าวกล้าในนา
ทาความเสียหายแก่พืชผลของชาวนาชาวไร่
๖. วันออกพรรษา ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๑ ถือเป็นวันสิ้นสุดกาหนดการอยู่จาพรรษาของ
พระถิกษุ วันรุ่งขึ้นจากวันออกพรรษา มีประเพณีทาบุญใส่บาตร ที่เรียกว่าว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตัก
บาตรเทโวโรหนะ คาว่า “เทโวโรหนะ” แปลว่า เสด็จลงจากเทวโลก เป็นพิธีที่จัดขึ้นโดยถือตามตานาน
ว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจาพรรษาและเทศนาดปรดพระมารดาและเทพยดาบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และเสด็จลงจากสวรรค์ในวันนี้ พุทธศาสนิกชนจึงนิยมทาบุญตัก
บาตรกัน
การนับช่วงเวลาในปฏิทินจันทรคติไทย
เดือนเต็ม คือเดือนทางจันทรคติที่มีวันครบ ๓๐ วันได้แก่ เดือนที่เป็นเลขคู่ วันสิ้นเดือนตรง
กับวันแรม ๑๕ ค่าเดือนยี่ เดือนสี่
เดือนขาด คือเดือนทางจันทรคติที่มี ๒๙ วัน เดือนที่วัน ๑๔ ค่า เป็นวันสิ้นเดือน ได้แก่เดือน
คี่
อธิกมาส หมายถึง เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือในปีนั้นมี ๑๓ เดือน มีเดือน ๘ สองหน
สาเหตุที่ต้องเพิ่มเดือน ๘ เข้าไปอีก ๑ เดือน เช่นในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ก็เพื่อให้ปฏิทินทางจันทรคติ
เทีย บได้กั บ ปฏิ ทิน ทางสุ ริ ยคติไ ด้ โดยจ านวนวัน ไม่ ต่างกัน มากเกิ นไป ปฏิทิ นบางฉบั บ เรี ยกปี ที่ มี
อธิกมาสหรือปีที่มีเดือน ๘ สองหนว่า "ปีอธิกมาส"และเรียกปีที่มีเดือน ๘ หนเดียวว่า "ปีปกติมาส"
อธิกวาร หมายถึงวันที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือในปีนั้นเดือน ๗ เป็นเดือนเต็มมี ๓๐ วัน ตาม
ปรกติเดือนที่เป็นเลขคี่ ในปฏิทินทางจันทรคติจะเป็นเดือนขาด มี ๒๙ วัน และเดือนเลขคู่เป็นเดือน
เต็มมี ๓๐ วัน แต่ด้วยเหตุผลทานองเดียวกันกับการเพิ่มเดือนเป็นอธิกมาส ในรอบประมาณ ๕ ปี
ปฏิทินทางจันทรคติซึ่งแม้จะมีอธิกมาสแล้ว แต่ก็จะมีจานวนวัน ต่างจากปฏิทินทางสุริยคติอยู่อีกหนึ่ง
วัน จึงต้องเพิ่มเสีย เพื่อให้เท่ากัน โดยเพิ่มวันเข้าไป ในเดือน ๗ ทาให้เดือน ๗ ในปีนั้นมี ๓๐ วัน วัน
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สุดท้ายของเดือน ๗ ดังกล่าวจะเป็นวันแรม ๑๕ ค่าแทนที่จะเป็นวันแรม ๑๔ ค่าเหมือนเดือนขาด
ทั่วไป วันที่เพิ่มเข้าไปนี้เรียกว่า อธิกวาร ปีที่มีอธิกวารเรียกว่า "ปีอธิกวาร" ที่ไม่มีเรียกว่า "ปีปกติวาร"
คาทั้งสามคาที่ได้อธิบาย ไปนั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีระบบในการนับและการคานวณวันเดือนปี ที่
น่าสนใจ (อธิก-) ทาให้คนไทยสามารถเข้าใจความคล้ายคลึงและความมีส่วนร่วมกันของมโนทัศน์ทั้ง
สามประการได้เป็นอย่างดี

พิธีสาคัญทางพุทธศาสนา

ในพุทธศาสนามีพิธีสาคัญต่างๆ ได้แก่
๑. พิธีบวช การบวชในพุทธศาสนา นิยมบวช ๒ อย่าง คือ บวชเณร (บรรพชา) และบวช
พระ (อุปสมบท)
๑.๑ การบวชเณร หรือบรรพชา นิยมทาเมื่อเด็กอายุ ๗ ปีขึ้นไป เมื่อโกนจุด เปียแล้วก็
มัก บวชเณร ต้องถือศีล ๑๐ ข้อ อย่างมากไม่เกิน ๗ วัน เพื่อเป็นการแสดงว่าได้เข้าเป็นพุทธมามะกะ
แล้ว นอกจากนี้ยังอาจบวชเณรในโอกาสต่างๆ เช่น ในงานศพของปูุย่าตายาย ที่เรียกว่า บวชหน้าไฟ
หรือบนบานศาลกล่าวไว้ ก็ต้องบวชแก้บน
๑.๒ การบวชพระ หรืออุปสมบท กระทาเมื่อผู้ชายอายุครบ ๒๐ ปี ได้รับการอนุญาต
จากบิดามารดาและต้องถือศีล ๒๒๗ ข้อ เวลาบวชที่นิยมกันคือตอนใกล้เข้าพรรษา เมื่อบวชแล้วต้อง
อยู่ครบ ๓ เดือนในระหว่างเข้าพรรษา จึงจะถือว่าสมบูรณ์
๒. การทอดผ้าปุา ในสมัยตอนต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้บวชมีสมบัติติดตัว
ได้ ๒ อย่าง คือ บาตร และผ้าไตร (ประกอบด้วย สบง หรือผ้านุ่ง จีวร หรือผ้าห่ม และสังฆาฏิ หรือผ้า
คลุมกันหนาวที่ทาบบนจีวร) สาหรับผ้านุ่งห่มก็ต้องทานุ่งเอง โดยเก็บผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ตามปุาช้า หรือที่
เรียกว่า “ผ้าบังสุกุล” นามาซักล้างเย็บปะติดปะต่อกัน จะรับผ้าจีวรจากคฤหัสถ์มาใช้ไม่ได้ ชาวบ้าน
เห็นว่าลาบาก และคิดจะถวายผ้าให้เป็นการทาบุญ จึงนาผ้าไปทิ้งไว้ในปุาช้าให้ดูเป็นไม่มีเจ้าของ พระ
จึงสามารถเก็บไปใช้นุ่งห่มได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีพิธีทอดผ้าปุา
๓. การทอดกฐิน ต่อมาพระพุ ทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ พระสงฆ์รับผ้าจากชาวบ้านได้เฉพาะ
ฤดูกาลพิเศษ ที่เรียกว่า “กฐินกาล” คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ ใน
ระยะเวลาดังกล่าวชาวบ้านสามารถนาผ้ากฐินไปถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์ในวัดหนึ่งวัดใด โดยแจ้งความ
จานงไว้ล่วงหน้า เรียกว่า “จองกฐิน” สาหรับวัดหลวงนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
หน่วยงานต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานได้ ยกเว้นพระอารามหลวงที่สาคัญรวม ๑๖ วัด
ที่เสด็จพระราชดาเนินด้วยพระองค์เอง ที่เรียกว่า “การทอดกฐิน” หมายถึง การนาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อ
หน้ า พระสงฆ์ ซึ่ ง มี จ านวนอย่ า งน้ อ ย ๕ รู ป โดยมิ ไ ด้ ตั้ ง ใจว่ า จะถวายแก่ พ ระภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง รู ป ใด
โดยเฉพาะ และวัดหนึ่งๆ จะรับกฐินได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น กฐินที่ราษฎร์จัดทาขึ้น ซึ่งเรียกว่า
กฐินราษฎร์ นั้น แบ่งออกเป็นมหากฐินและจุลกฐิน
๓.๑ มหากฐิน คือ การนาผ้าสาเร็จรูปแล้วไปถวายพระดังที่นิยมทากันทุกวันนี้และมัก
นิยมเรียกกันว่า “กฐิน” ถ้าร่วมกันออกทุนทรัพย์และร่วมกันจัดทอดก็เรียกว่า กฐินสามัคคี
๓.๒ จุลกฐิน คือ กฐินที่ต้องเก็บฝูายมาปั่นทอเป็นผืนและตัดเย็บย้อมให้เสร็จในวันเดียว
จึงหมายถึงผ้าหมายถึงผ้าที่ทาสาเร็จมาจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มักจะทาในระยะเวลาจวนหมดเขตการ
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ทอดกฐิน เช่นวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่า เดือน ๑๒ เป็นต้น คงมีเค้ามาจากวัดบางวัดที่ไม่ได้รับกฐินหลงเหลือ
อยู่ และจวนหมดเขตการทอดกฐิ น แล้ ว ชาวบ้ า นจึง ช่ว ยกั นจั ดท าเมื่ อระยะเวลากระชั้ นชิ ด การ
ทอดกฐินชนิดนี้ถือได้ว่าอานิ สงส์มากกว่าการทอดกฐินธรรมดา เพราะต้องออกทุนออกแรงทาอย่าง
เร่งด่วน ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทากัน เนื่องจากผู้ที่จะทอดกฐินได้จะต้องมีกาลังทุนทรัพย์มาก และมีคน
ช่วยงานอย่างเต็มที่จึงจะทาได้สาเร็จ

การถือศีลของบรรพชิตและฆราวาส

ศีล (บาลี: สีล) คือข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อให้เป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้น
พื้นฐาน ๕ ปัญหาหลัก ซึ่งทาให้เกิดความสงบสุข และ ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี,๒๕๕๙)
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (๒๕๔๙) ให้ ค วามหมายว่ า ศี ล คื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนาที่
กาหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เป็นธรรมข้อ ๑ ใน
ทศพิธราชธรรม
ดังนั้ นศีล หมายถึง การรั กษากายวาจาให้ เรี ยบร้ อย เป็ น แนวทางการะประพฤติปฏิบั ติที่
ถูกต้อง การถือศีลในพุทธศาสนา มีแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ข้อ
ศีล ๕ เป็นศีลขั้นต้นที่อุบาสิกาถือโดยทั่วไป ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. เว้นจากการพูดปด
๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัย
ศีล ๘ เป็นศีลขั้นต้นที่อุบาสกอุบาสิกาถือโดยทั่วไป ส่วนชีจะถือศีล ๘ ด้วยเช่นกัน ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี
๔. เว้นจากการพูดปด
๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัย
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เว้นจากการฟูอนรา ขับร้อง บรรเลงดนตรีดูการละเล่น การประดับตกแต่งและ
การลูบไล้ร่างกายด้วยดอกไม้และเครื่องหอมต่างๆ
๘. เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุุมเฟือย
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ศีล ๑๐ เป็นศีลของสามเณร ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี
๔. เว้นจากการพูดปด
๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัย
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เว้นจากการฟูอนรา ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่น
๘. เว้นจากการประดับตกแต่งและการลูบไล้ร่างกายด้วยดอกไม้และเครื่องหอม
๙. เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุุมเฟือย
๑๐. เว้นจากการรับทอง และเงิน
ศีล ๒๒๗ เป็นศีลของพระภิกษุสงฆ์

การศึกษาของสงฆ์

ภิกษุและสามเณรในประเทศไทยมีการศึกษาภาษาบาลีและพุทธศาสนาตามโรงเรียนในวัด
ต่างๆ และทุกปีๆ ปีจะมีการสอบไล่จัดทากันทั่วประเทศ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การสอบเปรียญ
ธรรมและการสอบนักธรรม
การสอบเปรียญธรรมเป็นการสอบความรู้ภาษาบาลี แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ เปรียญธรรมตรี
เริ่มตั้งแต่ประโยค ๑ ถึงประโยค ๓ เปรียญธรรมโท ประโยค ๔ ถึงประโยค ๖ และเปรียญธรรมเอก
ประโยค ๗ ถึงประโยค ๙
สาหรับการสอบนักธรรมเป็นการสอบความรู้ด้านพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๓ ระดับและนักธรรม
ชั้น เอกขึ้น ไปแล้ ว ก็อาจสมัครเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยของสงฆ์ได้ ซึ่งมี ๒ แห่ง คือ มหามกุฏ ราช
วิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิ เวศวิหาร และมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุว ราช
รังสฤษฏ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ฝุายธรรมยุต ส่วนจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ ฝุายมหานิกาย การสอนมีถึงระดับปริญญาตรี โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ส่วนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต
นอกจากมหาวิทยาลัยของสงฆ์ทั้งสองแห่ง ยังมีสถาบันการศึกษาของสงฆ์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
อี ก หลายแห่ ง ได้ แ ก่ โ รงเรี ย นครู ส อนปริ ยั ติ ธ รรมจิ ต ตภาวั น วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิน วิทยาลัยสงฆ์กาแพงแสน วิทยาลัยวังน้อยหรือมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวชิรมงกุฎ เป็นต้น

๒๗๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

วัดฝ่ายมหายานในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีวัดพุทธศาสนาที่เป็น วัดฝุายมหายาน อยู่ ๒ ลั กษณะ คือ คณะสงฆ์อนั ม
นิกาย (คณะสงฆ์ญวน) และคณะสงฆ์จีนนิกาย (คณะสงฆ์จีน) คณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกายนี้มีลัทธิความเชื่อ
และโครงสร้างการปกครองแตกต่างจากคณะสงฆ์ไทย แต่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยให้อยู่ใต้การปกครองบังคับบัญชาขอสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
เช่นเดียวกับคณะสงฆ์ไทย
การปกครองภายในคณะสงฆ์ อ นั ม นิ ก ายและจี น นิ ก ายจะมี เ จ้ า คณะใหญ่ ฝุ า ยละรู ป เป็ น
ผู้ ป กครองดู แ ลซึ่ ง ต าแหน่ ง เจ้ า คณะใหญ่ นี้ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชทรงเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ตามมติ ข อง
คณะกรรมการสงฆ์ในคณะนั้นๆ และพระสงฆ์อนัมนิกายและจีนนิกายก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เช่นเดียวกับพระสงฆ์ในคณะสงฆ์ไทยด้วย มีราชทินนามให้เป็นชื่อพระสงฆ์ทั้งฝุายอนัมนิกายและจีน
นิกาย
วัดคณะสงฆ์อนัมนิกาย การสร้างวัดของพระสงฆ์ญวนในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุง
ธนบุรี ปัจจุบันนี้มีวัดของคณะสงฆ์อนัมนิกายรวมทั้งหมด ๑๓ วัด แบ่งเป็นวัดวิสุงคามสีมา ๘ วัด และ
สานักสงฆ์ ๕ วัด วัดวิสุงคามสีมา ๘ วัด จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ๔ วัด จังหวัดกาญจนบุรี ๒ วัด
จังหวัดจันทบุรี ๑ วัด และจังหวัดสงขลา ๑ วัด
วัดคณะสงฆ์จีนนิกาย การก่อตั้งคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้สร้างวัดจีนขึ้นเป็นวัดแรกชื่อวัดย่งฮกยี่ (ต่อมาภายหลังได้รับ
พระราชทานนามว่า วัดบาเพ็ญจีนพรต) อยู่ที่ถนนเยาวราชและต่อมาได้สร้างวัดเล่งเน่ยยี่ (ได้รับพระ
ราชทานนามว่า วัดมังกรกมลาวาส) เป็นวัดที่ ๒ อยู่ที่ถนนเจริญกรุง ภายหลังจึงมีการสร้างวัดเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ ปัจจุบันมีวัดพระสงฆ์จีนนิกายรวมทั้งหมด ๑๘ วัด เป็นวัดวิสุงคามสีมา ๖ วัด และสานัก
สงฆ์ ๑๒ วัด วัดวิสุงคามสีมา ๖ วัดนั้น ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ๓ วัด จังหวัดชลบุรี ๒ วัด และจังหวัด
กาญจนบุรี ๑ วัด (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.๒๕๔๒ : ๖๗).

บทที่ ๑๐ ๒๗๕
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

อิทธิพลและบทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

อิทธิพลที่พระพุทธศาสนามีต่อชีวิตจิตใจของคนไทยก็คือ พระพุทธศาสนาทาให้คนไทยมีนิสัย
โอบอ้อมอารี เมตตาสงสาร ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ชอบรุกรานใคร ไม่ชอบเอาเปรียบใคร ไม่มักได้
จนเกินไป ไม่ชอบฉวยโอกาส มักมองคนอื่นในแง่ดี ไม่ผูกพยาบาล ให้อภัยคนง่าย ใจกว้าง ไม่มีนิสัย
เบียดเบียนชนชาติอื่นหรือศาสนาอื่น ตลอดจนทาให้คนไทยยอมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มาจากต่าง
วัฒนธรรมได้ง่าย
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลและบทบาทในทุกด้าน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
๑. การปกครอง พระพุทธศาสนามีคาสอนเกี่ยวกับการปกคอรงอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งที่
เกี่ยวกับผู้ปกครอง ผู้อยู่ในปกคอรง และวิธีการปกครอง หลักธรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการปกครองของไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมอานาจมาแต่โบราณ จึงเป็นประเพณีของ
พระมหากษัตริ ย์ ไทยว่า ต้องทรงทศพิธ ราชธรรมและทรงดารงพระองค์ อยู่ ในคุณธรรมอื่นๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ส่วนผู้อยู่ในปกครองคือราษฎรทั่วไป เมื่อได้รับการปกปูองจากผู้ปกครองให้ผาสุกก็
ต้องมีความภัคดี อันเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมคือ ความกตัญญูกตเวที
๒. ด้านการศึกษา พระพุทธศาสนามีบทบาทอย่างสาคัญในด้านการศึกษาของไทยในอดีต
นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ย้อนหลังขึ้นไป การศึกษาของเยาวชนไทยส่วนใหญ่อยู่ที่วัด
โดยมีศาลาเป็นโรงเรียน มีพระเป็นครูสอน
๓. ด้านประเพณี ประเพณีคือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันสืบๆมา ซึ่งแบ่งได้ ๓ อย่างคือ
๓.๑ จารีตประเพณี เป็น เรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งในสังคมถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าแก่
ส่วนรวม ใครฝุาฝืนหรือละเว้นไม่กระทาตาม ถือว่าผิดร้ายแร้ง เช่น ประเพณีลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ หาก
ผิดในเรื่องนี้ ก็ถือว่าลูกอกตัญญู หรือเนรคุณ ถือว่าเลวที่สุด
๓.๒ ขนบประเพณี คือประเพณีที่วางไว้เป็นแบบแผน เป็นระเบียบ หรือเป็นพิธีกรรม
เช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิน บวชพระ ทาบุญเลี้ ยงพระ หากใครละเมิดถือว่าไม่ผิด แต่ถือว่าไม่ดี
เพราะผิดประเพณี
๓.๓ ธรรมเนียมประเพณี คือประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญของคนทั่วไปในสังคม
เช่น การยืน การเดิน การกราบ การพูดจา เป็นต้น ธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องที่ไม่ถือว่าดีว่าชั่วหรือ
ผิดถูก แต่ถือว่าเป็นเรื่องของความงดงาม ผู้ที่ละเมิดหรือละเลยในเรื่องเหล่านี้ถือว่าขาดความงดงาม
ไม่มีสมบัติผู้ดี อันแสดงให้เห็นว่าขาดการศึกษาการอบรม
๔. ด้านภาษาและวรรณกรรม ภาษาของพระพุทธศาสนาคือ บาลี (มคธ) กับสันสกฤต โย
บาลีเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท ส่วนสันสฤตนิยมใช้กันในพระพุทธศาสนา
ฝุายมหายาน เมื่อทั้งสองฝุายได้เข้ามาในประเทศไทย ทาให้คนไทยได้ศึกษาทั้ง ๒ ภาษา และทั้งสอง
ภาษานี้คนไทยได้มีการนาภาษาทั้งสองมาผสมกับกับคาไทยแล้วกลายเป็นคาใหม่ขึ้นมา เช่น เรือยนต์
ทั้งสองภาษายังช่วยให้ภาษาไทยมีความวิจิตรงดงามยิ่งขึ้น

๒๗๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๕. ด้านศิลปกรรม พระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินในอดีต สร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะชิ้นเยี่ยมของไทย เช่นพระพุทธรูป สถูป เจดีย์ จิตกรรมฝาผนัง ลายปูนปั้น โบสถ์ วิหาร ฯลฯ
๖. ด้านสังคม วัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของชุมชน คือนอกจากจะเป็นที่ประกอบ
พิธีทางศาสนาแล้ว ยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ เป็นที่จัดงานเทศกาลต่างๆ เป็นที่ประชุมของชาวบ้าน เป็น
สถานศึกษาของเยาวชนในชุมชนนั้นๆ เป็น คลังอุปกรณ์ ที่สามารถมาหยิบยืมข้าวของเครื่องใช้เมื่อมี
การทาบุญหรือจัดงาน
แม้ในปัจจุบัน สภาพสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก แต่อิทธิพลและบทบาท
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ลดน้อยลงไปเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม
ชนบท ส่วนสังคมเมือง พระพุทธศาสนาอาจจะมีอิทธิพลและบทบาทลดน้อยลงไปบ้าง ถึงกระนั้ น
สังคมเมืองก็ยั งทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ ดี อาจจะกล่าวได้ว่า แม้รูปแบบความสั มพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับสังคมเมืองเปลี่ยนไปแต่เนื้อหาของความสัมพันธ์ยังคงเดิม

บทที่ ๑๐ ๒๗๗
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

บทสรุป
พระพุ ท ธศาสนาเข้ า มาในดิ น แดนที่ เ ป็ น ประเทศไทยทั้ ง ฝุ า ยเถรวาท และฝุ า ยมหายาน
ผลัดเปลี่ยนกันหลายสมัย อาจแบ่งการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ๒ ระยะใหญ่ๆ คือ
ระยะแรก เป็ นการเข้ามาของพระพุทธศาสนาก่อนสมัยเชียงแสน ได้มีนักโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์เชื่อว่าคงจะเป็นดินแดนในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐม จาก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในครั้งนั้นทาให้อาณาจักรทวารวดีซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในพุทธศตวรรษที่
๑๑-๑๕ เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ ว่ามีการสร้างพุทธเจดีย์ขึ้น
เคารพบูชาเป็นจานวนมากที่มีหลักฐานตกทอดมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ พระปฐมเจดีย์องค์เดิมที่จังหวัด
นครปฐม ซึ่ ง สร้ า งคล้ า ยกั บ สาญจี เ จดี ย์ ใ นประเทศอิ น เดี ย ตลอดจนศิ ล ารู ป พระธรรมจั ก รและ
พระพุทธรูปศิลานั่งห้อยพระบาทอย่างนั่งเก้าอี้ ซึ่งสร้างตามแบบศี ลปะแคว้นมคธ สมัยราชวงศ์คุปตะ
เป็นต้น
ต่อมาพระพุทธศาสนาฝุายมหายานได้แพร่หลายเข้ามาในสมัยของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักร
ศรีวิชัย และอาณาจักรขอม ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมีอานาจในดินแดนส่วนต่างๆ ของคาบมหาสมุทรอินโด
จีน โดยครอบคลุมดินแดนบางส่วนของประเทศปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอาณาจักรขอมนั้นมีทั้งพุทธ
ศาสนาฝุายมหายานและเถรวาท และกษัตริย์บางองค์ก็นับถือศาสนาพราหมณ์ด้วย
ระยะที่สอง การนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยเชียงแสนเป็นต้นมา ประมาณต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ คนไทยตั้งบ้านเรือนเป็นปึกแผ่นในภาคเหนือ เรียกว่า แคว้นโยนก มีราชธานีอยู่ที่ เมือง
เชียงแสน เดิมคนไทยกลุ่มนี้รับพระพุทธศาสนาฝุายมหายานมาจากขอม ต่อมาภายหลังมีพุทธศาสนา
ฝุายเถรวาทมาจากพม่าได้แพร่หลายเข้ามาแทนที่ในพ.ศ. ๑๘๓๙ พระยามังรายเชื้อสายกษัตริย์ ผู้
ครองเมืองเชียงแสนได้รับได้รวบรวมแคว้นทางภาคเหนือเข้าด้วยกัน ตั้งเป็นอาณาจักรล้านนา มีราช
ธานีอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ นับถือศาสนาพุทธฝุายเถรวาทจากพม่าสืบต่อมา และในสมัยสุโขทัย พ่อขุน
รามคาแหง ได้รับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ จากเมืองนครศรีธรรมราช ไปประดิษฐานที่กรุงสุโขทัย
และแพร่หลายเข้าไปอาณาจักรล้านนาและหัวเมือฝุายเหนือ พระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาในสมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ล้วนเป็นพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ที่สืบเนื่องมาจากสุโขทัย
ทั้งสิ้น

๒๗๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

แบบฝึกหัดท้ายบท
ข้อ ๑. จงอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จทางด้านการเรียน การทางาน
ข้อ ๒. จงอธิบายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนต่อกัน ตามหลักการเรื่อง “ทิศ ๖”
ข้อ ๓. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างหลักธรรมคาสั่งสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและพุทธ
ศาสนานิกานมหายาน
ข้อ ๔. จงบอกรายชื่อสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์และทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า
ข้อ ๕. พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนา ที่ดินแดนใด ตามตานานมหาวงศ์ที่แต่ง
ในประเทศลังกา
ข้อ ๖. ปราสาทเมืองสิงห์ (กาญจนบุรี) ปราสาทกาแพงแลง (เพชรบุรี) พระปรางค์สามยอด (ลพบุรี)
และปราสาทบายน (ที่นครธม) ในประเทศกัมพูชา ปราสาทที่กล่าวมามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
ข้อ ๗. จงอธิบายความเป็นมาของประเพณีการทอดผ้าปุา
ข้อ ๘. จงบอกความสาคัญของ “วันอาสาฬหบูชา”
ข้อ ๙. จงบอกความหมายของ “อธิกมาส”
ข้อ ๑๐. จงเขียนศีล ๕ ตามภาษาบาลี พร้อมหลักปฏิบัติ

บทที่ ๑๑
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด
ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เช่นเดียวกับศรีลังกา พม่า
ลาว และกัมพูชา ในปัจจุบันมีวัดอยู่เกือบทุกชุมชน วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา สมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ว่าวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ประจานี้น่าจะมีมูลเหตุมาจากการ ที่
พุทธสาวกราลึกถึงพระพุทธองค์ และพากันไปสักการะสังเวชนียสถานแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วผู้มีศรัทธาจึง
สร้างที่อยู่อาศัยถวายพระสงฆ์ที่สมัครใจอยู่ประจา เพื่อเป็นการบารุงรักษาสังเวชนียสถาน และเพื่อ
เป็ น กุ ศ ล ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารสร้ า งวั ด ในสถานที่ อื่ น ในเวลาต่ อ มา จึ ง มี การสร้ า งสิ่ ง ต่ างๆเพื่ อ เป็ น สิ่ ง
สักการบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป เป็นรูปสมมติแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อ
ประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ วิหาร มีการสร้างสถูป เจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า กาลต่อมาวัดก็มีอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็นที่พานักอยู่อาศัยศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย
และประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บาเพ็ญการกุศลต่างๆของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจ ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นวัดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยว
ชม ในบทนี้ กล่ าวถึงเรื่ องชนิ ดของวัด ฐานะของวัด วัดประจ ารัช กาลและวัดที่บรรจุ พระบรมราช
สรีรังคารของรัชกาลต่างๆ การแบ่งเขตภายในวัด และอาคารสิ่งก่อสร้างที่สาคัญภายในบริเวณวัด สิ่ง
เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญกับพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน นักศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ภายในวัดเพื่ออธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

วัดและชนิดของวัด

วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหาร รวมทั้งมี
พระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย
วัดแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสานักสงฆ์
๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือวัดที่มีอุโบสถเป็นที่ทาสังฆกรรมได้ วิสุงคามสีมา
ในที่นี้หมายถึง เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ
๒. สานักสงฆ์ คือวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไม่มีอุโบสถ

การสร้างวัดในประเทศไทย

การสร้างวัดในสังคมไทยมีแบบอย่างที่เป็นอิทธิพลหลักจากลังกา เนื่องจากคนไทยนับถือพุทธ
ศาสนาในลัทธิเถรวาทหรือหินยานผ่านมาทางสายของลังกา (แบบลังกาวงศ์) มูลเหตุ คือการสร้างให้
เป็นศาสนสถานเพื่อเอื้อต่อการกระทาศาสนพิธี และเหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นผลสืบเนื่อ ง
จากเนื้อหาคาสอนใน “ไตรภูมิ” ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยพระยาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยในราวปี พ.ศ.
๑๘๘๘ ซึ่งเนื้ อหาส่ วนใหญ่จะเน้ นในเรื่ องของ ปุ พเพกตปุ ญญตา อันเป็ นเรื่ องที่พรรณนาเกี่ยวกับ
สวรรค์และนรกเป็นอย่างมาก จึงกระตุ้นให้เกิดความกลัวในเรื่องของการทาความชั่ว และเร่งสร้างบุญ
ความดี เพื่ อจะได้ขึ้ น ไปเสวยสุ ข บนแดนสวรรค์ ห รื อได้เ กิด ใหม่ ในชาติภ พหน้ า ที่เ พีย บพร้ อ มด้ ว ย

๒๘๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ฐานันดรศักดิ์ที่สูงส่ง หรือเพื่อสั่งสมบุญสาหรับไปเกิดในยุคเดียวกับพระศรีอาริยเมตตรัย การทาบุญที่
ให้ได้มาถึงซึ่งอานิสงส์มากที่สุดก็คือการสร้างวัดนั่นเอง เหตุ นี้คนไทยจึงนิยมสร้างวัดกันมาโดยตลอด
ทุกยุคทุกสมัย (ฐิรชญา มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๑๗๒)
การสร้างวัดในประเทศไทยนั้น นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างตามคติโบราณดังกล่าวแล้ว ใน
เวลาต่อมาก็ยังมีปัจจัยสาคัญหลักบางประการที่เป็นเหตุจูงใจไปสู่การสร้าง วัด ดังนี้
๑. สร้างเพื่อให้เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง
๒. สร้างเพื่อให้เป็นวัดประจาวัง
๓. สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดประจารัชกาล
๔. สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
๕. สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นที่ถวายพระเพลิง พระศพ หรือพระบรมศพ
๖. สร้างขึ้น ณ ที่ปรากฏเหตุการณ์สาคัญ
๗. สร้างขึ้นตามคติประเพณีนิยมบางประการ

ฐานะของวัด

วัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ วัดหลวง และวัดราษฎร์
๑. วัดหลวง หรือ พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายในพระราชวงศ์
ทรงสร้าง หรือเป็นวัดราษฎร์ที่ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดหลวง วัดหลวงแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ รวม
๓ ชั้น เรียงลาดับจากสูงไปต่า คือ ชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี ในแต่ละชั้นยังแบ่งย่อยออกไปเป็นระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้คือ
๑.๑ ชั้นเอก เป็นวัดที่มีเจดียสถานสาคัญ เป็นวัดที่บรรจุบรมอัฐหรือวัดที่มีเกียรติอย่าง
สูงสุด มี ๓ อย่างคือ
๑.๑.๑ ราชวรมหาวิหาร
๑.๑.๒ ราชวรวิหาร
๑.๑.๒ วรวิหาร
๑.๒ ชั้นโท เป็นวัดที่มีเจดียสถานสาคัญหรือวัดที่มีเกียรติมี ๔ อย่างคือ
๑.๒.๑ ราชวรมหาวิหาร
๑.๒.๒ ราชวรวิหาร
๑.๒.๓ วรมหาวิหาร
๑.๒.๔ วรวิหาร
๑.๓ ชั้นตรี วัดมีเกียรติ วัดประจาหัวเมือง หรือวัดสามัญมี ๓ อย่างคือ
๑.๓.๑ ราชวรวิหาร
๑.๓.๒ วรวิหาร
๑.๓.๓ สามัญ

บทที่ ๑๑ ๒๘๑
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

การกาหนดแบ่งชนิดของพระอารามหลวงเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๗ วัด
หลวงที่มีฐานะสูงสุด คือ ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีรวมทั้งหมด ๖ วัด อยู่ในกรุงเทพมหานคร ๔
วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนฯ วัดมหาธาตุฯ วัดสุทัศนเทพวรารามและวัดอรุณราชวราราม ที่เหลือ ๒ วัด
อยู่ในต่างจังหวัด คือวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ข้อน่าสังเกตคือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มิได้จัดอยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใดเหมือนอย่างพระอาราม
หลวงอื่นๆ ทั้งนี้เพราะวัดนี้มีแต่พุทธาวาส ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอย่างวัดอื่นทั่วๆ ไป
๒. วัดราษฎร์ คือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น และไม่มีการแบ่งชั้นแต่อย่างใด

วัดประจารัชกาลและวัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลต่างๆ

๑. วัดประจารัชกาล
พระมหากษัตริย์พระบรมราชวงศ์จักรีได้ทรงสร้างวัดที่สาคัญๆ ขึ้นไว้ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑
ถึงรัชกาลที่ ๕ และถือกันว่าเป็นวัดประจารัชกาลต่างๆ ตามลาดับดังนี้
รัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวราราม
รัชการที่ ๓ วัดราชโอรสาราม
รัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
รัชกาลที่ ๕ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สาหรับรัชกาลที่ ๕ นั้น ได้ทรงสร้างวัดที่สาคัญไว้ ๒ วัด คือวัดราชบพิธฯ และวัดเบญจม
บพิตรฯ โดยสร้างวัดราชบพิธฯ ในตอนต้นรัชกาล และสร้างวัดเบญจมบพิตรในตอนปลายรัชกาล ทั้งนี้
ถือว่าวัดราชบพิธฯเป็นวัดประจารัชกาลที่ ๕ ส่วนพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์ได้บรรจุไว้ที่ฐาน
ของพระประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ฯ
หลังจากรัชกาลที่ ๕ แล้วรัชกาลต่อๆ มาไม่ได้สร้างวัดที่สาคัญขึ้นเป็นวัดประจารัชกาล
อีก เป็นแต่เพียงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเดิมที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
๒. วัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลต่างๆ
ในรั ช กาลที่ ๔ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า อยู่ หั ว โปรดฯ ให้ อั น เชิ ญ พระบรม
สรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ
รัชกาลที่ ๒ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดอรุณราชวราราม
รัชกาลที่ ๓ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดราชโอรสาราม
รัชกาลที่ ๔ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ฯ
รัชกาลที่ ๕ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ
รัชกาลที่ ๖ บรรจุไว้ที่ฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์ ในวิหารทิศเหนือ วัดพระปฐมเจดีย์
รัชกาลที่ ๗ บรรจุไว้ที่ฐานของพระประธานในอุโบสถวัดราชบพิธฯ
รัชกาลที่ ๘ บรรจุไว้ที่ฐานของพระศรีศากยมุนี ในวัดสุทัศนเทพวราราม

๒๘๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

การแบ่งเขตภายในวัด

วัดในประเทศไทย ส่วนใหญ่แบ่งพื้นที่ภายในวัดออกเป็น ๒ ส่วน เรียกว่า เขตพุทธาวาส และ
เขตสังฆาวาส
๑. เขตพุทธาวาส คือเขตอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นที่ใช้ทาพิธีกรรมต่างๆ ของ
สงฆ์ รวมทั้งเป็นที่ซึ่งฆราวาสเข้าไปเคารพกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป และประกอบพิธีทางศาสนา
๒. เขตสังฆวาส คือเขตอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร วัดขนาดใหญ่มักแบ่งเขต
พุทธาวาสและเขตสังฆาวาสออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีกาแพง หรือถนนหรือคูน้ากั้นไว้
สาหรั บวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากเป็ นวัดที่สร้างขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง ไม่มี
พระสงฆ์จาพรรษาอยู่ จึงมีแต่เพียงพุทธวาสเท่านั้น ไม่มีเขตสังฆวาส

อาคารสิ่งก่อสร้างที่สาคัญภายในบริเวณวัด

๑. อุโบสถ หรือโบสถ์
เป็นสถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อทาสังฆกรรม วัดในปัจจุบันมักสร้างอุโบสถให้มีขนาดใหญ่
กว่าอาคารหลังอื่น ๆ และตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของพุทธวาส เพื่อให้แลดูเด่นเป็นประธานของวัด
ยกเว้นบางวัดที่อาจสร้างให้เจดีย์หรือปรางค์เป็นประธานของเขตพุทธวาส และสร้างอุโบสถห่างออกไป
เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น แต่ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา อุโบสถมักสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าวิหาร
เพราะไม่จาเป็นต้องใช้เป็นที่ชุมนุมชนมากๆ เป็นเพียงสถานที่เพื่อการทาสังฆกรรมของพระสงฆ์ ที่
เรียกว่า “ปาติโมกขุทเทส” ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ต้องสวดซักซ้อมกันทุกกึ่งเดือน วันที่ทา “ปาติโมกขุท
เทส” นี้เรียกว่า“วันอุโบสถ” การทาสังฆกรรมนี้ต้องมีสถานที่ประชุมพระภิกษุ สถานที่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ
การนี้เรียกตามพิธีกรรมว่า “โรงพระอุโบสถ” แล้วภายหลังหดสั้นไปคงเหลือว่า “โบสถ์”
โรงพระอุโบสถ คือ อาคารสถานสร้างขึ้นในเขตแดนสีมาซึ่งผูกแล้ว เป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝน
แก่พระสงฆ์ในโอกาสกระทาอุโบสถกรรม เขตแดนที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวโรงพระอุโบสถนี้ กาหนดเรียกว่า
“วิสุงคามสีมา” แปลว่า เขตที่แยกจากหมู่บ้าน หมายถึง เขตทาอุโบสถสังฆกรรมของภิกษุสงฆ์ โรง
พระอุโบสถ ไม่มีกาหนดแบบโดยเฉพาะ เป็นแต่กาหนดขนาดว่า ไม่แคบน้อยกว่าจะจุพระภิกษุได้ถึง
๒๑ รูป
โรงพระอุโบสถในสมัยสุโขทัย ทาขนาดย่อมๆ เป็นอย่างโรงยกพื้น เปิดโล่ง ไม่กั้นฝา เป็น
สถานที่กระทาสังฆกรรมโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์ ตาแหน่งที่ตั้งโรงพระอุโบสถตั้งอยู่ทางมุมด้าน
ใดด้านหนึ่งของวัดไม่รวมอยู่กับกลุ่มศาสนาสถานอื่นๆ การวางผังพื้นและตัวโรงพระอุโบสถ นิยมหัน
หน้าพระอุโบสถเข้าหาทิศตะวันออก (อรศิริ ปาณินท์ , ๒๕๔๘)
โรงพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนต้น (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ๒๕๔๘) นิยมทาฝาทึบโดยรอบ
เจาะช่องประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้า ๑ ช่องหรือ ๒ ช่องเท่านั้น ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่าง แต่เจาะ
เป็นช่องแสงหรือช่องระบายลมในระหว่างฝาผนังด้านข้าง เป็นช่องเล็กๆ ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถวัด
พระศรีสรรเพชญ์ การวางผังพื้นและตัวอาคารส่วนมากนิยมสร้างต่อออกไปทางด้านหลังพระสถูปเจดีย์
หรือพระมหาธาตุ เพราะทางด้านข้างหน้ามีพระวิหารหลวงเป็นอาคารสาคัญ พระอุโบสถจึงหันหน้าไป
ทางทิศตะวันตก ตัวอย่างเช่น วัดมหาธาตุ วัดพุทไธสวรรย์ แต่มีพระอุโบสถบางวัดที่ไม่รวมอยู่กับ

บทที่ ๑๑ ๒๘๓
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

แผนผังรวมของวัด ยังคงสร้างอยู่ตรงมุมส่วนหนึ่งต่างหากเหมือนสมัยสุ โขทัย ตัวอย่างเช่น วัดพระศรี
สรรเพชญ์
โรงพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลาย นิยมเจาะหน้าต่างทางด้านข้างตัวอาคารเพิ่ม
มากขึ้น และทาส่ ว นฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ ายปากเรื อส าเภา เรียกกันว่า “โค้งปากสาเภา”
ลักษณะเฉพาะในส่วนฐานโรงพระอุโบสถเช่นนี้ เริ่มนิยมแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง การวาง
ผังพื้นและตัวพระอุโบสถในสมัยนี้ ไม่ได้มีข้อกาหนดตายตัวว่า พระอุโบสถต้องหันหน้าออกไปทางทิศ
ตะวันออก พระอุโบสถบางวัดหันหน้าไปทางทิศเหนือก็มี เช่น วัดบรมพุทธาราม ทั้งนี้ในบางวัดถือลา
น้าซึ่งเป็นทางสัญจรเป็นสาคัญ เพื่ออวดความสวยงามของพระอุโบสถ เช่น วัดขนอนหลวง เป็นต้น
อนึ่ง ในสมัยอยุธยายังมีโรงพระอุโบสถอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า “โรงพระอุโบสถมหาอุด ”
ทาเป็นโรงกั้นฝาทึบหมดทุกด้าน เจาะช่องประตูทางเข้าแต่ทางด้านหน้าเพียงช่องเดียว ใช้เป็นสถานที่
ลงเครื่องรางของขลังต่างๆ
โรงพระอุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์ มี ทรวดทรงคล้ายกับแบบโรงพระอุโบสถสมัยอยุธยา
ตอนปลาย แต่มีที่ต่างกันในภายหลังคือ นิยมทาเสารายภายนอกต่อหลังคาพาไลและปีกนกรอบตัว
อาคาร ทาให้มีพื้นที่ภายในกว้างกว่าเดิม แบบอย่างนี้เริ่มมีในรัชกาลที่ ๓ การวางผังพื้นและโรงพระ
อุโบสถส่วนใหญ่นิยมหันหน้าไปทางตะวันออก แต่ ก็มีบางวัดหันหน้าโรงพระอุโบสถออกทางแม่น้าลา
คลอง โดยมิได้หันตามทิศที่นิยม
คตินิยมในการตกแต่งพระอุโบสถ
๑. หน้าบัน นิยมสลักไม้ หรือปั้นปูนเป็นรูปภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ อยู่ในพื้นลวดลาย
กระหนกก้านขดปิดทองคาเปลว การติดรูปพระนารายณ์ทรงครุฑมีความหมายคือ (จุลทรรศน์ พยาม
รมนนท์ , ๒๕๕๑)
๑.๑ พระอุโ บสถถ่ายแบบออกมาจากพระราชมณเฑียร เป็นที่ประทับของพระมหา
กษัตริย์ ซึ่งทรงดารงฐานะเป็นสมมติเทวราช คือ พระนารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็ญ
๑.๒ มีความหมายตามนัยว่า พระพุทธเจ้า คื อพระนารายณ์อวตารในปางที่ ๑๐ คือ
พุทธาวตาร
๑.๓ มีความหมายต้องด้วยพระนามของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า
“ฉิม” ทรงใช้รูปครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนาม
๒. การตกแต่งหน้าบัน หน้าบันตกแต่งด้วย ช่อฟ้า ใบระกา ลายอง นาคสะดุ้ง หางหงส์ การ
ปิดทองคาเปลวหรือติดกระจกทาได้เฉพาะวัดหลวง ส่วนวัดราษฎรแต่ก่อนให้ทาแต่สีแดง แม้นาคสะดุ้ง
ก็ให้ลดคงทาแต่รวยลายองอย่างมอญเท่านั้น
๓. หลังคาชั้นลด พระอารามหลวงทาชั้นลดได้ ๓ ชั้น พระวิหารทาได้แค่ ๒ ชั้น ส่วนศาลา
การเปรียญทาได้แค่ชั้นเดียว สาหรับวัดราษฎรสร้าง ทาโรงอุโบสถได้แค่หลังคาลดชั้น ๒ ชั้น ส่วนวัดซึ่ง
กรมพระราชวังบวรฯ ทรงสร้าง ทาหลังคาลดไม่ได้ ทาได้แต่ชั้นเดียว
๔. การมุงหลังคากระเบื้อง พระอุโบสถในพระอารามหลวง มุมหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบ
แต่วัดราษฎรสร้างหลังคามุงได้แต่กระเบื้องดินเผา
๕. การทาทรงหลังคา โรงพระอุโบสถในพระอารามหลวง ทามุขเด็จข้างหน้า ทาพาไลและ
หลังคาปีกนกรอบได้ แต่วัดราษฎรทาได้แต่เพิงต่อออกมาข้างหน้าโรงพระอุโบสถ

๒๘๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ในวัดขนาดใหญ่ บางครั้งเมื่อเข้าไปในบริเวณวัด อาจเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่าอาคารหลัง
ใดเป็นอุโบสถและหลังใดเป็นวิหาร เพราะมีรูปแบบการสร้างคล้ายคลึงกัน และบางทีก็มีขนาดไล่เลี่ย
กัน การจะสังเกตว่าอาคารหลังใดเป็นอุโบสถดูได้ที่ใบเสมาซึ่งจะมีอยู่รอบบริเวณอุโบสถ ส่วนวิหารไม่มี
๒. ใบเสมาและลูกนิมิต
๒.๑ ใบเสมา คือเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ ส่วนมากทาเป็นแผ่นหินสลักเจียนเป็นรูป
คล้ายเจว็ดในศาลพระภูมิ ปักไว้บนลานรอบอุโบสถรวมทั้ง ๘ แห่ง (คือที่มุม ๔ แห่ง และตรงกึ่งกลาง
ระหว่างมุมต่างๆ อีก ๔ แห่ง) ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา การปักใบเสมา ใช้วิธีปักลงบนดิน หรืออาจก่อ
เป็นแท่นสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีซุ้มหลังคาคลุม การทาซุ้มคลุมใบเสมา นิยมทากันในสมัยรัตนโกสินทร์
ข้างใต้ที่ประดิษฐานใบเสมาแต่ละจุด จะมีลูกนิมิตฝังอยู่แห่งละหนึ่งลูก ลูกนิมิตนิยมสลัก
จากศิลาเป็นลูกกลมๆ ขนาดประมาณเท่าบาตร ฝังลงไปในหลุมตรงที่จะปั กใบเสมา การที่ต้องฝั ง
ลู ก นิ มิ ต เข้า ใจว่า เพื่อ ใช้ ส าหรั บ เป็ น หลั กฐานในการสอบจุ ด ที่ปั กใบเสมา ในกรณีที่ อาจจะมีก าร
เคลื่อนย้ายของใบเสมาได้ในภายหลัง เพราะลูกนิมิตนั้น ฝังอยู่ใต้ดิน การเคลื่อนย้ายย่อมทาได้ยากกว่า
ใบเสมาที่ปักอยู่บนดิน ในการสร้างอุโบสถ จึงต้องมีพิธีฝังลูกนิมิตก่อนที่อุโบสถจะสร้างแล้วเสร็จ การ
ฝังลูกนิมิตจะมีอยู่ ๙ ลูก คือ นอกจากบริเวณใต้ใบเสมา ๘ แห่งแล้ว ยังฝังไว้อีกลูกหนึ่งภายในอุโบสถ
ด้วย

ภาพที่ ๑๑.๑ ใบเสมาทวารวดีที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี (๒๕๕๕)
๒.๒ ชนิดของใบเสมา วัดที่มีฐานะเป็นวัดหลวง มักนิยมสร้างใบเสมาเป็นแผ่นหิน ๒
แผ่น ปักซ้อนกัน เรียกว่า ใบเสมาคู่ ตัวอย่างเช่นใบเสมาอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ อุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เป็นต้น แต่ก็ไม่จาเป็นว่าวัดหลวง จะต้องมีใบเสมาคู่เสมอไป
ประเพณีการปักใบเสมาคู่ มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย เนื่องจากเมื่อครั้งที่พุทธศาสนาลั ทธิ
ลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ในกรุงสุโขทัยนั้น พระสงฆ์ลังกาตั้งข้อรังเกียจใบเสมาที่พระสงฆ์ไทยผูกไว้ ไม่
ยอมทาสังฆกรรมในอุโบสถที่มีอยู่เดิม พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอาราธนาพระสงฆ์ลังกาวงศ์ให้ผูกเสมา
บรรดาวัดสาคัญๆ ซ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยปักใบเสมาซ้อนลงบนใบเสมาเดิม ธรรมเนียมการปักในเสมาคู่จึง
นิยมทากันตามวัดสาคัญๆ เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีฐานะเป็นวัดหลวง

บทที่ ๑๑ ๒๘๕
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

การประดิษฐ์ใบเสมาให้เป็นแผ่นหินรูปคล้ายเจว็ดในศาลพระภูมินั้น แม้จะเป็นวิธีการที่
นิย มทากัน โดยทั่ว ไป แต่ก็มีบ างวัดที่อาจทาใบเสมาให้มีรู ปร่ างแตกต่างออกไปก็ได้ ขึ้นอยู่ กับการ
ออกแบบของช่างตัวอย่ างเช่น วัดเบญจมบพิตร ทาใบเสมาเป็นเสาเม็ดยอดดอกบัวตูม ตั้งไว้ที่มุม
กาแพงแก้วด้านหน้าอุโบสถและเป็นแผ่นหินสลักรูปธรรมจักร ปูราบลงบนลานด้านหลังอุโบสถ ที่วัด
พระปฐมเจดีย์ ก็ทาใบเสมาเป็นรูปท้าวจตุโลบาล (คือ เทวดาผู้รักษาโลกในสี่ทิศ) สลักบนแผ่นหินอ่อน
ติดไว้ที่มุมผนังด้านนอกอุโบสถทั้ง ๔ มุม ทั้งสองวัดนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบทั้งอุโบสถ และใบเสมา
ขนาดสีมา สถานที่ซึ่งพระสงฆ์กาหนดขึ้นเป็นเขตแดนเพื่อการทาอุโบสถกรรม เรียกว่า
“สีมา” มีกาหนดขนาดเป็น ๒ ขนาดด้วยกัน คือ
๑) ขันฑสีมา เป็นเขตแดนสีมาอย่างย่อม ตามพระบาลี ให้สมมติขนาดไม่เล็กเกินไป
จนจุพระภิกษุไม่ได้ถึง ๒๑ รูป หรือพระภิกษุนั่งหัตถบาสถ์ไม่ได้ การกาหนดจานวนพระภิกษุ ๒๑ รูป
เป็นเกณฑ์สาหรับขนาดขันฑสีมานี้ ก็เนื่องแต่ประโยชน์ในการทาสังฆกรรม โดยเฉพาะการประชุมสงฆ์
สวดระงับอาบัติสังฆาทิเสสของพระภิกษุ ที่เรียกว่า “อัพภาน”
๒) มหาสีมา เป็นเขตแดนสีมาอย่างใหญ่ ให้สมมติเขตแดนครอบคลุมทั้งวัดหรือ
ส่วนพุทธาวาสขึ้นเป็นสีมา โดยปักใบเสมาไว้บนกาแพงโดยรอบเขตของวัด หรือเขตพุทธาวาส แทนที่
จะปักไว้เฉพาะรอบเขตอุโบสถ วัดที่มีมหาเสมา มีรวมทั้งหมด ๖ วัด ได้แก่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหา
สีมาราม วัดราชบพิธสถิติมหาสีมาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดบรมนิวาส และวัดโพธิ
นิมิต วัดที่มีมหาเสมาเหล่านี้สามารถทาสังฆกรรมได้ทั้งอุโบสถและวิหาร แทนที่จะเป็นอุโบสถเพียง
แห่งเดียว
๓. วิหาร
เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรง และการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับอุโบสถเพียงแต่ไม่มี
ใบเสมาล้อมรอบเหมือนอย่างอุโบสถ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นที่ทาบุญ ฟังธรรม ประกอบ
ศาสนพิธีต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด วิหาร แต่เดิมหมายถึง “เรือนที่อยู่ ที่อาศัย” ในภายหลังมี
ความหมายเฉพาะแต่สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อันสร้างไว้ในพระอารามเท่านั้น
๓.๑ ที่มาแห่งวิหาร ในสมัยพุทธกาลนั้น ศาสนสถานอันได้ชื่อว่า “วัด” ยังไม่เกิดมีขึ้น
เป็นหลักแหล่งคงมีแต่สถานที่ซึ่งคณะสงฆ์ได้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว ที่เรียกว่า “อาราม” คือ สวนไม้
ผลและไม้ดอกนานาพันธุ์ซึ่งคหบดีในสมัยนั้นนิยมปลูกสร้างขึ้น มีอยู่ตามชนบทเป็นสถานที่ออกไปพัก
ร้อนนอนแรมยามว่างจากภารกิจการอาชีพ คณะสงฆ์ได้ถือสิ ทธิในการเข้ามาพักตามอารามต่างๆ
เหล่านี้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูฝน โดยคหบดีเจ้าของอารามถวายให้เป็นสถานที่อาศัยอยู่ชั่วคราว ในอารามแต่
ละแห่ ง ปลู ก เรื อ นพั ก ร้ อ นนอนแรม ส าหรั บ เป็ น ที่ อ าศั ย อยู่ ข องพวกคหบดี เ รี ย กกั น ว่ า “วิ ห าร”
พระสงฆ์แต่ครั้งนั้นเมื่อเข้าจาพรรษาอยู่ตามอารามก็ได้อาศัยอยู่ในวิหารด้วย
พ้น สมัยพุ ทธกาลแล้ ว กว่ า ๓๐๐ ปี กษั ตริ ย์ ในประเทศอินเดี ยที่มีพระราชศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาทรงสร้างพระอารามขึ้น แล้วพระราชทานให้เป็นที่คณะสงฆ์เข้าอาศัยอยู่ มีตามจังหวัด
ไม่ห่างราชธานีหลายแห่งด้วยกัน ในพระอารามสมัยนี้ มีการสร้างวิหารเป็นเรือนที่พักร้อนนอนแรม ให้
เป็นสถานที่จาพรรษาแก่พระภิกษุตามธรรมเนียมนิยมแต่เดิมสืบมา

๒๘๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ครั้นกาลล่วงเลยมาจนกระทั่ง พ.ศ. ๖๐๐ เศษ เกิดมีคตินิยมสร้างรูปพระพุทธรูปขึ้นใน
ประเทศอินเดียทางฝ่ายเหนือขึ้นก่อน พุทธศาสนิกชนในภาคอื่นเห็นเข้าต่างพอใจทาตามอย่าง การ
สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ก็ แ พร่ ห ลายออกไป จึ ง เกิ ด คติ นิ ย มสร้ า งพระวิ ห ารขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปปฏิมากรขึ้นในพระอาราม และเป็นสถานที่พระสงฆ์ได้มาประกอบสังฆกรรม ซึ่งกระทาต่อ
หน้ าพระพุทธปฏิมา เสมือนหนึ่ งว่าได้ร่ว มประชุมต่อพระพักตร์ แห่ งสมเด็จพระสั มมาสัมพุทธเจ้ า
ดังสมัยพุทธกาล
๓.๒ รูปแบบของวิหาร รูปแบบของวิหารที่ได้สร้างทาขึ้นในเมืองไทย แม้ว่าจะมีการสืบ
ทอดความคิดมาแต่คตินิยมจากประเทศอินเดีย แต่ก็ได้ดัดแปลงแต่งแก้เข้าหาคตินิยมและความสะดวก
ในหน้าที่ใช้สอยเหมาะกับความเห็นงามอย่างไทย วิหารในเมืองไทยจึงมีรูปแบบห่างไกลจากแบบอย่าง
ของอินเดียมาก วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ๒๕๔๘ กล่าวในหนังสือศิลปะประเทศไทยจากศิลปะโบราณในสยาม
ถึงศิลปะสมัยใหม่ ไว้ว่า ในสมัยสุโขทัย วิหารส่วนมากวางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกพื้นสูงขึ้นจาก
พื้นดินพอสมควร ก่อเสาด้วยศิลาแลงต้นกลมๆ ตั้งขึ้นไปรับโครงหลังคาซึ่งทาด้วยไม้และมุงกระเบื้อง
ดินเผา ตรงหน้าบันด้านหน้าและด้านหลังอุดด้วยแผ่นกระดาน เข้ากรอบเป็นอย่างลูกฟักปะกน ตัว
อาคารนิยมทาอย่างโถงๆ คือไม่กั้นฝารอบ ทาแต่พนักระหว่างเสารายรอบตัวอาคาร พอกันมิให้คนและ
สัตว์ก้าวข้ามขึ้นมาบนพื้นวิหารได้ วิหารโดยทั่วไปมักทาอัฒจันทร์เป็นทางขึ้นลงอยู่ข้างหน้า ๒ ทาง
วิหารในสมัยสุโขทัย นิยมสร้างขนาดใหญ่โตกว่าพระอุโบสถเพราะในสมัย นี้นิยมทาสังฆกรรมในวิหาร
ดังนั้นวิหารจึงเป็นสถานที่ประชุมคนมากทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ จึงต้องสร้างขนาดใหญ่
ต่อมาในสมัยอยุธยา วิหารยังคงสร้างตามคตินิยมคล้ายกับสมัยสุโขทัย คือทาขนาดใหญ่
กว่าพระอุโบสถ แต่มีลักษณะแตกต่างจากวิหารในสุโขทัย คือทากั้นฝารอบตัวอาคาร ทาประตูทางเข้า
ด้านหน้าและด้านหลังฝาผนังด้านข้างก่อเป็นกาแพงทึบเจาะช่องระบายลมเป็นช่องแคบๆ ในสมัยนี้มี
คตินิยมทาวิหารขนาดย่อมๆ สร้างเรียงรายรอบบริเวณพุทธวาส ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยึดคตินิยมในสมัยอยุธยาบ้าง และสร้างขึ้นใหม่ตามคตินิยมซึ่งคิด
ขึ้นเป็นแบบอย่างใหม่ อย่างไรก็ดี วิหารขนาดใหญ่และวิหารขนาดย่อมสร้างขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์
มาถึงเพียงรัชกาลที่ ๔ ความนิยมในการสร้างวิหารก็หมดไป เพราะได้ใช้ประโยชน์น้อย เนื่องจากทา
ขึ้นเพียงสถานที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรเท่านั้น ไม่ได้ใช้ทาสังฆกรรมแต่อย่างไร ไม่คุ้มกับทุนรอน
ซึ่งหมดไปในการก่อสร้าง ฉะนั้น คนทั่วไปเวลาสร้างวัดจึงไม่สร้างวิหาร สร้างแต่เฉพาะวัดหลวงซึ่งคง
รักษาธรรมเนียมเดิมไว้เท่านั้น แต่ท้ายที่สุดวัดหลวงก็ไม่ทา เช่น วัดราชบพิธฯ และวัดเบญจมบพิตรฯ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สถาปนาขึ้น คงสร้างแต่หอสมุดของวัดแทน
พระวิหาร
๓.๓ ประเภทของวิหาร วิหารมีชื่อเรียกและกาหนดประเภทออกได้โดยลาดับต่อไปนี้
๓.๓.๑ วิหารหลวง วิหารประเภทนี้มิได้มีความหมายเฉพาะว่าต้องมีขนาดใหญ่
หรือเป็นของในหลวงทรงสร้างแต่เป็นวิหารที่สร้างอยู่ต่อกับพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ออกมาทาง
ด้านหน้า เหตุผลข้อนี้มีพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้ดังนี้
“พระพิหารใหญ่ที่ต่อกับพระเจดีย์หรือปรางค์ ในหลวงจะสร้างก็ดี ผู้อื่นจะสร้างก็
ดี ก็เรียกว่าวิหารหลวง เป็นชื่อของ ไม่เป็นชื่อตามความจริง ก็พิหารอื่นถึงจะใหญ่โต ในหลวงจะทรง
สร้าง ถ้าไม่มีพระเจดีย์ พระปรางค์อยู่หลัง พระระเบียงล้อมแล้ว ก็ไม่ชื่อว่าพิหารหลวง”
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๓.๓.๒ วิหารทิศ คือวิหารขนาดย่อมๆ สร้างขึ้นเป็นบริวารของพระอุโบสถโดย
เฉพาะพระอารามหลวง ซึ่งมีพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ จะสร้างพระวิหารทิศแต่ละหลังสร้าง
ตรงตามทิศที่สาคัญ คือ ตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ พระวิหารทิศเป็นศาสนสถานที่สร้าง
ขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรเป็นสาคัญ ซึ่งไม่มีที่เหมาะหรือเหลือพอจะประดิ ษฐาน
รวมไว้ในพระอุโบสถได้ วิหารทิศนี้มีตัวอย่างสร้างในพระอารามหลวงหลายแห่ง อาทิเช่น วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในกรุงเทพฯ
๓.๓.๓ วิหารราย คือวิหารขนาดย่อมเล็กกว่าวิหารทิศ สร้างอยู่นอกเขตพัทธสีมา
หรือนอกกาแพงแก้วกั้นรอบพระอุโบสถ วิหารรายมีทั้งที่สร้างเปิดฝาโล่ง หรือกั้นฝาทึบก่อพนักระหว่าง
ห้อง ข้างในวิหารก่อทาฐานชุกชีตั้งพระพุทธปฏิมากรประจาอยู่หลังละอย่างน้อยหนึ่งองค์ หรือปล่อย
เป็นวิหารเปล่าๆ ก็มี วิหารซึ่งไม่ตั้งพระพุทธปฏิมากรเป็นประธานในเวลาปกติเรียกว่า “ศาลาราย”
เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาหรือออกพรรษา ทางราชการจัดราชบัณฑิตมาสวดพระธรรมให้ฟัง พร้อมทั้ง
จัดตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา ศาลารายก็ถูกอุปโลกน์เป็นวิหารไปในการนั้น การสวดธรรมบท
ดังกล่าวก็มักจะเรียกกันว่า “สวดโอ้เอ้วิหารราย” เพราะสวดกันตามวิหารรายนั่นเอง
๓.๓.๔ วิหารน้อย คือวิหารขนาดย่อมสร้างโดดๆ อยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งของวัด ซึ่ง
เห็นว่าเป็นที่เหมาะสม หรือในบางวัดสร้างเคียงกับพระอุโบสถ วิหารน้ อยมักสร้างขึ้นเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ และเพื่อสมมติเป็นที่จาพรรษาของพระพุทธเจ้าดั่งเมื่อสมัยยังมีพระ
ชนม์ชีพอยู่
๓.๓.๕ วิหารคด คือวิหารขนาดย่อมๆ สร้างอยู่ตามมุมเขตพุทธาวาส มีรูปพื้นผัง
หักกลางเป็นข้อศอก (หรือรูปตัว L ในภาษาอังกฤษ) ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา
สร้างขึ้นเพื่อสืบศาสนาหรือฉลองบรรพบุรุษ
๓.๓.๖ วิหารแถลบ คือวิหารขนาดเล็ก ย่อมกว่าวิหารทุกประเภทที่กล่าวมาแต่
ต้น นิยมสร้างโดดๆ ไม่จัดเข้าในกลุ่มศาสนาสถานอื่นๆ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ สัน
นิฐานว่าจะเป็นรูปแทนตัวพระภิกษุซึ่งเป็นผู้ปกครองวัดองค์แรกเชื่อถือกันว่าเป็น “เสื้อวัด”หรือ“เชื้อ
วัด” เปรียบเหมือนพระภูมิเจ้าที่รักษาวัด คติเช่นนี้ในทางภาคเหนือคงถือกันอยู่จนในปัจจุบัน วิ หาร
แถลบนี้ มี อ ยู่ ต ามพระอารามใหญ่ ใ นสมั ย เชี ย งแสน สมั ย สุ โ ขทั ย และสมั ย อยุ ธ ยา แต่ ใ นสมั ย
รัตนโกสินทร์ คติในเรื่องดังกล่าวนี้เสื่อมคลายลง ไม่ปรากฏมีการสร้างวิหารแถลบต่อมาอีกเลย
๔. สถูป เจดีย์และปรางค์
สถูป เจดีย์และปรางค์ ถือเป็นสิ่งเคารพสักการะที่สาคัญมากในวัดต่างๆ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมี
ที่มาแตกต่างกัน แต่คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาถือว่ามีความสาคัญเท่าเทียมกัน และเป็นสิ่งเคารพบูชา
แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน
สถูป เป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า สฺตูป ภาษาบาลีใช้ว่า ถูป แปลว่าเนินดิน กองดิน
ที่บรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่สิ้นชีวิตแล้ว ภาษาไทยใช้ว่า สถูป (มักเรียกทั่วไปว่า สถูปเจดีย์หรือเจดีย์)
เจดีย์ เลื่อนมาแต่คาว่า “เจติยะ” แปลว่า สิ่งที่ควรแก่การนับถือ ควรแก่การบูชา เป็น
สถาปัตยกรรมที่ไทยรับเอารูปแบบมาจากสถูปเจดีย์ของอินเดียและศรีลังกา แล้วมาพัฒนาเป็นรูปแบบ
ต่างๆ กันในภายหลัง

๒๘๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

สถูปเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่างลักษณะคล้อยลอมฟาง มีปลายเรียวแหลมขวั้น
เป็นปล้องๆ เสียดยอดขึ้นไปในอากาศ สถูปเจดีย์ทาเป็นรูปทรงกรวยกลมก็มี และทาเป็นอย่างรูปทรง
กรวยเหลี่ยมก็มี การสร้างสถูปเจดีย์มีคติมาจากการสร้างอนุสรณ์สถานในอินเดียโบราณ ซึ่งบรรจุอัฐิ
ของบุ คคลส าคั ญไว้โ ดยก่อเป็ น มูล ดิน สู งขึ้น แล้ ว ปั กร่ มหรื อฉัตรไว้ ข้างบนเป็ น เครื่ องสั ง เกต เรี ย ก
อนุสรณ์สถานเช่นนี้ว่า สถูป (Stupa) ต่อมาได้มีการสร้างสถูปเพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า
จึงเกิดมีเจดีย์ในพุทธศาสนาขึ้น เจดีย์ที่เก่าแก่มากองค์หนึ่ง และยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน คือ
เจดีย์สาญจี อยู่ที่เมืองอุชเชนี ในแคว้นมคธ (ปัจจุบันคือรัฐมัธยประเทศ)ของอินเดีย สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ เจดีย์องค์นี้มีรูปเหมือนขันน้า (หรือโอ) คว่า ข้างบน
ทาเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยม มีฉัตรปักไว้บนยอด ทั้งหมดก่อสร้ างด้วยอิฐและหิน จึงแข็งแรงมั่นคงสืบต่อมา
ให้เห็นถึงปัจจุบัน

ภาพที่ ๑๑.๒ เจดีย์สาญจี เมืองอุชเชนี ประเทศอินเดีย
ที่มา : Historythaii. (๒๕๕๕)

และปรางค์

คติความเชื่อในการสร้างเจดีย์ แบ่งออกเป็น ๔ อย่างได้แก่
๑) ธาตุเจดีย์ คือ เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า ปรากฏในรูปลักษณะของสถูป

๒) บริโภคเจดีย์ คือ เจดีย์ที่กาหนดจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัติ ได้แก่ สถานที่ประสูติที่ป่าลุมพินี เมืองกบิลพัสดุ์ สถานที่ตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา สถานที่แสดง
ปฐมเทศนา ตาบลอิสิปัตนะมฤคทายวัน เมืองพาราณสี และสถานที่ปรินิพาน ตาบลสาลวัน เมืองกุสิ
นารา นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธาฏิหาริย์ และสถานที่ซึ่งประดิษฐานพุทธบริขารอีก
หลายแห่งด้วยกัน
๓) ธรรมเจดีย์ คือ เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในสมัยก่อนนิยม
จารึ กพระธรรมลงเป็ น ตัว อักษรประดิษ ฐานไว้ เป็ นที่ บู ช า โดยเลื อกเอาพระธรรมที่เ ป็ นหั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา เช่น คาถาแสดงพระอริยสัจ ครั้งต่อมาถึงสมัยเมื่อมีการเขียนพระธรรมวินัยลงเป็น
ตัวอักษรแล้ว ก็นับถือพระไตรปิฎกว่าเป็นธรรมเจดีย์ด้วย
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๔) อุเทสิกเจดีย์ คือ เจดีย์ในรูปลักษณะต่างๆ ที่ไม่จัดอยู่ใน ๓ ประการข้างต้น เช่น การ
สร้างพระพุทธรูป รอยพระบาท ธรรมจักรและกวางหมอบ ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์
การก่อสร้างสถูปเจดีย์ทางพุทธศาสนา ได้ แพร่หลายจากอินเดียไปที่ลังกาและประเทศ
อื่นๆ ในเอเชียเมื่อมีการเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปอย่างกว้างขวางในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เชื่อ
กันว่าพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อแรกสร้างในสมัยที่เป็นแคว้นทวารดีหรือก่อนหน้านั้น คงจะ
มีรูปร่างเป็นแบบของสาญจีเจดีย์ ต่อมาจึ งมีการก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นในระยะหลัง ด้วยเหตุนี้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามว่า พระปฐมเจดีย์ ด้วยถือว่าเป็นเจดีย์
เก่าแก่ที่สุดในดินแดนแถบนี้
สาหรับรูปแบบของเจดีย์ที่แพร่หลายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ที่ไทยรับแบบมา
จากลังกาและจากอาณาจักรศรีวิชัย โดยได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นลักษณะต่างๆ ตามความนิยมของ
ช่างไทยปัจจุบันจะพบเจดีย์แบบต่างๆ ที่สาคัญรวม ๖ แบบ ดังนี้ (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์
พงศะบุตร, ๒๕๔๒ : ๗๘–๗๙)
๑. เจดีย์แบบลังกา หรือเจดี ย์ทรงระฆัง นิยมสร้างกันตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อมีการนาพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ เป็นลักษณะของเจดีย์ซึ่งได้ต้นแบบมาจากเจดีย์ของลังกา ต่อมา
ช่างไทยได้ ดัดแปลงรายละเอียดบางอย่างเพิ่มขึ้น และได้รับการถ่ายทอดแบบมาถึงสมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร์ด้วย
๒. เจดีย์แบบศรีวิชัย หรือเจดีย์ทรงเรือนธาตุ เป็นเจดีย์ที่นิยมสร้างในอาณาจักรศรีวิชัยใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ปัจจุบันรูปแบบของเจดีย์นี้มีตัวอย่างที่
สาคัญคือ พระบรมธาตุไชยา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม และมีเรือนธาตุ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงขึ้นไป บางทีมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ที่ผนังของเรือนธาตุทั้ง ๔ ด้าน
และที่ปลายเรือนธาตุทาเป็นยอดแหลมมีหลายยอด
๓. เจดีย์แบบศรีวิชัยผสมลังกา เป็นเจดีย์ที่พบอยู่ในสมัยสุโขทัย ซึ่งนาเอารูปแบบของเจดีย์
แบบลังกา และแบบศรีวิชัยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยส่วนล่างของเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงเรือนธาตุแบบ
ศรีวิชัยส่วนบนเป็นแบบเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกา
๔. เจดี ย์ ท รงพุ่ ม ข้า วบิ ณ ฑ์ หรื อ ทรงดอกบั ว ตูม เป็ นเจดีย์ ที่จั ด ว่า เป็ น ศิล ปะของสุ โ ขทั ย
โดยเฉพาะมีรูปทรงสูงชะลูด ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกัน ๓ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานพาน
แว่นฟ้า และเรือนธาตุที่ทาย่อมุม บางทีมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มของเรือนธาตุทั้ง ๔ ด้าน ส่วน
ยอดเจดีย์ทาเป็นรูปทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ข้าวบิณฑ์ คือข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ไว้ใน
พุ่มดอกไม้ใช้ในการเซ่นบูชา)
๕. เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เป็นเจดีย์ที่เริ่มมีแพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จอนต้น ซึ่งช่างไทยคงจะดัดแปลงเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาให้เป็นเจดีย์ที่มีฐาน
สี่เหลี่ยมและองค์ระฆังรูปสี่เหลี่ยม พร้อมกันนั้นก็มีการย่อมมุมทั้ง ๔ ด้านเพือ่ ให้ดูสวยงามขึ้น

๒๙๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๖. เจดีย์ แบบพระธาตุพนมหรือเจดีย์ ทรงดอกบัว เหลี่ ยม เป็นเจดีย์ ที่มีแพร่ห ลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยถือตามรูปแบบของเจดีย์พระธาตุพนมเป็นสาคัญ กล่าวกัน
ว่า เจดีย์แบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียใต้ ประกอบด้วยฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมและตัวเรือนธาตุเป็น
รูปสี่เหลี่ยมทรงสูงซ้อนลดหลั่นกัน ๒ หรือ ๓ ชั้น ส่วนยอดตอนบนเป็นรูปทรงดอกบัวเหลี่ยมสูงชะลูด
ขึ้นไป

ภาพที่ ๑๑.๓ ภาพสถาปัตยกรรมของเจดีย์ในยุคสมัยต่างๆ
ที่มา : Bloggang. (๒๕๕๐)

ภาพที่ ๑๑.๔ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ที่มา : โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว (๒๕๕๘)

บทที่ ๑๑ ๒๙๑
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

นอกจากเจดีย์ ทั้ง ๖ แบบดั งกล่ า วมาแล้ ว ยั ง มีเจดีย์ ที่ มีรู ป แบบอย่ างอื่นๆ อีก แต่ไ ม่ค่อ ย
แพร่หลายมากนัก และมีพบอยู่เป็นบางท้องถิ่น อาจศึกษารูปลักษณะของเจดีย์แบบที่สาคัญมาก ๒
แบบเปรียบเทียบกันคือเจดีย์แบบลังกา และเจดีย์เหลี่ยมย่อมมุมไม้สิบสอง พร้อมทั้งชื่อที่ใช้เรียกส่วน
ต่างๆ ของเจดีย์นั้นได้จากภาพ

ภาพที่ ๑๑.๕ เจดีย์แบบลังกา
ที่มา : วิทวัส ลาภชุ่มศรี (๒๕๕๙)

๒๙๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เจดีย์แบบลังกาส่วนใหญ่คล้ายๆ กันแม้ว่าจะสร้างต่างยุคต่างสมัยด้วยกัน กล่าวคือ
๑) ฐานส่วนล่างเป็นฐานกลมเกลี้ยง เรียกว่า “ฐานเขียง”มีความหมายในทางปรัชญาทาง
ศาสนา หมายถึง ขอบเขตของโลก ซึ่งเปรียบเสมือนดังห้วงน้าที่ขังอยู่ในอ่างใหญ่
๒) ต่อจากฐานเขียง จะทาเป็นบัวซ้อนกัน ๓ ชั้น ในสมัยสุโขทัยทาเป็นคว่าซ้อนกัน ๓ ชั้นแต่
ในสมั ย อยุ ธ ยานิ ย มท าเป็ น บั ว ลู ก แก้ ว หรื อ มาลั ย เถาซ้ อ นกั น ๓ ชั้ น ขึ้ น แทน “ฐานบั ว ”ส่ ว นนี้ มี
ความหมายแสดงภูมิทั้ง ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ตามนัยแห่งภูมิศาสตร์โลกตามคติพุทธ
ศาสนา โดยถือดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิ
๓) เหนือฐานบัว ดังกล่าวทาเป็นฐานบัวคว่าและบัวหงาย เรียกว่า “บัวปากระฆัง” มีความ
หมายถึงกาหนดที่เป็นทิพย์ หรือพุทธภูมิ ส่วนนี้ทาขึ้นเพื่อรองรับส่วนสถูป
๔) ต่อขึ้นไปจากบัวปากระฆัง เป็นองค์สถูปที่มาจากมูลดินเดิม แต่ประดิษฐ์ให้งามวิจิตรมีสัญ
ฐานคล้ายรูประฆังคว่า จึงเรียกส่วนนี้ตามศัพท์ช่างว่า “องค์ระฆัง”หรือ“คอระฆัง” แต่ถ้าเรียกตามคติ
ทางศาสนาควรเรียกว่า สถูป หรือ ครรภธาตุ
๕) ถัดจากคอระฆัง ทาเป็นรูปรัตนบัลลังก์สี่เหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นศาสดาแห่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ “บังลังก์” เป็นเครื่องหมายการสอน การแสดงธรรม
๖) บนบัลลังก์มีเสาเป็นแกนกลมขึ้นไปรับบัวคลุ่มที่ซ้อนอยู่ปลายเสา เสานี้เรียกว่า “ก้าน
ฉัตร” ส่วนบัวคว่าซ้อนบนปลายเสาเรียกว่า “บัวฝาละมี” เจดีย์ในสมัยหลัง ทาเสาเล็กรายอยู่โดยรอบ
ก้านฉัตร คล้ายทาหน้าที่ช่วยค้าจุนขอบบัวฝาละมี เสาเล็กๆ นี้เรียกว่า “เสาหาน”
๗) ต่อขึ้นไปบนหลังบัวฝาละมี เป็นส่วนยอดเจดีย์ทาเป็นกรวยเรียวแหลม ขวั้นเป็นปล้อง
กลมๆ ซ้อนต่อกันขึ้นไป ปล้องกลมซ้อนกันนี้เรียกตามภาษาช่างว่า “ปล้องไฉน” ปล้องไฉนของยอด
เจดีย์แต่ละองค์ที่เป็นทรงลังกานี้ มีจานวนต่างๆ กัน และมีความหมายต่างกัน คือ
๗.๑) จานวน ๑๘ ปล้อง หมายถึงบารมี ๑๐ มรรค ๘
๗.๒) จานวน ๒๔ ปล้อง หมายถึงบารมี พระอาทิพุทธะ ๒๔ พระองค์
๗.๓) จานวน ๒๖ ปล้อง หมายถึงบารมีทศภูมิ ๑๐ บารมี ๑๐ และโพธิปักขิธรรม ๖
๗.๔) จานวน ๒๘ ปล้อง หมายถึงบารมี ทศภูมิ ๑๐ ปรมัตถบารมี ๘ พรหมวิหาร ๔
โพธิปักขิยธรรม ๖
๗.๕) จานวน ๓๑ ปล้อง หมายถึง บารมี ไตรภูมิ อันเป็นสิ่งหน่วงเหนี่ยวและอุปสรรคต่อ
พระสัทธรรม คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔
๘) พ้นจากปล้องไฉนขึ้นไป เป็นยอดทรงกระบอกรีๆ เรียกว่า“ปลีต้น”มีความหมาย ถึงมรรค
๙) ตรงปลายปลีต้น มีลูกคั่นกลมๆ ติดอยู่เรียกว่า “ลูกแก้ว” หมายถึงดวงปัญญา เกิดขึ้นเมื่อ
ล่วงรู้สภาวะธรรมขั้นสูง เหนือลูกแก้วขึ้นไป มียอดคล้ายกับปลีต้นเรียกว่า “ปลียอด” มีความหมายถึง
อณิยมรรค
๑๐) ปลายสุดแห่งยอดสภูปเจดีย์จะทาเป็นรูปทรงกลมอย่างดวงแก้ว เรียกว่า“หยาดน้าค้าง”
มีความหมายถึง “สุญญตา” คือความว่าง ความหลุดพ้น

บทที่ ๑๑ ๒๙๓
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

เจดีย์ทรงลังกานี้ ส่วนมากทาก่ออิฐถือปูนทาน้าปูนขาว ที่ทาลงรักปิดทองคาเปลวก็มีที่
เป็นของสาคัญทาบุญด้วยทองแดงหุ้มทั้งองค์ แล้วลงรักปิดทองคาเปลว เรียกว่า “สุวรรณจังโก” หรือ
ทองบุก็มีในสมัยหลังประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองก็มี

ภาพที่ ๑๑.๖ เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
ที่มา : วิทวัส ลาภชุ่มศรี (๒๕๕๙)

๒๙๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เริ่มขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง พระ
สถูปเจดีย์แบบทรงกรวยเหลี่ยม มีลักษณะดังนี้
๑) รูปทรงขององค์สถูปเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นรูปกรวยมีฐาน ๔ เหลี่ยม ทรงภายนอกแต่ละด้าน
มีลักษณะคล้ายจอมแห คือแหที่เกี่ยวกับแขวนไว้ มีไม้คานถ่างปาก รูปนอกเป็นทรงอ่อนผายช้อยออก
มุมเจดีย์แต่ละมุมทาย่อเหลี่ยมเป็น ๓ มุมอย่างน้อย ทาย่อมุมตรงเหลี่ยมทั้ง ๔ มุม รวมเป็นมุมที่ย่อได้
๑๒ มุม เจดีย์แบบนี้จึงเรียกกันทั่วไปว่า “เจดีย์ย่อมุมไม้ ๑๒”
๒) ฐานล่างของเจดีย์ย่อมุมไม้ ๑๒ เป็นฐานบั ตรรูปสี่ เหลี่ยมหน้าเกลี้ยง มีความหมายถึง
โลกสัญฐานที่มนุษย์อาศัย
๓) เหนือฐานบัตรทาเป็นฐานเท้าสิงห์ซ้อนกัน ๓ ชั้นลดหลั่นขึ้นไปโดยลาดับ “ฐานเท้าสิงห์”
มีความความหมายถึงความมีอานาจ ความเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักร ฐานสิงห์ทั้ง ๓ ชั้นจึงหมายถึง
อานาจสูงสุดในภูมิทั้ง ๓ คือ ไตรภูมิ เรียงซ้อนกันอยู่
๔) บนฐานเท้าสิงห์ชั้นบนสุดทาเป็น “ฐานบัวจงกล” แสดงความหมายเกี่ยวกับการกาหนดที่
เป็นทิพย์อันหมายถึงพุทธภูมิ หรือโพธิสัตว์ภูมิอันอยู่เหนือไตรภูมิ
๕) จากฐานบังจงกลก็มีส่วนพระสถูปที่เรียกว่า “องค์ระฆัง” คือสถูปหรือครรภธาตุ บนปลาย
ส่วนที่เรียกว่าคอระฆัง เป็นที่ตั้ง “บัลลังก์” มีรูปแบบและความหมายคล้ายกันกับในพระสถูปเจดีย์ทรง
ลังกา
๖) บนบัลลังก์มี“ก้านฉัตร”และ“บัวฝาละมี”ครอบปลายฉัตร ความหมายเช่นเดียวกับ ที่ทา
แบบพระสถูปทรงลังกา
๗) หลั งบั ว ฝาละมี คือส่ ว นยอดเจดีย์ ทาเป็ นรู ป บั ว แย้ มซ้อนกันขึ้นไปเป็ นชั้นตามล าดั บ
เรียกว่า “บัวกลุ่ม” มีจานวนและความหมายต่างๆ กันคือจานวนบัวกลุ่ม ๗ ชั้น หมายถึงโพชฌงค์ ๗
๘) ปลายยอดบัวกลุ่ม ทาเป็น “ปลีต้น” คั่นด้วย “ลูกแก้ว” แล้วจึงมีปลียอดรับส่วนที่เป็น
“หยาดน้าค้าง” พระสถูปเจดีย์ทรงกรวยเหลี่ยม หรือเจดีย์ย่อมมุมไม้ ๑๒ นี้ ส่วนมากสร้างด้วยก่ออิฐ
ถือปูน และปั้นลวดลายตกแต่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมประดับประเบื้องเคลือบเป็นสีและลวดลาย
ต่างๆ
๕. พระปรางค์หรือ ปรางค์
คาว่า “พระปรางค์” หรือ“ปรางค์” มีรากศัพท์มาแต่คาว่า ปร + องฺคณ แปลว่า “ชาลา”
คือ ลานที่อยู่ข้างหน้าปราสาท หรือเทวสถาน ตามคติทางฝ่ายลัทธิพราหมณ์นั้น ห้ามมิใ ห้ชนสามัญเข้า
ไปบูชาพระเป็นเจ้าได้ถึงข้างในเทวาลัย เว้นแต่พวกพราหมณ์ผู้มีหน้ าที่ปรนนิบัติพระเป็นเจ้าเท่านั้น
ชนสามัญคงบูชาพระเป็นเจ้าอยู่ตรงที่ข้างหน้าเทวสถานที่เรียกว่า ปรางค์ หรือ ชาลาข้างหน้าเท่านั้น
ส่วนอาคารที่เป็ นเทวสถานหรื อเทวาลัยนั้นทาเลียบแบบปราสาทคือเรือนหลายชั้น เป็นอาคารซึ่ง
คหบดีได้ปลูกอาศัย และพระมหากษัตริย์สถาปนาเป็น ที่เสด็จประทับมาแต่สมัยก่อนพุทธกาล เมื่อนา
แบบอย่ า งมาสร้ า งเป็ น เทวสถานถวายเป็ น ที่ ส ถิ ต แห่ ง พระเป็ น เจ้ า ก็ ท าย่ น ย่ อ ลงให้ เ พี ย งได้ ใ ช้
ประดิษฐานเทวปฏิมาที่ภายในห้องชั้นล่าง ส่วนอาคารชั้นเหนือขึ้นไปทาเป็นแต่แบบจาลอง พอให้เห็น
และเข้าใจว่ามีที่มาจากเรือนแต่ละชั้นซ้อนกันขึ้นไป(พยูร โมสิกรัตน์, ๒๕๕๙ : ๒๑๗)

บทที่ ๑๑ ๒๙๕
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

ตัวอาคารที่เป็นเทวสถานจึงเลี ยนแบบอย่างปราสาท ส่ว นต่อออกมาข้างหน้าปราสาทคือ
ชาลา หรือ เรียกว่า ปรางค์ เทวสถานเช่นว่านี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ปรางค์ปราสาท” ในเวลาต่อมาเลือนไป
เป็น “ปรางปรา” และในที่สุดเหลือเพียงคาว่า“ปรางค์”ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ส่วนที่เป็นชาลาต่อจาก
ปราสาท คือส่วนที่เรียกว่าปรางค์นี้ มักทาหลังคาคลุม ทาฝากั้นด้านข้างทั้งสองด้าน ระหว่างปรางค์ต่อ
กับปราสาท ทามุขกระสันเป็นอาคารเชื่อมโยงถึงกัน
พระปรางค์หรือปรางค์ในพุทธศาสนามีรูปทรงส่วนใหญ่คล้ายๆ กัน กล่าวคือส่วนฐานล่างสุด
มักก่อเป็นฐานหน้ากระดานเกลี้ยงๆ อย่างที่เรียกว่า “ฐานบัตร” เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีย่อมุขเป็นอย่างย่อ
เก็จ ฐานถัดขึ้นมานิยมก่อเป็น “ฐานเชิงบาตร” มีลูกฟักรัดอกท้องไม้ ทาซ้อนเทินขึ้นไปประมาณ ๓
ชั้น จึงถึงส่วนท้องชั้นต่าสุดขององค์ปรางซึ่งทาเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม ฝาผนังอาคารแต่ละด้านทาเป็น
ช่องพระทวาร มีก่อซุ้มพระทวารประจาทุกช่องพระทวารนี้มักทาเป็นพระทวารหลอกคือ ก่อตันเสีย ๓
ช่อง คงทาเป็นทางผ่านเข้าไปข้างในองค์ปรางค์ได้เฉพาะด้านข้างหน้าแต่ด้านเดียว ส่วนมากสร้างทา
ด้วยเครื่องก่ออิฐและศิลาแลง มีรูปทรงสัญฐานส่วนที่เป็นองค์พระปรางค์คล้ายกับฝักข้าวโพด ตั้งตรง
ขึ้นไปบนฐานรูป ๔ เหลี่ยม ขนาดลดหลั่นซ้อนเทินขึ้นไป
เหนืออาคารชั้นที่ ๑ นี้ขึ้นไปทาเป็นหน้ากระดาษรัดรอบทั้ง ๔ ด้าน ส่วนนั้นเรียกว่า“ชั้นครุฑ”
เพราะมีรูปครุฑตั้งเรียงรายไว้ แบกส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไป ต่อขึ้นไปจากชั้นครุฑ มีท้องไม้หน้ากระดานรัด
รอบพระปรางค์บ นท้อ งไม้ ตอนที่อ ยู่ ต รงกลางแต่ล ะด้า น ท าเป็ น รู ป คล้ ายกับ บั นแถลงบนหลั งคา
ปราสาท และตรงมุมปรางค์แต่ละมุมมี “บัวกลีบขนุน” ประดับอยู่
ปรางค์แต่ละชั้นซึ่งทาซ้อนกันขึ้นไปก็ตามลักษณะที่กล่าวนี้ รวม ๗ ชั้นด้วยกัน ชั้นบนสุดจะทา
ก่อรวมปลายซุ้มคูหาและบัวกลีบขนุน รวมเข้าด้วยกันคล้ายรูปฝาชี ทาบัวรัดเกล้าหรือเรียกว่า “จอม
โมฬี” บนยอดบัวรัดเกล้ามีรูปปฏิมาหล่อด้วยโลหะ ทาเป็นกิ่งๆ แยกจากแกนกลาง เรียกว่า “นภศูล”
หรือ “ฝักเพกา”
พระปรางค์ซึ่งสร้างทาขึ้นเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ส่วนมากจะทาเป็นประธานอยู่
ตรงศูนย์กลางของพระอาราม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บรรจุอยู่ภายในห้องแห่งองค์พระปรางค์ โดยเหตุนี้พระปรางค์ในพระอารามสาคัญจึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “พระมหาธาตุ”
ปรางค์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ไทยรับเอารูปแบบมาจากปราสาทหิน หรือปรางค์ของขอม แล้ว
มาดัดแปลงรูปร่างลักษณะ ให้เป็นไปตามความนิยมของช่างไทยในระยะเวลาต่อมา
ขอมได้สร้างปราสาทหิน หรือปรางค์ต่างๆ ขึ้นไว้เป็นจานวนมากเพื่อเป็นศาสนสถานทั้งใน
ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน ปราสาทหิ นและปรางค์เหล่ านี้ พบเห็ นได้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนในภาคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย ปรางค์
สามยอดและปราสาทเมืองสิงห์ เป็นต้น

๒๙๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ปราสาทหินของขอมที่สร้างเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะเป็นเทวลัย เพื่อ
ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หากนับถือลัทธิไศวะนิกาย ซึ่งบูชาพระศิวะเป็นเทพ
เจ้าสูงสุดก็จะประดิษฐานรูปองค์พระศิวะ หรือศิวลึงค์ไว้ในเทวาลัย หากนับถือลักธิไวษณพนิกาย คือ
ถือเอาพระวิษณุ (หรือพระนารายณ์) เป็นเทพเจ้าสูงสุด ก็จะประดิษฐานรูปองค์พระวิษณุเป็นสาคัญ
ในกรณีที่เป็นศาสนสถานซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จะประดิษฐานพระพุทธรูป และพระ
โพธิสัตว์ ไว้แทนเทวรูป
ปราสาทหินหรือปรางค์ของขอม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่รับคติมาจากอินเดีย โดยถือเสมือน
เป็นจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นจุดศูนย์กลาง อาจสร้างเป็นรูปปรางค์องค์เดียว สามองค์ ห้าองค์ หรือ
มากกว่านั้นภายในปรางค์ประธานเป็นห้องสาหรับประดิษฐานรูปเคารพ เรียกว่า ห้องปรางค์ หรือ
ครรภคฤหะ นอกจากปรางค์ประธานก็มีส่วนอื่นๆ ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมออกไป ได้แก่ มณฑป ระเบียงคต
ซุ้มประตู (โคปุระ) และหอเก็บคัมภีร์ (บรรณาลัย)
อาคารเหล่ า นี้ มี ทั้ ง ก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ ฐ หิ น ทราย และศิ ล าแลง ปราสาทหิ น หรื อ ปรางค์ ใ น
ช่วงแรกๆ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๓ มักสร้างด้วยอิฐ และใช้หินทรายประกอบ ในระยะต่อมา จึง
สร้างด้วยหินทรายล้วนๆ เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ จนในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จึงมัก
สร้างอาคารด้ว ยศิลาแลงโดยใช้หิน ทราบประกอบเป็ นบางส่ว นก็ได้ ตัวอย่างของปราสาทหินและ
ปรางค์ที่สร้ างด้ว ยศิลาแลง ได้แก่ปรางค์ส ามยอดที่จังหวัดลพบุ รี และปราสาทเมืองสิ งห์ ที่จั งหวัด
กาญจนบุรี
เมื่อไทยรับเอาคติการสร้างปรางค์ของขอมมาเป็นพุทธเจดีย์ โดยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
หรือพระพุทธรูปไว้ ทานองเดียวกับสถูปเจดีย์ ช่างไทยก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของปรางค์ไทย
ให้แตกต่างไปจากปราสาทหินหรือปรางค์ของขอมทีละน้อย ดังจะเห็นได้จากปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัย
อยุธยา และในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แสดงถึงวัฒนธรรมของปรางค์ไทย
ความแตกต่างระหว่างปราสาทหินหรือปรางของขอมกับปรางค์ของไทยจะเห็นได้ดังนี้
๑) ปรางของขอมจะมีปรางไม่สูงนัก ส่วนปรางค์ของไทยจะทาบานให้สูงขึ้น
๒) ห้ อ งปรางหรื อครรภคฤหะของปราสาทหิ น จะมี ลั ก ษณะขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ประดิษฐานรูปเคารพตลอดจนการทาพิธีกรรมทางสาสนาภายในองค์ปรางได้ ส่วนปรางค์ของไทยจะ
ทาส่วนที่เป็นห้องปรางค์มีขนาดเล็กลง เพราะไม่มีความจาเป็นที่จะใช้ประกอบศาสนพิธีภายใน แต่จะ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปทานองเดียวกับเจดีย์
๓) มณฑป ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมต่ออยู่ทางด้านหน้าของปรางค์ขอม มักสร้างให้มีขนาดใหญ่
มีทางเดินเชื่อมต่อกับปรางประธาน ที่เรียกว่า ฉนวน ส่วนปรางค์ของไทยนั้นในสมัยอยุธยาตอนต้น
ยังคงรักษาส่วนที่เป็นมณฑปไว้ เพียงแต่ทาให้มีขนาดเล็กลง พอถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนที่เป็นมณฑป
จะหายไป ทุกด้านของห้องปรางค์จะมีลักษณะเสมอกัน ไม่มีส่วนใดที่ยื่นยาวออกมาเป็นพิเศษ
๔) ส่วนยอดของปรางค์ของขอมเป็นหลังคามุงด้วยแผ่นหินหรือศิลาแลงช้อนกันเป็นชั้นๆ ไม่
สูงมากแต่ปรางค์ของไทยจะทารูปร่างสูงชะลูดมากขึ้นเป็นรูปฝักข้าวโพด และแบ่งออกเป็นชั้นต่าง
ต่างๆ มีรูปยักษ์ รูปครุฑ หรือรูปเทวดา ประดิษฐานอยู่รายรอบชั้นแบ่งแต่ละชั้นนั้ น บนยอดสุดของ
ปรางค์นิยมทาเป็นฝักเพกาหรือ นภศูลติดไว้

บทที่ ๑๑ ๒๙๗
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ภาพที่ ๑๑.๗ ปรางค์ของไทย
ที่มา : วิทวัส ลาภชุ่มศรี (๒๕๕๙)

๒๙๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๑.๘ ปราสาทหินหรือปรางค์ของขอม
ที่มา : วิทวัส ลาภชุ่มศรี (๒๕๕๙)
๖. อาคารถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายในวัด
นอกจากอุโบสถ วิหาร เจดีย์และปรางค์แล้ว ภายในวัดยังมี อาคารถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ ภายในวัดได้แก่
๖.๑ ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาขนาดใหญ่ นิยมสร้างขึ้นภายหลังเมื่อความนิยมในการ
สร้างวิหารเสื่อมคลายลง กิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะการบาเพ็ญกุศลต่างๆ ซึ่งเคยทาในวิหาร ได้
เคลื่อนย้ายมาทาในศาลาการเปรียญทั้งหมด โดยเฉพาะวัดที่ราษฎรสร้างไม่นิยมทาวิหาร หากแต่พอใจ
ที่จะทาศาลาการเปรียญขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ศาลาการเปรียญส่วนมากทาเป็นศาลายกพื้นสูง มี
ใต้ถุนขนาดคนเดินลอดได้ พื้นในประธานยกสูงขึ้นเล็กน้อย ด้านอีกฟากหนึ่งทายกพื้นเป็นอาสนสงฆ์
ยาวตลอด คล้ายกันกับที่เคยมีในวิหารแต่สมัยโบราณ บนปลายยกพื้นอาสนสงฆ์ด้านหนึ่ง ทาที่บูชาตั้ง
ม้าหมู่และประดิษฐานพระพุทธปฏิมาเป็นประธานบางทีก็มีการตกแต่งประดับประดาหลังคา และหน้า
บัน เหมือนพระอุโบสถและวิหาร เป็นที่ใช้ประโยชน์ในการทาบุญ ฟังธรรมของประชาชน บางทีก็
ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ด้วย ความสาคัญและประโยชน์ใช้สอยของศาลาการเปรียญจึงเหมือนกับ
วิหาร
ศาลาการเปรียญในพระอารามหลวงและวัดราษฎรนั้น มีการตกแต่งหน้าบันด้วยช่อฟ้า
ใบระกา รวยลายอง นาคสะดุ้ง และหางหงส์ได้ เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาแทนองค์
พระศาสดา มีฐานะเสมอด้วยวิหาร แต่มีที่สังเกตต่างกันระหว่างศาลาการเปรียญในวัดราษฎรและใน
พระอารามหลวงคือ ศาลาการเปรียญในพระอารามหลวง ทาหลังคาซ้อนมีลดเป็น ๒ ชั้นหน้าหลังได้
แต่วัดราษฎรการทาหลังคาลดชั้นนั้นห้ามมิให้ทา

บทที่ ๑๑ ๒๙๙
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

ภาพที่ ๑๑.๙ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
๖.๒ ศาลาราย เป็ น สถาปั ตยกรรมแบบหนึ่ง สร้ างขึ้น เพื่อประโยชน์เป็ น ที่พักของ
สัปปุรุษผู้ไปที่วัด หรือเป็นที่อาศัยประกอบการกุศลต่างๆ ศาลารายส่วนมากสร้างเป็นรูปเรือนไม่นิ ยม
กั้นฝา เปิดโล่งโถงทุกด้าน บางแห่งทาพนักเตี้ยๆ กั้นระหว่างเสา พอเป็นขอบเขตมิให้คนละเมิดในขณะ
มีพิธีการ ศาลารายนิยมปลูกรายเป็นระยะห่างกันอยู่โดยรอบนอกเขตพระอุโบสถหรือวิหาร สร้างเป็น
๒ แบบด้วยกัน คือ
๖.๒.๑ ศาลาดิน เป็นศาลาที่สร้างให้มีพื้นในศาลาต่าเสมอระดับดิน หรือหนุนยกขึ้น
เล็กน้อย ตัวอย่างเช่นศาลารายในวัดพระเชตุพนฯ ศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น
๖.๒.๒ ศาลายก เป็นศาลาที่สร้างให้มีพื้นยกสูงขึ้นจากพื้นดินขนาดพอคนเดินรอด
ได้ ถ้าเป็นศาลาที่ก่อด้วยอิฐ มักทาก่อล้อมปิดใต้ถุนทึบ ศาลายกนี้มักจะทาก่อบันไดเป็นทางขึ้นลงทาง
หนึ่งหรือสองทาง ตัวอย่างศาลายกนี้มีให้ดู เช่น ที่หน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม หน้าวัดมหรรณพาราม
และหน้าวัดราชนัดดาราม เป็นต้น
๖.๓ ศาลาเปลื้ องเครื่องหรือพลั บพลาเปลื้องเครื่ อง เป็นศาลาที่ส ร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่ง
หมายเฉพาะพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนกิจของสงฆ์โดยตรง แต่ ก็สร้างขึ้นในเขตพุทธาวาส
และมีเฉพาะวัดสาคัญๆ ที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดาเนินไปทรงศีล มักสร้างติดกับกาแพงทาง
ด้านหน้าวัด เพื่อว่าพระมหากษัตริย์จะได้เสด็จมาประทับทรงเปลี่ยนเครื่องขัตติยภูษิตาภรณ์ที่ทรงมา
แต่พระบรมมหาราชวัง เป็นเครื่องทรงศีล ก่อนเสด็จเข้าไปในพระอาราม ศาลาเปลื้องเครื่องมีลักษณะ
คล้ายกับศาลายก แต่กั้นฝารอบ มีเกยเป็นที่เทียบพระราชยานทางด้านหน้า ด้านหลังมีอัฒจันทร์เป็น
ทางเสด็จขึ้นลง หลังคาศาลาแบบนี้มักทาเป็นชั้นลด และตกแต่งด้วยเครื่องช่อฟ้า ใบระกา ลายอง
นาคสะดุ้งและหางหงส์ ติดกระจกสี ศาลาเปลื้องเครื่องมักสร้างอยู่ติดกับกาแพงทางด้านหน้า วัดที่มี
ศาลาเปลื้องเครื่อง ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธฯ และวัดพระพุทธบาท
สระบุรี เป็นต้น

๓๐๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๖.๔ ศาลาบาตร เป็นศาลาแบบหนึ่งสร้างขึ้นด้วยความประสงค์เป็นที่ตั้งบาตรรายเป็น
แถว เพื่อให้สัปปุรุษได้ถวายภัตตาหารด้วยการตักบาตรในเทศกาลต่างๆ ศาลาบาตรนี้มักจะก่อเป็น
ฐานหนุนสูงจากระดับดินเล็กน้อย แล้วก่อฐานสูงขึ้นเสมอเอว เป็นรูปยาวรีสาหรับตั้งบาตรเป็นแถวยาว
ริมฐานปักเสาขึ้นไปรับหลังคาซึ่งมุงครอบข้างบนฐานรับบาตร มีความสูงพอให้คนเดินรอดเข้า ไปตัก
บาตรได้ ศาลาบาตรนี้มีตามวัดในชนบทเป็นส่วนมาก

ภาพที่ ๑๑.๑๐ ศาลาบาตร ที่วัดวรจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : Ok Nation. (๒๕๕๗)
๖.๕ ก าแพงแก้ ว คื อ เครื่ องก่ อล้ อ มลงโดยรอบพระอุ โ บสถ ท าเป็ น กาแพงเตี้ย เพื่ อ
แบ่งแยกสถานที่นั้นให้เป็นสัดส่วนจากบริเวณอื่นๆ มักเว้นช่องว่างไว้เป็นระยะๆ เพื่อให้เป็นทางเดิน
ผ่านเข้าไปสู่บริเวณอาคารที่สร้างกาแพงล้อมรอบได้ เป็นที่หมายเขตพัทธสีมา กาแพงแก้วนี้มิได้สร้าง
เพื่อจะกันผู้ คนมิให้เข้าไปในบริ เวณนั้ น แต่ป ระสงค์จะทาเทียบสถานที่ ในแดนสุ ขาวดีอันเป็นแดน
สวรรค์ตามคติพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีกล่าวในอติตายะสูตรว่า “อนึ่ง สารีบุตรในเขตสุขาวดี
โลกธาตุนี้ มีกาแพงแก้ว ๗ ชั้น ...” เรื่องกาแพงแก้วนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัตติวงศ์ ทรงอธิบายว่า “ที่เรียกกาแพงโบสถ์ว่ากาแพงแก้วก็ดี เอากระดิ่งแขวนหลังคาโบสถ์ก็
ดี ล้วนแต่จะสมมติให้โบสถ์เป็นสุขาวดีทั้งนั้น”
๖.๖ พระระเบียง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทาขึ้นเพื่อก่อล้อมศาสนสถานสาคัญที่เป็นประธาน
ของวัด หรือก่อล้อมเขตพุทธวาส พระระเบียงมีแบบอย่างทาเป็นอย่างเขื่อนกาแพงทึบ ด้านข้างนอก
ก่อรายรอบเขตที่ประสงค์จะล้อม ด้านข้างในเปิดโล่งโถงตลอด พื้นในระเบียงก่อเสาขึ้นไปรับหลังคา มี
เครื่องมุงคลุมตลอดความยาวของพระระเบียงแต่ละด้าน พระระเบียงส่วนมากทาก่อล้อมพระอุโบสถ
หรือพระวิหารทั้งสี่ด้านเป็นอย่างกรอบสี่เหลี่ยมในย่านกลางพระระเบียงแต่ละด้านทาช่องประตูเป็น
ทางผ่าน ตรงหลังคาช่องประตูนี้ทาหลังคาเป็นชั้นซ้อนกันขึ้นไปติดหน้าบัน ๒ ด้าน ต่างว่าเป็นซุ้ม
จัตุรมุข ตรงส่วนมุมหักเลี้ยวพระระเบียงแต่ละด้าน ก็ทาหลังคาซ้อนทานองเดียวกันกับตรงซุ้มประตู
ทางเข้าในย่านกลางพระระเบียง แต่ส่วนนี้เรียกว่า “คดพระระเบียง” มีหน้าบันออกออกเป็น ๒ มุข
ด้วยกัน เรียกว่า “ทวิมุข”

บทที่ ๑๑ ๓๐๑
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

พระระเบี ยงในพระอารามหลวงตกแต่งส่วนเครื่องบน โดยเฉพาะหน้าบันด้ว ยช่อฟ้า
ใบระกา ลายอง นาคสะดุ้ง และหางหงส์ติดกระจก พระระเบียงซึ่งก่อสร้างอย่างสวยงามน่าชมตามวัด
ต่างๆ ที่ควรยกเป็นตัวอย่างได้คือ พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระระเบียงวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม พระระเบียงวัดสุทัศนเทพวราราม และพระระเบียงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
การสร้างพระระเบียงล้อมรอบ พระอุโบสถ พระวิหาร หรือพระปรางค์ เป็นการก่อสร้าง
เพื่อก่อล้ อมกั้นขอบเขตศาสนสถานเป็ นสั ดส่ว น เพื่ อความมีระเบียบประการหนึ่ ง และยั งมีคติอีก
ประมาณหนึ่งเกี่ยวกับปรัชญาธรรมทางวัตถุ กล่าวคือ พระระเบียงส่วนมากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
ปฏิมากรประจาในแต่ละห้องของพระระเบียงรายไปโดยรอบ เป็นต้นว่าที่พระระเบียงในวัดพระเชตุพน
ฯ พระระเบียงในวัดสุทัศน์เทพวราราม และพระระเบียงในวัดสระเกศ
พระระเบียง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทาขึ้นเพื่อก่อล้อมศาสนาสถานสาคัญของวัด เช่น อุโบสถ
วิหาร เจดีย์ประธาน หรือบางทีก็ก่อล้อมเขตพุทธวาสทั้งหมด (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ๒๕๔๘)
๑) พระระเบียงที่ก่อล้อมอุโบสถ มีตัวอย่างได้แก่ อุโบสถวัดพระเชตุพนฯ อุโบสถวั ด
เบญจมบพิตรฯ
๒) พระระเบียงที่ก่อล้อมวิหาร มีตัวอย่างได้แก่ วิหารพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวรา
ราม วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
๓) พระระเบียงที่ก่อล้อมเจดีย์ประธาน มีตัวอย่างได้แก่ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
๔) พระระเบียงที่ก่อล้อมเขตพุทธวาส มีตัวอย่างได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระระเบียงส่วนมากมักสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มีบางแห่งที่สร้างเป็นพระระเบียงกลมก็
มี อย่ างเช่น พระระเบี ยงพระปฐมเจดีย์และพระระเบี ยงวัดราชบพิธฯ เป็นต้น ด้านนอกของพระ
ระเบียงมักก่อเป็ นกาแพงทึบส่ วนด้านในเปิ ดโล่ง มีเสารายรับ ส่ว นที่เป็ นหลั งคา ซึ่งสร้างคลุมพระ
ระเบียงโดยตลอด และมีช่องประตูเป็นทางผ่านพระระเบียงเข้าไปยังลานอุโบสถ หรือลานวิหาร หรือ
ลานเจดีย์ ที่อยู่ตรงกลางได้
พระระเบียงส่วนมากมักสร้างไว้เพียงชั้นเดียว มีเพียงส่วนน้อยที่สร้างเป็น ๒ ชั้น ตัวอย่าง
พระระเบียงที่สร้างเป็น ๒ ชั้น ได้แก่พระระเบียงของอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น
ตามพระระเบียงส่วนมากใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งจะตั้งเรียงรายไปตามความ
ยาวของพระระเบียงชิดกับผนังด้านก่อทึบ
๖.๗ หอไตร เป็นสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งสร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ใช้
เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ หอไตรส่วนมากนิยมสร้างด้วยเครื่องไม้ และนิยมสร้างลงในสระ
น้า เพื่อป้องกันปลวกและหนูมาทาลายตัวอาคารและพระธรรมคัมภีร์ทั้งปวงที่เก็บรักษาไว้ในหอไตร
หอไตรที่สร้างด้วยเครื่องไม้ มีลักษณะคล้ายกับศาลายกข้างในประธานยกพื้นสูงขึ้นและ
กั้นฝารอบมีประตูเข้าข้างในทางด้านสกัด หลังคาทาชั้นลด ติดช่อฟ้า ใบระกา ลายอง นาคสะดุ้ง หาง
หงส์ มีพาไลรอบเฉลี่ยง รอบชานลดมีพนักเตี้ยๆ กั้น หอไตรที่ส ร้างลงในสระน้ า ไม่ทาบันไดหรื อ
สะพานต่อกับตัวหอออกมายังตลิ่ง แต่จะทาเป็นสะพานชักได้ หอไตรแต่ละหลังมีการตกแต่งต่างๆ กัน
โดยเฉพาะส่วนฝาผนังของหอไตรบางแห่งตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายและรูปภาพเป็นลายรดน้า
ตัวอย่างเช่น หอไตรที่วัดไทร ที่เรียกกันว่า ตาหนักทอง และหอไตรในวังสวนผักกาด หอไตรบางแห่ง

๓๐๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ตกแต่งฝาผนังด้วยการปิดกระจกสีต่างๆ เป็นลวดลายรอบทั้งหลัง หอไตรเช่นนี้มีตัวอย่างดูได้เช่น ที่วัด
อัปสรสวรรค์ และวัดปากน้าภาษีเจริญ

ภาพที่ ๑๑.๑๑ หอไตรกลางน้า วัดทุ่งศรีเมืองศิลปะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว
ที่มา : Thetrippacker. (๒๕๕๗)
๖.๘ หอระฆัง เป็นที่แขวนระฆังเพื่อตีบอกเวลาทาวัตรเช้า –เย็นของสงฆ์ นิยมสร้างเป็น
หอสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลังคาคลุม สูงพอประมาณ เพื่อให้เสียงระฆังสามารถได้ยินไปทั่วถึงวัด มี
บันไดขึ้นไปที่แขวนระฆังเพื่อให้คนตีได้
๖.๘ หอกลอง เป็นที่ตั้งกลองเพื่อตีบอกเวลาฉันเพลของสงฆ์ ปัจจุบันไม่ค่อยได้มีแล้ว
เนื่องจากมีการใช้นาฬิกากันอย่างแพร่หลาย ไม่จาเป็นต้องตีกลองเพื่อบอกเวลาฉันเพลอีกต่อไป
๗. สิ่งประดับประดาภายในวัด
๗.๑ ตุ๊กตาหิน วัดหลวงที่สาคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร มักมีตุ๊กตาหินสลักเป็นรูปคน รูป
สัตว์ เจดีย์จีน(เรียกว่า ถะ) กระถางต้นไม้ อ่างบัว เสาโคมไฟ ฯลฯ ตกแต่งภายในบริเวณวัด ตุ๊กตาหิน
เหล่านี้เป็นของที่นามาจากเมืองจีนในสมัยก่อน ซึ่งส่วนมากจะนามาในรัชกาลที่ ๓ เมื่อมีการค้าขายกับ
จีนมาก เล่ากันว่าเมื่อพ่อค้าชาวจีนบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยไปขายที่ประเทศจีนนั้น ขากลับเรือ
จะเบาเพราะมีสินค้าน้อย และเป็นสินค้าที่มีราคาแพงแต่น้าหนักเบา เช่น ผ้าไหมแพรพรรณ เครื่อง
กระเบื้อง ถ้วยชาม และเครื่องประดับต่างๆ พ่อค้าเรือจึงต้องบรรทุกตุ๊กตาหินกลับมาด้วย เพื่อถ่วงเรือ
ให้หนัก เรือจะได้ไม่โคลงเคลง เครื่องถ่วงเรือกันเรือโคลงนี้ เรียกกันว่า อับเฉา เมื่อเรือมาถึงกรุงเทพฯ
ก็นาของขึ้นถวายพระมหากษัตริย์ และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาตุ๊กตาเหล่านั้นไปไว้ตามวัด
ต่างๆ ที่โปรด จะพบมากที่วัดพระเชตุพนฯ วัดสุทัศนเทพวรารามวัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสา
ราม เป็นต้น ตุ๊กตาหินบางตัวมีขนาดใหญ่มาก อย่างเช่น ตุ๊กตาหินรู ปฝรั่งและตุ๊กตาหินรูปงิ้ว หรือ
ลั่นถัน ที่ตั้งอยู่ในวัดพระเชตุพนฯ มีขนาดสูงถึง 2 เท่าของคนธรรมดา

บทที่ ๑๑ ๓๐๓
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

ภาพที่ ๑๑.๑๒ ตุ๊กตาหินที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๗.๒ รูปยักษ์และฤาษี วัดที่สาคัญบางแห่งนิยมทารูปยักษ์และฤาษี ตั้งไว้ภายในบริเวณ
อุโบสถหรือที่ประตูทางเข้าพระระเบียง ที่ขึ้นชื่อมาก ได้แก่ ยักษ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัด
อรุณราชวรารามฤาษีที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และฤาษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การ
สร้างรูปยักษ์ไว้ นอกจากเพื่อความสวยงามทางด้านศิลปะแล้ว ยัง มีความหมายว่าเป็นผู้ที่มีอานาจนั่ง
เฝ้ารักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ โดยเฉพาะยักษ์ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้นามาจากตัวละคร
ในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมด มีรูปร่างหน้าตาและสีสรรแตกต่างกัน
ส่วนการนารูปฤาษีมาตั้งไว้ในวัด ก็ด้วยถือว่า ฤาษีนั้นเป็นผู้มีวิชาความรู้ ถือเป็นครูแห่ง
ศิลปะวิทยาการทั้งปวง โดยไทยรับเอาคตินี้มาจากอินเดีย ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีรูปฤาษีพร้อม
แท่นบดยาประดิษฐานอยู่ที่ตรงใกล้ประตูทางเข้าพระระเบียง ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ ส่วนที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามมีรูปฤาษีดัดตน หล่อด้วยดีบุกตั้งอยู่ ที่เขามอ ด้านทิศใต้นอกพระระเบียง
รูปฤาษีที่วัดทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓

ภาพที่ ๑๑.๑๓ รูปฤาษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๓๐๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๗.๓ รูปสัตว์หินมพานต์และสัตว์บางชนิด นอกจากตุ๊กตาหิน ยักษ์ และฤาษี ยังนิยม
สร้างรูปสัตว์หิมพานต์ และสัตว์บ างชนิด ตั้งไว้เป็นสิ่งประดับตกแต่งภายในวัดด้วย สัตว์ที่พบมาก
ได้แก่ สิงห์แบบไทย หรือแบบเขมรตั้งไว้ตามประตูทางเข้าพระระเบียง หรืออุโบสถ เช่นที่วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม และวัดเบญจมบพิตรนอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น นาค ช้าง และม้า เป็นต้น
สาหรับสัตว์หิมพานต์นั้น ช่างไทยได้หล่อขึ้นตามจินตนาการ โดยถือว่าเป็นสัตว์พิเศษที่
อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ที่เชิงเขาพระสุเมรุ ที่น่าชมมากคือสัตว์หิมพานต์ ๗ คู่ หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่
๕ ประดิษฐานอยู่ที่หน้าปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะมีรูปหล่อโลหะเป็นรู ป
สัตว์หิมพานต์ ซึ่งหล่อในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างเป็นคู่ ตัวผู้ตัวเมีย รวม ๗ คู่ ดังนี้
๑) อสูรวายุภักษ์ ท่อนบนเป็นยักษ์สวมมงกุฎ ท่อนล่างเป็นนก สองมือกุมกะบองเกลียว
ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๒) อัปสรสีห์ ท่อนบนเป็นนางอัปสร ท่อนล่างเป็นราชสีห์ ยืนพนมมือ ตั้งอยู่เชิงบันได
กลางลานด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร
๓) สิงหพานร ท่อนบนเป็นพระยาวานร ท่อนล่างเป็นราชสีห์ สองมือถือกระบอง ตั้งอยู่
ที่บันไดลานทักษิณด้านตะวันตก
๔) กินนร และ กินรี ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว มือหนึ่ง
ยกระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๕) เทพปักษี เป็นเทวดา มีปีกและหางเป็นนก มือข้างหนึ่งถือพระขรรค์ อีกข้างหนึ่งจีบ
ระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๖) เทพนรสิงห์ ท่อนบนเป็นเทวดา ท่อนล่างเป็นราชสีห์ มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือหนึ่ง
ถือกิ่งไม้ชูระดับอก ตั้งอยู่บนลานทักษิณชั้นบน
๗) อสูรปักษี ท่อนบนเป็นยักษ์ สวมมงกุฎ ท่อนล่างเป็นนก มือหนึ่งแตะบั้นเอว อีกมือ
หนึ่งผายออกด้านข้าง
๗.๔ เขามอ บริเวณลานเขตพุทธวาสบางแห่ง นิยมนาหินก้อนใหญ่ๆ มาก่อเรี ยงกันขึ้น
เป็นภูเขาจาลองขนาดเล็ก เรียกว่า “เขามอ” จะเห็นเขามอเช่นนี้ได้ที่วัดพระเชตุพนฯ และวัดอรุณฯ
บนเขามอบางทีก็นาตุ๊กตาหิน หรือรูปหล่อโลหะไปตั้งวางไว้ให้แลดูสวยงาม
วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจทางด้านพุทธศาสนาแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ วัดยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เนื่องจากวัดมีงานศิลปะไทยประเภททัศนศิลป์ ที่มองเห็นความงามจากรูปลักษณ์ที่ปรากฏ อีกทั้งยังมี
ประวัติและเรื่องราวที่ทรงคุณค่าแก่การเรียนรู้ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดไม่ว่าจะอาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างใดๆ วัดบางวัดอาจมี หรือวัดบางวัดอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่กระนั้นก็ยิ่งทา
ให้วัดมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน วัดแต่ละวัดย่อมมีความงานที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นหรือจุดสนใจที่ไม่
เหมือนกัน ยิ่งทาให้มีคุณค่ามากขึ้นในตัวของตัวเอง

บทที่ ๑๑ ๓๐๕
ความรู้เรื่องวัดและสถาปัตยกรรมภายในวัด

บทสรุป
ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เช่นเดียวกับศรีลังกา พม่า
ลาว และกัมพูชา ในปัจจุบันมีวัดอยู่เกือบทุกชุมชน วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น
๒ อย่าง คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสานักสงฆ์ และวัด ยังมีการแบ่งฐานะออกเป็น ๒
ประเภท ได้แก่ วัดหลวง หรือ พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายในพระราชวงศ์
ทรงสร้าง และราษฎร์ คือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น ภายในวัดมีแบ่ งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน เรียกว่าเขต
พุทธาวาส คือเขตอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นที่ใช้ทาพิธีกรรมต่างๆ ของสงฆ์ รวมทั้งเป็นที่
ซึ่งฆราวาสเข้าไปเคารพกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป และประกอบพิธีทางศาสนา และเขตสังฆวาส คือ
เขตอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร วัดขนาดใหญ่มักแบ่งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสออก
จากกันอย่างชัดเจน โดยมีกาแพง หรือถนนหรือคูน้ากั้นไว้
ภายในบริเวณวัดมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่สาคัญได้แก่ สถูป เจดีย์ ปรางค์ และอุโบสถหรือโบสถ์
ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อทาสังฆกรรม มีใบเสมาเป็นเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ ใต้ฐานใบ
เสมามีลูกนิมิตฝังอยู่แห่งละหนึ่งลูก นอกจากบริเวณใต้ใบเสมา ๘ แห่งแล้ว ยังฝังไว้อีกลูกหนึ่งภายใน
บริเวณอุโบสถด้วย ภายในวัดมีวิหาร ที่เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรง และมีการประดับตกแต่ง
คล้ายคลึงกับอุโบสถเพียงแต่ไม่มีใบเสมาเหมือนอย่างอุโบสถ วิหารใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เป็นที่ทาบุญ ฟังธรรม ประกอบ ศาสนพิธีต่างๆ หรือเป็นพิ พิธภัณฑ์ของวัด และยังมีอาคารถาวรวัตถุ
และสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ อาทิเช่น ศาลาการเปรียญ เป็น ที่ใช้ประโยชน์ในการทาบุญ ฟังธรรมของ
ประชาชน ศาลาเปลื้องเครื่องหรือพลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นศาลาที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนกิจของสงฆ์ ศาลาบาตร เป็นศาลาแบบหนึ่งสร้างขึ้นด้วยความ
ประสงค์เป็นที่ตั้งบาตร เพื่อให้สัปปุรุษได้ถวายภัตตาหารด้วยการตักบาตรในเทศกาลต่างๆ กาแพงแก้ว
คือเครื่องก่อล้อมรอบพระอุโบสถ เพื่อแบ่งแยกสถานที่นั้นให้เป็นสัดส่วนจากบริเวณอื่นๆ พระระเบียง
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทาขึ้นเพื่อก่อล้อมศาสนสถานสาคัญที่เป็นประธานของวัด หรือก่อล้อมเขตพุทธวาส
หอไตร สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ใช้เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ หอระฆัง
และหอกลอง หอระฆังตีเพื่อบอกเวลาทาวัตรเช้า –เย็นของสงฆ์ หอกลองตีเพื่อบอกเวลาฉันเพลของ
สงฆ์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดับประดาได้แก่ ตุ๊กตาหิน รูปยักษ์และฤาษี รูปสัตว์หินมพานต์และสัตว์
บางชนิด

๓๐๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงบอกประโยชน์ของหอไตร
ข้อ ๒. กาแพงแก้ว คืออะไร และมีไว้เพื่ออะไร
ข้อ ๓. นภศูล หมายถึงอะไร
ข้อ ๔ จงบอกความแตกต่างระหว่างปรางของขอมกับปรางค์ของไทย
ข้อ ๕. จงบอกประวัติของการสร้างวิหาร
ข้อ ๖. จงอธิบายความหมายของ “บัวปากระฆัง”
ข้อ ๗. จงอธิบายลักษณะของวิหารคด
ข้อ ๘. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวัดราษฎร์ และวัดหลวง
ข้อ ๙. พระมหากษัตริ ย์พระบรมราชวงศ์จั กรี ได้ทรงสร้ างวัดที่สาคัญๆ ขึ้นไว้ตั้งแต่รัช กาลที่ ๑ ถึง
รัชกาลที๕่ และถือกันว่าเป็นวัดประจารัชกาลต่างๆ ตามลาดับดังนี้ จงตอบคาถามต่อไปนี้
รัชกาลที่ ๑ คือ......................................
รัชกาลที่ ๒ คือ......................................
รัชการที่ ๓ คือ......................................
รัชกาลที่ ๔ คือ......................................
รัชกาลที่ ๕ คือ......................................
ข้อ ๑๐. จงตอบคาถามต่อไปนี้ วัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลต่างๆ ในราชวงศ์จักรี
รัชกาลที่ ๑ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๒ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๓ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๔ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๕ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๖ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๗ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..
รัชกาลที่ ๘ บรรจุไว้ที่ฐานของ……………………………………………………………..

บทที่ ๑๒
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย
ศิลปะไทยนับเป็นสิ่งที่มีค่าที่ศิลปินในอดีตได้สร้างสรรค์ไว้ให้อนุชนรุ่งหลังได้ศึกษาและเป็นที่
เชิดหน้าชูตาให้กับคนไทย ชาติไทยเป็นชาติหนึ่งในโลกที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ศิลปะที่เป็นของตนเอง งานศิลปะของไทยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์
มีลักษณะเป็นงานที่ทาเป็นประเพณีติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นงานจิตกรรม
ที่นอกจากจะทาขึ้นเพื่อประดับตกแต่งอาคารแล้ว ยังเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา เพื่อให้เป็นข้อคิด
ของศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบศาสนกิจ งานประติมากรรมเป็นเรื่องของการสร้างรูปเคารพทั้งการ
หล่อและการแกะสลักมากกว่าที่จะสร้างงานชนิดอื่น และงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มักเป็นอาคาร
ทางศาสนาและพระราชวัง จะเห็นว่างานทัศนศิลป์ของไทยมีลักษณะเป็นงานที่ทาขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนา
และสังคมโดยรวม
ในบทนี้จะว่าด้วยเรื่องศิลปะ ที่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่า พุทธศิลป์ เนื้อหา
จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของพระพุทธรูป และศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยของไทย
ซึ่งนักศึกษาควรที่จะทราบ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีก

ความหมายและความเป็นมา

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์การตกแต่ง
เพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่น การก่อสร้างอาคารสถานที่แบบต่างๆ ในยุคสมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
หรือ การประดิษฐ์วัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์หลายอย่าง หลายประเภทขึ้นมาเพื่อให้
เกิดความสวยงาม (พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๕๗ : ๑)
ศิลปะไทย หมายถึง ศิลปะที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งเรามักเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
ไทย ซึ่งประกอบไปด้วยลวดลายกระหนก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูป ภาพปั้น แกะสลัก โบสถ์
วิหาร สถูป เจดีย์ พระปรางค์ ปราสาทราชวังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศไทย
ขอบข่ายของศิลปะไทย
ศิลปะไทยโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพวาด ภาพเขียนแบบไทย
๒. ประติมากรรมไทย หมายถึง การปั้น แกะสลัก หรือหล่อ
๓. สถาปัตยกรรมไทย หมายถึง สิ่งก่อสร้างแบบไทย
๔. วรรณกรรมไทย หมายถึง วรรณคดีต่างๆ ของไทย
๕. นาฏดุริยางคกรรมไทย หมายถึง ดนตรี ขับร้อง ฟ้อนราแบบไทย
ศิลปะไทยที่จะกล่าวในที่ มุ่งเน้นเฉพาะ ๓ ประเภท คือ จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย
และสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งรวมเรียกว่า ทัศนศิลป์ (ศิลปะที่รับรู้ หรือสัมผัสด้วยประสาทตา) (รัฐ จันทร์
เดช, ๒๕๒๓)

๓๐๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ศิลปะไทยเป็นศิลปะที่มีแบบอย่างและวัฒนธรรมสูงสุด ไม่ด้อยไปกว่าศิลปกรรมของชนชาติ
ใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็ น ศิล ปะที่สร้ างขึ้นก่อน หรื อหลั งประวัติศาสตร์จะเป็ นศิล ปะที่สร้ างขึ้นเพื่อ
ศาสนาทั้งสิ้น อาจแบ่งได้ ๒ สมัย คือ
๑. สมัยก่อนที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครอง
๑.๑ วัตถุรุ่นเก่าที่ค้นพบในประเทศไทย
๑.๒ ศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖)
๑.๓ เทวรูปรุ่นเก่า (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๔)
๑.๔ ศิลปะศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘)
๑.๕ ศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘)
๒. สมัยชนชาติไทยเข้าปกครองประเทศแล้ว
๒.๑ ศิลปะเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๒๓)
๒.๒ ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐)
๒.๓ ศิลปะอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๒๐)
๒.๔ ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๓)
๒.๕ ศิลปะรัตนโกสินทร์ (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นต้นมา)
การแบ่ งสมัยของศิล ปะตามวิธี ข้างต้น จะเห็ น ว่าถือตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ซึ่ ง
กาหนดตามชื่อของอาณาจักร หรือเมืองสาคัญที่รุ่งเรืองขึ้นในระยะเวลานั้นๆ และถือเป็นต้นแบบของ
ศิลปะที่แพร่หลายในดินแดนส่วนต่างๆ ของประเทศไทย

๑. สมัยก่อนที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครอง

๑.๑ วัตถุรุ่นเก่าที่ค้นพบในประเทศไทย การค้นพบโบราณวัตถุเก่าในประเทศไทย
หลายชิ้นนั้น เป็นหลักฐานที่ทาให้นักโบราณคดีสันนิษฐานได้ถูกต้องว่าในอดีตดินแดนที่เป็นประเทศ
ไทยปัจจุบันนี้ ได้มีการติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีอิทธิพลทางด้านศิลปะต่อประเทศไทย
อยู่มาก จากหลักฐานที่ค้นพบมีโบราณวัตถุที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑.๑ พระพุ ทธรู ป แบบอมราวดี หรื อ แบบอนุ ร าชปุ ระ (ลั ง กาตอนต้ น) ซึ่ ง
แพร่หลายในอินเดียตอนใต้หรือลังกา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๘–๙ ค้นพบที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนราธิวาส
๑.๑.๒ พระพุ ท ธรู ป อิ น เดี ย แบบคุ ป ตะอย่ า งแท้ จ ริ ง ขุ ด พบที่ พ ระปฐมเจดี ย์
จังหวัดนครปฐม เชื่อว่าพ่อค้าชาวอินเดียนาเข้ามา
๑.๑.๓ พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาทรายแดง ปางประทานพร ขุดค้นพบที่เวียงสระ
อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๑.๔ พระพุทธรูปแบบปาละของอินเดีย เช่น พระพุทธรูป ๘ ปาง สลักด้วย
ศิลาปิดทอง ได้แก่ ปางประสูติ ปางยมกปาฏิหาริย์ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ปางปรินิพาน ปางทรมาน
ช้างนาฬาคิรี ปางประทานปฐมเทศนา ทางรับบาตรจากพระยาวานร และปางมารวิชัย ค้นพบที่กรุวัด
ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทที่ ๑๒ ๓๐๙
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

ภาพที่ ๑๒.๑ พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาทรายแดง ขุดพบที่ตาบลเวียงสระ
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : Blogspot (๒๕๕๕)
๑.๒ สมัยทวารวดี อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๖ คาว่าทวารวดี เป็นชื่ออาณาจักร
ที่เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย โดยมีจั งหวัดนครปฐม หรือ อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลาง จากหลักฐานการค้นพบเงินเหรียญที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดสิงห์บุรี มีจารึกเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณย์” แปลว่าบุญกุศลของ
พระราชาแห่งทวารดี เป็นสิ่งที่ยืนยันข้อสันนิษฐานได้ว่า อาณาแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลานาน
มากและแพร่หลายอยู่ในภาคกลาง ศิลปะสมัยนี้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่และมีอิทธิพล
ของขอมบ้างเล็กน้อย ในปลายสมัยทวารวดีศิลปะที่ปรากฏมีดังนี้
๑) จิตรกรรม ค้นพบภาพจิตรกรรม
๑.๑) แผ่นอิฐลวดลายเขียนสี ลักษณะของลวดลายแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ ลาย
เรขาคณิต และลายก้านขด ลักษณะการใช้สี ใช้สีดา สีแดง และสีขาว พบที่ตาบลอู่ทอง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี)
๑.๒) ภาพสลักลายเส้นบนแผ่นหิน เป็นรูปคนชั้นสูง นั่งพับเพียบชันเข่าซ้าย ท้าว
แขนขวาไม่สวมเสื้อ นุ่งโจงกระเบนแบบแขก ผมหยิกเป็นขมวด มีขนนกปักรอบตัว มีหม้อน้า หอยสังข์
เงินตราและดาว (ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)
๒) ประติมากรรม ที่ค้นพบแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑) ภาพและลวดลายประดับตกแต่ง จะปรากฏตามส่วนประกอบของพระพุทธรูป
และศิลาสลักรูปธรรมจักรและสถาปัตยกรรม นิยมใช้ศิลาดินเผาและปูนปั้น ส่วนมากจะทาเป็นภาพนูน
สูง มีภาพพุทธประวัติ ภาพพระโพธิสัตว์ เทวดา นางอัปสร ทวารบาล ภาพสัตว์ในจินตนาการและ
ลวดลายประดิษฐ์จากธรรมชาติ (สันติ เล็กสุขุม,๒๕๔๔ : ๒๕)
๒.๒) พระพุทธรูป ได้รับอิทธิพลและแบบอย่างในสมัยคุปตะ อมราวดี ปาละ ของ
อินเดียและขอม นิยมใช้ศิลาแกะสลัก หล่อเป็นสัมฤทธิ์ทาพระพิมพ์ด้วยดินเผาและใช้ปูนปั้น สร้าง
พระพุทธรูปยืนและนั่งสมาธิและสร้างภาพสลักเกี่ยวกับพุทธประวัติ และภาพศิลาสลักรูปธรรมจักร

๓๑๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

และกวางหมอบ การสร้างพระพุทธรูปสมัยนี้ยังนิยมสร้างแล้วนาไปประดับตกแต่งตามสถาปัตยกรรม
อีกด้วย พระพุทธรูปทีได้รับอิทธิพลและแบบอย่างในสมัยคุปตะได้แก่ พระพุทธรู ปศิลาขนาดใหญ่
ประทับนั่งห้อยพระบาท ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป
สลักด้วยศิลา ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์มีบ้างแต่มักเป็นขนาดเล็ก

ภาพที่ ๑๒.๒ พระพุทธรูปศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม
ที่มา : บ้านจอมยุทธ์ (๒๕๕๖)
๓) สถาปัตยกรรม ที่มีปรากฏให้เห็น ดังนี้
๓.๑) ซากโบราณสถาน ที่ ค้ น พบบริ เ วณใกล้ เ คี ย งองค์ พ ระปฐมเจดี ย์ จั ง หวั ด
นครปฐม ตาบลพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี ตาบลคูบัง จังหวัดราชบุรี ตาบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์
๓.๒) ซากสถูปเจดีย์ เท่าที่ปรากฏให้เห็นมีเหลือเป็นส่วนน้อย มักจะพบฐานซึ่งถู ก
ทับถมอยู่จนดูคล้ายเนินดิน เมื่อขุดตกแต่งดูแล้วพบฐานบางแห่งใหญ่โตมาก เช่น ที่ตาบลอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๓) เจดีย์วัดกู่กุฏ จังหวัดลาพูน ที่ยังคงสภาพดีพอใช้ได้
๓.๔) ส่วนยอดและแบบจาลองสถูป ค้นพบส่วนยอด และแบบจาลองของสถูปแบบ
ทวารวดีมีลักษณะหลายๆ แบบ เช่น เป็นสถูปทรงกลมอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีองค์ระฆังเป็นรูปเหมือน
บาตรคว่า และมียอดทาเป็นแผ่นกลมๆ วางซ้อนกันขึ้นไปข้างบน บนยอดสุดมีลูกแก้ว อีกแบบหนึ่ง
ฐานสี่เหลี่ยมองค์ระฆังเป็นรูปโอคว่า และมียอดแหลมอยู่ข้างบน

บทที่ ๑๒ ๓๑๑
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

ภาพที่ ๑๒.๓ เจดีย์วัดกู่กุฏ จังหวัดลาพูน
๑.๓ สมัยศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๔ สมัยนี้จัดเป็นสมัยที่คาบเกี่ยวกับสมัยเทว
รูปรุ่นเก่า แต่ศิลปวัตถุที่ค้นพบมีลักษณะที่คล้ายกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง ศิลปะสมัยนี้เจริญรุ่ งเรือง
อยู่แถบภาคใต้ของไทยและเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากเกาะชวา (อินโดนีเชีย) ซึ่งค้นพบศิลปะแบบนี้
มากและมีลักษณะเหมือนกับศิลปะที่ค้นพบทางแถบใต้ของไทย มีศิลปะปรากฏให้เห็น ดังนี้
๑) จิตรกรรม ตามหลักฐานที่ค้นพบ ได้แก่ จิตรกรรมที่ถ้าศิลปะ จังหวัดยะลา ถ้านี้อาจ
แบ่ ง ได้ เป็ น ๒ ตอน คื อ ตอนที่เ ป็ น ทางเข้ ามี ภ าพเขีย นที่ผ นั ง ซ้า ยมื อด้า นเดีย วตั้ งอยู่ ทางใต้ เป็ น
ภาพเขียนสี ภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัยและสูงขึ้นไปจากภาพพระพุทธรูปประมาณ ๕ เมตร เป็น
ช่องเว้าของหินรูปวงกลม จะเป็นภาพพระพุทธรูปเขียนแค่อก ส่วนด้านซ้ายของพระพุทธรูปเขียนเป็น
รูปนางเงือก ตอนในที่เป็นภาพเขียนสีทั้ง ๒ ผนัง คือ ผนังด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ผนังด้าน
ตะวันตกเป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งเป็นแถวเบื้องซ้ายและขวามี อุบาสก อุบาสิกา ต่าลงมาเป็น
พระพุทธรูปปางลีลาแบบสุโขทัย รูปธิดาของพระยามาร ๓ คน ชื่อ นางตัณหา นางราคา และนางอรดี
ตอนล่างมีรูปแสดงอารมณ์ชวนขบขันของช่างเขียนเป็นรูปชาวบ้าน บางคนอ้วน บางคนผอม ท่าทาง
คล้ายตัวตลกของหนังตะลุง ส่วนผนังด้านตะวันออก มีรูปที่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าด้านตะวันตก รูปที่ยังพอ
เห็นได้เป็นรูปเทพธิดา มีเครื่องประดับเศียร เอี้ยวกายในลักษณะอ่อนช้อย เหนือรูปเทพธิดาเป็นรูป
คล้ายบัลลังก์ ถัดจากรูปบัลลังก์ คงเห็นเป็นวงรูปไข่บ้าง รูปวงกลมบ้าง มีอยู่ ๒–๓ วง และมีรูปคล้าย
คน หรือยักษ์รา ภาพเขียนสีเหล่านี้อยู่ในสภาพชารุดมาก (สันติ เล็กสุขุม, ๒๕๕๔ : ๕๕ – ๖๑)
๒) ประติมากรรม ตามหลักฐานที่ค้นพบแบ่งออกได้ ดังนี้
๒.๑) พระโพธิสัตว์ ค้นพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรรูปยืนและพระโพธิสัตว์ครึ่ง
องค์งดงามมาก
๒.๒) เทวรูป ค้นพบเทวรูป เช่น รูปพระอิศวรและรูปท้าวกุเวร ที่อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา ภาชนะดินเผา พบที่อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๓) พระพุทธรูป ค้นพบพระพุทธรู ป ประทับ นั่งแสดงปางปฐมเทศนา ค้นพบที่
จังหวัดมหาสารคามและพระพุทธรูปปางนาคปรก ค้นพบที่อาเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้
ยังพบพระพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่ทาด้วยดินดิบมากกว่าดินเผาหรือโลหะ

๓๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓) สถาปัตยกรรม มีปรากฏมากที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สถูปพระ
บรมธาตุ ไ ชยา พระบรมธาตุ อ งค์ เ ดิ ม ในพระบรมธาตุ อ งค์ ปั จ จุ บั น ที่ วั ด พระบรมธาตุ จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช และสถูป ที่วัดพระเจดีย์เจ็ ดแถว เมืองศรี สั ช นาลั ย จั งหวัดสุ โ ขทัย วัส ดุก่อสร้ าง
โดยทั่วไปใช้อิฐฝนหน้าเรียบ หรือศิลาแลง ฉาบปูนปั้นลวดลายประดับ บางตอนใช้หินแกะสลักเป็น
เครื่องประดับก็มี
๑.๔ สมัยลพบุรี
ศิลปะลพบุรีมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๘ เมืองละโว้หรือเมืองลพบุรี เป็น
อาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับอาณาจักรขอม (กัมพูชา) ลพบุรีได้รับอิทธิพลศิลปะจากขอม ซึ่ง
รับมาจากอินเดียอีกที แม้ว่าอาณาจักรลพบุรีจะได้รับอิทธิพลของขอม แต่การสร้างงานศิลปะก็ยังมี
ลักษณะของอาณาจักรลพบุรีอยู่ ศิลปะสมัยลพบุรีมีอิทธิพลครอบคลุมในภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
๑) ประติมากรรม ตามหลักฐานที่ค้นพบทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา
๑.๑) พระโพธิสัตว์ ค้นพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสั ตว์ศรีอาริยเมต
ไตรย์ ที่อาเภอประโคนชัย และที่อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
๑.๒) ภาพเหมือน ค้นพบภาพสลักศิลา พระรูปพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มหาราชองค์
สุดท้ายแห่งอาณาจักรขอม ที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๑.๓) เทวรูป ค้นพบรูปพระอิศวร พระนารายณ์ พระวิศวกรรม เทวรูป พระอุมา
๑.๔) พระพุทธรูป ค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งนิยมสร้างกันมาก สลักจากหิน
ทราย และสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ก็มี พบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดเล็ก พระ
พิ ม พ์ ดิ น เผา และพระพิ ม พ์ โ ลหะ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ มั ก จะมี รู ป พระปรางค์ ม าประกอบด้ ว ย
พระพุทธรูปสมัยนี้ มีทั้งนิกายมหายานและนิกายหินยาน

ภาพที่ ๑๒.๔ พระพุทธรูปสาริด ศิลปะลพบุรี
ที่มา : หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๒ ๓๑๓
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๑.๕) เครื่องใช้สอยหล่อสัมฤทธิ์ เช่น เครื่องบูชา เครื่องประดับราชรถ คามหาม
๑.๖) เครื่องดินเผา ค้นพบไหดินเผาเคลือบสีน้าตาล เรียกว่า ไหขอม และรูปปั้น
ภาพคน ภาพสัตว์ที่กัมพูชาสันนิษฐานว่า ทาในประเทศไทยแล้วส่งไปที่อาณาจักรขอม ทั้งนี้ เพราะได้
ค้นพบซากเตาเผาเครื่องถ้วยชม ผลิตเครื่องดินเผาเคลือบสีน้าเงินอ่อนและเคลือบสีน้าตาล ที่อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในกัมพูชาไม่เคยพบเลย
๒) สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสมัยลพบุรี จะสร้างปราสาทด้วยศิลา หรืออิฐในยุค
แรกไม่เหลือตัวปราสาทให้เห็น นอกจากจะพบแต่ทับหลังศิลาและหน้าจั่วในยุคกลางและยุคปลาย มี
สถาปัตยกรรมที่สาคัญปรากฏในประเทศไทย ดังนี้
๒.๑) ปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา
๒.๒) ปราสาทเมืองแขก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒.๓) ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒.๔) เทวาลัยหรือปรางค์แขก พระปรางค์สามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒.๕) ปราสาทเมืองธม ปราสาทบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒.๖) ปราสาทเมือ งต่า ปราสาทพนมรุ้ ง อาเภอประโคนชั ยและอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๗) ปราสาทบ้านระแงง อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒.๘) ปรางค์กู่ จังหวัดชัยภูมิ
๒.๙) กู่สันตรัตน์ จัดหวัดมหาสารคาม
๒.๑๐) ทับหลังกาแพงวัดศรีมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
๒.๑๑) พระปรางค์ที่วัดกาแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี
๒.๑๒) ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒.๑๓) วัดพระพายหลวง วัดเจ้าจันทร์ จังหวัดสุโขทัย

๒. สมัยชนชาติไทยเข้ามาปกครอง

๒.๑ สมัยเชียงแสนหรือล้านนาไทย ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๒๓ เชียงแสนเป็น
ราชธานีแห่งแรกของไทย ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ (ล้านนา) ของไทยในปัจจุบัน มีความเจริญอยู่ระหว่าง
ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐–๒๓๐๐ ศิลปะในสมัยนี้ในระยะแรกได้รับอิทธิพลศิลปะจากทวารวดีและจาก
พุกาม (พม่า) ต่อมาได้พัฒนารูปแบบจนเป็นศิลปะแบบเชียงแสนโดยเฉพาะ ศิลปะที่ปรากฏมีดังนี้
๑) ประติมากรรม
๑.๑) พระโพธิสัตว์ มีการสร้างพระโพธิสัตว์ประดับเจดีย์
๑.๒) ประติมากรรมรูปเทวดา รูปคน และรูปสัตว์ ใช้ประกอบกับพระพุทธรูป
๑.๓) ลวดลายปูนปั้น ใช้สาหรับตกแต่งสถาปัตยกรรม จะเป็นลวดลายกึ่งประดิษฐ์
กึ่งธรรมชาติ
๑.๔) การแกะสลัก นิยมแกะสลักหูช้าง (คันทวย) ให้เป็น รูปคน สัตว์ ดอกไม้ ใบไม้
ประกอบกันและแกะสลักไม้เป็นลวดลายประดับหน้าบัน

๓๑๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๑.๕) พระพุทธรูป พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนแบ่งออกได้เป็น ๒ รุ่น คือพระพุทธรูป
สมัยเชียงแสนรุ่นแรก (พุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๙) มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปแบบปาละของอินเดีย
นิยมทาปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลัง (ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐
ลงมา) มี ก ารสร้ า งพระพุท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง และนิ ย มทาปางมารวิ ชัย ขั ดสมาธิ ร าบ ในสมัย นี้ ส ร้ า ง
พระพุทธรูปด้วยการหล่อสัมฤทธิ์ สร้างด้วยแก้วและหินสีต่างๆ สร้างพระพิมพ์ หล่อด้วยโลหะแต่มี
จานวนน้อย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๒.๕ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
ที่มา : หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๕๗)
หลัง ได้แก่

๒) สถาปัตยกรรม ส่วนมากที่ยังเหลือปรากฏให้เห็นเป็นฝีมือของช่างสมัยเชียงแสนรุ่น

๒.๑) พระเจดีย์เหลี่ยม ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน
๒.๒) พระธาตุเจดีย์หริภุญไชย จังหวัดลาพูน
๒.๓) พระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง
๒.๔) พระเจดีย์วัดป่าสัก ที่เมืองเชียงแสน (อิทธิพลศิลปะแบบศรีวิชัย)
๒.๕) วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมที่พุทธคยา
๒.๖) โบสถ์ วิหาร ในสมัยเชียงแสนมีโบสถ์ วิหารที่เหลือปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่ง
ในภาคเหนือของไทย เช่น หอไตรปิฎก วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วิหารหลวงวัดพระธาตุ
หริภุญไชย จังหวัดลาพูน
สถาปั ต ยกรรมส่ ว นมากเป็ น สมั ย หลั ง และเนื่ อ งจากดิ น แดนทางภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย ถูกพม่าครอบครองระหว่างต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ บรรดาโบสถ์
วิหาร จึงมีอิทธิพลของศิลปะพม่าปนอยู่ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐถือปูน และใช้ศิลาแลง
ก่อสร้างบ้างในตอนปลายสมัย

บทที่ ๑๒ ๓๑๕
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๓) จิตรกรรม จิตรกรรมที่ยังเหลือปรากฏให้เห็นเป็นภาพพุทธประวัติหรือตานานต่างๆ
มีทั้งที่เขียนตามผนังและบนผืนผ้า ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “พระบฎ” แต่ลบเลือนไปมากแล้ว เช่น ที่วิหาร
น้าแต้ม วัดพระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง

ภาพที่ ๑๒.๖ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดเจ็ดยอด)
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (๒๕๕๗)
๒.๒ สมัยสุโขทัย อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๒๐ แต่เดิมสุโขทัยตกอยู่ในอานาจ
ของขอมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นอิสระไม่ขึ้นกับขอม ศิลปะสุโขทัยได้ชื่อว่าเป็น
ศิล ปะไทยที่งดงาม และมีลั ก ษณะเป็ น ของตนเอง แม้ว่าจะมีอิทธิ พลของศิล ปะลั งกาผสมอยู่ บ้ า ง
เนื่องจากสุโขทัยได้ติดต่อรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากเกาะลังกา จึงมีอิทธิพลลังกาปนอยู่
โดยเฉพาะด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
๑) จิตรกรรม สมัยนี้มีจิตรกรรมเหลืออยู่น้อย รูปแบบสมัยนี้ นิยมเขียนภาพด้วยสีฝุ่น
ผสมกาวแบบเอกรงค์ โดยใช้สีแดงและดา ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังเจดีย์ วัดเจดีย์เจ็ดแถว อาเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย และภาพแกะลายเบาซึ่งอนุโลมให้เป็นกึ่งภาพเขียนด้วย ได้แก่ ภาพแกะลายเบา
ที่เพดานคูหาในกาแพงมณฑปวัดศรีชุม และในรอยพระบาทสัมฤทธิ์ ซึ่งได้มาจากกรุงสุ โขทัยและ
กาแพงเพชร สีส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ คือดินและยางไม้ เช่น สีดินแดง ดินเหลือง ดินขาว และ
ดินดา ลักษณะภาพเป็นภาพเส้นและสี ระบายพื้นสีแดง ตัดเส้นด้วยสีดา ผมสีดา ผิวเนื้อขาว ลวดลาย
มีสีเหลืองบ้างเล็กน้อย

๓๑๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๒) ประติมากรรม มีการสร้างงานประติมากรรมเป็นจานวนมากและจัดเป็นศิลปะที่
งดงามมีชื่อของประเทศไทย
๒.๑) พระพุทธบาท สมัยนี้นิยมสร้างพระพุทธบาทด้วยศิลาและสัมฤทธิ์ เช่น พระ
พุทธบาทที่ได้มาจากวัดเสด็จ จังหวัดกาแพงเพชร
๒.๒) เทวรูป สมัยนี้มีการหล่อพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์ เช่นรูปพระอิศวร พระอุมา
พระนารายณ์ พระพรหมและพระหริหระ (รูปพระอิศวรผสมกับรูปพระนารายณ์)
๒.๓) ลวดลายสาหรับตกแต่ง มีการแกะสลักไม้และลวดลายปูนปั้น สาหรับตกแต่ง
อาคาร ที่หน้าบัน ฝาผนังและหัวเสา เช่น ลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญา จังหวัดสุโขทัย ลักษณะของ
ลวดลายเป็ น ลายที่เปลี่ยนจากรูป แบบธรรมชาติมาเป็น ลายประดิษฐ์ มากขึ้น จบเกือบจะไม่เหลื อ
รูปแบบธรรมชาติ
๒.๔) พระพุทธรูป พระพุทธรูปส่วนใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่สลักด้วยศิลาหรือ
ทาด้วยปูนปั้นประดับอาคารก็มีอยู่บ้าง สมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูป ๔ อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน
เดิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลา ถือว่าเป็นศิลปะที่งดงามมาก
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
ได้แก่ หมวดวัดตะกวน มีศิลปะแบบเชียงแสนปนมีพระพักตร์กลม หมวดกาแพงเพชร มีพระพักตร์ยาว
พระหนุเสี้ยม และหมวดพระพุทธชินราช มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระองค์ค่อนข้างอวบอ้วน นิ้วพระ
หัตถ์ทั้ง ๔ มีปลายนิ้วเสมอกัน เชื่อว่าหมวดนี้เริ่มสร้างครั้งรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
พระพุทธรูปที่เป็นแบบอย่างของกรุงสุโขทัยโดยเฉพาะ คือ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปาง
ลีลาและพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธชินราชและพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งมีอิทธิพลศิลปะแบบลังกา
ปนอยู่นอกจากนี้ยังสร้างพระพิมพ์ดิ นเผา และโลหะ ค้นพบที่จังหวัดกาแพงเพชรมาก รูปแบบพระ
พิมพ์จะสร้างแบบปางลีลา (เขย่ง) เนื่องจากพบที่กาแพงเพชรมาก จึงเรียกพระพิมพ์นี้ว่า พระกาแพง
เขย่ง สมัยนี้ยังนิยมสร้างพระพุทธรูปปูนปั้น ใช้ประดับอาคารอีกด้วย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๒.๗ พระพุทธรูปสาริด สมัยสุโขทัย
ที่มา : หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๒ ๓๑๗
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๒.๕) เครื่องปั้นดินเผา สมัยสุโขทัยทาเครื่องถ้วยชามดินเผา ที่เรียกว่าเครื่องสังคโลก
มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลาย หรือแกะลายเบาลงในเนื้อภาชนะ ซึ่งคงได้รับแบบอย่างมาจากช่าง
ชาวจีน ส่งไปขายยังประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ยังทาเครื่องประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วย เช่น
เศียรนาค ทวารบาล กระเบื้องมุงหลังคา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ใช้ประดับตกแต่งหลังคา
๓) สถาปัตยกรรม สมัยสุโขทัยมีการสร้างสถูปเจดีย์โดยมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ทาฐานสูงตัวสถูปย่อมุมทาซุ้มสาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เหนือซุ้มทางเข้าสี่ด้านมียอดสถูปทาเป็น
๕ ยอด หรือ ๙ ยอด โดยทาฐานสูงมีซุ้ม ๔ ทิศ รองรับสถูปใหญ่เป็นสาคัญ ส่วนยอดเล็กๆ อาจตั้งอยู่ ที่
มุมหรือยอดซุ้ม เมื่อพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เข้าสู่กรุงสุโขทัย จึงมีการสร้างสถูปทรงระฆังอย่าง
แพร่หลาย สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยที่เหลือมีดังนี้
๓.๑) เจดีย์หรือสถูป ในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลในการสร้างเจดีย์จากลังกา ศรีวิชัย
และลพบุรี สาหรับเจดีย์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือแบบอย่างของสุโขทัยคือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
เจดีย์ที่สาคัญในสมัยสุโขทัยมีดังนี้
๓.๑.๑) เจดีย์แบบสุโขทัยแท้ ได้แก่ เจดีย์หลักของวัดมหาธาตุ อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย เจดีย์องค์กลางที่วัดเจ็ดแถว อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และเจดีย์ยุทธหัตถี ที่
จังหวัดตาก
๓.๑.๒) เจดีย์แบบลังกา เช่น เจดีย์วัดช้างล้อม อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
๓.๑.๓) เจดีย์แบบศรีวิชัย เช่น เจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถว อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓.๒) พระปรางค์ สร้างเลียนแบบสมัยลพบุรี แต่ปรับปรุงให้สูงชะลูดขึ้นกว่าลพบุรี
เช่น พระปรางค์ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อาเภอศรีสัชนาลัย พระปรางค์ที่วัดศรีสวาท เมือง
สุโขทัยเก่า จังหวัดสุโขทัย
๓.๓) อาคารทางศาสนา ได้รับอิทธิพลจากลังกาเช่นเดียวกัน ได้แก่ โบสถ์ วิหาร
ต่างๆ มักสร้างวิหารให้ใหญ่กว่าโบสถ์ ฝาผนังจะเจาะเป็นช่องลูกกรงเล็กๆ แทนหน้าต่าง โครงสร้าง
ของหลังคาทาด้วยไม้ เครื่องตกแต่งหลังคาใช้เครื่ องดินเผา เช่น กระเบื้อง ช่อฟ้า หางหงส์ ตัวอาหาร
และเสาสร้างด้วยศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่และที่ไม่เหมือนสมัยอื่น คือมณฑปวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
สร้างผนัง ๒ ชั้น มีบันไดอยู่ตรงกลาง ซึ่งอาจเดินขึ้นไปจนถึงด้านหลังพระพุทธรูปและหลังคาได้
๒.๓. สมัยอู่ทอง เมืองอู่ทองเป็นเมืองที่สันนิษฐานกันว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘๒๐ อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และร้างไปก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้าง
พระนครศรีอยุธยาร่วม ๓๐๐ ปี เมืองอู่ทองเป็นเมืองที่อยู่ในภาคกลาง ศิลปะในแถบนี้จึงเป็นศิลปะ
แบบผสมผสาน เพราะได้รับอิทธิพลศิลปะหลายแบบ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย แต่ช่างที่ทา
คงเป็นช่างไทย ส่วนสถาปัตยกรรมสันนิษฐานได้ว่านาแบบอย่างมาจากพระมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท
และพระปรางค์องค์ใหญ่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยนี้
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ภาพที่ ๑๒.๘ พระพุทธรูปสาริด ศิลปะอู่ทอง รุ่นที่๑
ที่มา : หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (๒๕๕๗)
๒.๔ สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๓ เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี จนมาเสียกรุงครั้งที่ ๒
ตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีความเจริญต่างๆ สูงสุด มีช่างที่มีฝีมือและได้
สร้างสรรค์ศิลปะที่สวยงามไว้มากมาย แต่เหลือน้อยมาก เนื่องจากถูกทาลายไปเมื่อตอนเสียกรุงครั้งที่
๒
๑) จิตรกรรม จิตรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
ลพบุรี ศิลปะสุโขทัยและศิลปะลังกาปะปนกัน กล่าวคือลักษณะของภาพบางภาพให้ความรู้สึกแข็งและ
หนักสีที่ใช้มีเพียงสีขาว ดา แดง มีการปิดทองบนภาพเพียงเล็กน้อย การระบายสีเป็นสีเอกรงค์
จิตรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธ ยาตอนกลาง อาจศึกษาได้จากภาพเขียนในสมุดข่อยที่
ยังคงเหลืออยู่ สมุดข่อยเหล่านี้วาดขึ้นในประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ ส่วนมากเป็นเรื่องไตรภูมิ
จิตรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แสดงให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมไทย
บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ นิยมใช้หลายสี มีการปิดทองลงบนรูปและลวดลาย แต่การเขียนภาพ ต้นไม้
ภูเขา พื้นดิน และน้า จิตรกรรมที่เหลือให้เห็น มีดังนี้
๑.๑) ภาพเขียนสีผนังกรุภายในพระปรางค์องค์ใหญ่วัดราชบูรณะเป็นภาพเขียนที่
เขียนขึ้น เพื่อตกแต่งกรุสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ประกอบด้วย ภาพพระพุทธรูป ภาพคนสัตว์ ลวดลาย
ดอกไม้ เพดานกรุตกแต่งด้วยลวดลายวงกลมปิดทอง
๑.๒) ภาพเขียนบนแผ่น (ตะกั่ว) บนผนังในพระเจดีย์องค์ใหญ่ด้านตะวันออกของวัด
พระศรีสรรเพชญ์ เป็นรูปสาวกในพระพุทธศาสนากาลังเดินประนมมือถือดอกบัว สีที่เขียนบนแผ่นชิน
มีสีเหลือง สีหงส์ดิน (สีดินแดงผสมสีขาว) สีน้าเงินแก่หรือดา แต่ปัจจุบันสีจางไปมากเพราะเป็นสีที่เก็บ
ได้ไม่นาน

บทที่ ๑๒ ๓๑๙
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๑.๓) ภาพเขียนสีภายในพระเจดีย์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระปรางค์
วัดมหาธาตุ ที่ผนังด้านข้างทิศเหนือและใต้เป็นภาพเขียนสีรูปอดีตพระพุทธเจ้าประทับเหนือบัลลังก์
ภายใต้ต้นโพธิ์พฤกษ์ เรียงแถวเป็นชั้นๆ ส่วนผนังด้านตะวันออกเขียนภาพสีเป็นเรือนแก้ว มี โพธิ์พฤกษ์
ปกคลุมอยู่เหนือเรือนแก้ว
๑.๔) ภาพเขียนสีภายในองค์พระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี ที่ผนังคูหา รูป
เหลี่ยมจัตุรัส ภายในพระปรางค์มีภาพจิตรกรรมเขียนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งเรียงแถวเป็น
ชั้นๆ ประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์พฤกษ์ ประทับนั่งในเรื อนแก้ว ประทับหน้าเจดีย์ หรือปราสาท
บางชั้นมีสาวกนั่งประนมมือคั่นอยู่ระหว่างบัลลังก์ หรือประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ ภาพ
เหล่านี้เป็นภาพสีเอกรงค์ สีที่ใช้มีสีเหลือง สีแดง และสีดา
๑.๕) สมุ ด ภาพเรื่ อ งไตรภู มิ พ ระร่ ว งฉบั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สมุ ด ภาพนี้ เ ป็ น สมุ ด
ภาพเขียนสี พับไปพับมาซ้อนเป็นชั้น ภาพสีที่เขียนไว้เป็นเรื่องไตรภูมิและเรื่องชาดก ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องทศชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ลักษณะของภาพมีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยเป็นภาพที่ระบายด้วยสี
หลายสี
๑.๖) ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จัง หวัดเพชรบุรี พระ
อุโบสถหลังนี้ไม่มีหน้าต่าง มีเพียงประตูด้านหน้า ๓ ประตู และด้านหลัง ๒ ประตู ทาให้ฝาผนังมีพื้นที่
สาหรับเขียนภาพมาก ภาพที่เขียนจะเป็นรูปภาพเทพชุมนุมเป็นชั้นๆ ด้านหน้าเป็นภาพมารผจญเป็น
ภาพเขียนสีที่งดงามมาก
๑.๗) ภาพเขีย นฝาผนั ง ในตาหนั ก สมเด็จ พระพุ ทธโฆษาจารย์ วั ด พุท ไธสวรรค์
จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เป็นตาหนักสองชั้นที่สมเด็จพระเพทราชาสร้างถวายสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๑ – ๒๒๔๕ ฝาผนังภายในและด้านในบานหน้าต่างชั้นบน เขียนภาพไว้เต็ม
ไปหมด ประกอบด้วยภาพต่างๆ ดังนี้ ภาพทศชาติ ภาพเรื่องพระพุทธโฆษาจารย์ ขึ้นสาเภาไปลังกา
และพบสาเภา พระพุทธทัตตเถระกลางทะเล ภาพพระพุทธบาทบนเขากลางน้า ภาพพระพุทธบาทที่
เขาสัจจพันธคีรี ภาพขบวนเสด็จพระราชดาเนินของกษัตริย์ไทย ทรงพระคชาธารเสด็จไปนมัสการพระ
พุทธบาท ภาพเจดีย์สถานที่มนุษย์แลทวยเทพพากันมาบูชา ภาพเขียนมนุษย์ ๑๒ ภาพ ภาพ ครุฑ
ยักษ์ กินนร เทพนมและเทวดายืนแท่น ซึ่งเขียนตามใบบานหน้าต่างด้านใน ภาพพุทธสาวกในอิริยาบถ
ต่างๆ ภาพมารผจญ ภาพไตรภูมิและภาพพระเวสสันดร จิตรกรรมภาพเขียนในตาหนักนี้ไม่ปรากฏการ
ซ่อมและต่อเติม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ๒๕๕๗)
๒) ประติมากรรม สมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลศิลปะหลายแบบ เช่น แบบลพบุรี
ทวารวดี สุโขทัย และจีนบ้างเล็กน้อย ถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะหลายแบบแต่ช่างในสมัยกรุงศรี
อยุธยาก็มิได้ลอกเลียน แบบทุกอย่าง ได้ปรับปรุงรูปแบบและอุดมคติของศิลปินกรุงศรีอยุธยาลงไป
ด้วย จนในที่สุดเกิดเป็นแบบอย่างศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะ
๒.๑) ภาพปั้น–สลัก ที่วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัด
พุทไธสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี อิท ธิพลศิลปะลพบุรี ทวารวดี
และอุดมคติของศิลปินสมัยกรุงศรีอยุธยา
๒.๒) พระมงคลบพิตร ที่วัดมงคลบพิตร ภาพทวารบาลและภาพสลั กลายนู น ที่
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย
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๒.๓) ภาพสลักไม้ลายก้านขดที่บานประตูวิหารวัดพนัญเชิง และวัดหน้าพระเมรุ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
๒.๔) พระพุทธรูปสมัยอยุธยาในช่วงต้นทาแบบอย่างฝีมือช่างอู่ทอง จนกระทั่งเมื่อ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๖ ศิลปะแบบ
สุโขทัยจึงแพร่หลายมายัง กรุงศรีอยุธยามากขึ้น และเกิดเป็ นศิลปะแบบอยุธยาอย่างแท้จริง ในสมัย
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ไทยปราบประเทศกัมพูชาได้ จึงนิยมใช้ศิลาสลักพระพุทธรูปแบบ
เขมรเพิ่มขึ้น ลักษณะพระพุทธรูปสมัยอยุธยามีดังนี้ พระพักตร์สี่เหลี่ยมแบบอู่ทอง หรือรูปไข่แบบ
สุโขทัย มีพระเกตุมาลาเป็นเปลวรัศมี ส่วนมากมีไรพระศก ชายจีวรใหญ่ยาวถึงพระนาภี ปลายตัดเป็น
เส้นตรง พระพุทธรูปสลักจากศิลา มักมีพระเนตรและพระโอษฐ์เป็นขอบ ๒ ชั้น หรือมิฉะนั้นก็มีพระ
มัสสุบางๆ อยู่เหนือพระโอษฐ์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง มีทั้งแบบทรงเครื่องใหญ่และแบบทรงเครื่อง
น้อย แบบทรงเครื่องน้อยนั้นมักมีกรรเจียกจอนยื่นเป็นครีบออกมาเหนือใบพระกรรณ
๓) สถาปัตยกรรม สถาปั ต ยกรรมในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะลพบุ รี
สุโขทัย จีนและตะวันตก แต่ช่างก็ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกรุงศรี
อยุธยา สถาปัตยกรรมที่สาคัญมีดังนี้
๓.๑) พระปรางค์วัดพุทไธสวรรค์ วัด มหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี และพระปรางที่วัดพระปรางค์หลวง
จังหวัดนนทบุรี (ศิลปะแบบลพบุรี)
๓.๒) สถูปทรงระฆังที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศิลปะแบบ
สุโขทัย) ส่วนสถูปที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังสันนิษฐานไม่ได้ว่าสร้างก่อนหรือหลัง
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
๓.๓) พระที่นั่งเย็นใกล้วัดพระราม บ้านหลวงเข้ารับแขกเมือง หรือบ้านเจ้าพระยาวิ
ชาเยนทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งเย็นริมทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี เป็นลักษณะอาคาร ๒
ชั้น หลังคาเป็นลายบัวแบบกรีกและโรมัน ประตูหน้าต่างโค้งมน (Round Arch) หรือโค้งแหลม
(Point Arch) ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตก
๓.๔) เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ได้แก่ เจดีย์พระศรีสุริโยทัย เจดีย์ภูเขาทอง เจดีย์ที่วัด
ชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศิลปะแบบอยุธยา)
๓.๕) พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สร้างฐานและหลังคาเป็นเส้นอ่อนโค้ง
๓.๖) พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ สร้างแบบจัตุรมุข
๒.๕ สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๔ จนถึงปัจจุบัน สมัยรัตนโกสินทร์เริ่ม
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นราช
ธานีตั้งแต่ปี ๒๓๒๕ ระยะแรกที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยที่จะทานุ
บารุงประเทศให้ฟื้นคืนตัวขึ้นทุกด้านทรงพยายามที่จะสืบต่อศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาในทุกๆ
ด้านสาหรับทางด้านศิลปกรรมทรงรวบรวมบรรดาช่างที่หนีกระจัดกระจายเมื่อครั้งเสียกรุง ให้ระดม
กันสร้างพระนครใหม่ โดยประสงค์จะฟื้นกรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่อีกครั้ง จะเห็นได้จากทรงถอดแบบ
แปลนปราสาทราชมณเฑียร แผนผังเมือง ชื่อวัด ชื่อคลองตลอดจนชื่อตาบลและถนนหนทางต่างๆ มา
สร้างที่กรุงรัตนโกสินทร์แทบทั้งหมด

บทที่ ๑๒ ๓๒๑
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

ศิลปะในระยะแรกเป็นศิลปะที่ถอดแบบมาจากกรุงศรีอยุธยาแทบทั้งหมด จนถึงรัชกาล
ที่ ๓ มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน จึงนาเอาศิลปะของจีนเข้ามาปะปนจนเห็นได้ชัด ครั้งถึงสมัย
รัชกาลที่ ๔ – ๖ อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามา ทาให้ศิลปกรรมด้านต่างๆ ได้รับอิทธิพล
แบบตะวันตกไปด้วย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ
อย่าง ทาให้รูปแบบเนื้อหาสาระ และแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก
โดยเฉพาะรู ป แบบวิธี การใช้สี และการแสดงออก เพราะสภาพแวดล้ อม ทรั พ ยากร อิ ทธิพ ลและ
แบบอย่างศิลปะตะวันตก ความเจริญทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว ทาให้ถูกนามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างเหมาะสมทั้งจิตรกรรม
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
๑) จิตรกรรม ภาพเขียนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ ภาพ
จิตร กรรมเจริญรุ่งเรืองมาก คงทาตามแบบศิลปะกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้น
มารับอิทธิพลจิตรกรรมต่างประเทศเข้ามาปะปนในจิตรกรรมไทย จิตรกรรมสมัยนี้ปรากฏอยู่ทั้งใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เช่น (สมชาติ มณีโชติ, ๒๕๒๙)
๑.๑) ภาพเขียนสีในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่
ส่วนล่างของผนังขึ้นไปจนถึงขอบบนของหน้าต่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ และชาดก
ส่วนบนของผนังจะแบ่งออกเป็นภาพเทพชุมนุมซ้อนกันประมาณ ๓–๔ แถว
๑.๒) ภาพเขียนในพระอุโบสถวัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร ส่วนล่างของผนังขึ้น
ไปจนถึงขอบบนของหน้าต่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดก ส่วนบนจะเป็นภาพเทพ
ชุมนุม ผนังด้านหน้าพระพุทธรูป (พระประธาน) เป็นภาพมารผจญ ผนังด้านหลังพระประธานเป็น
เรื่องไตรภูมิ
๑.๓) ภาพเขียนสีในวิหารหลวงและในอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
๑.๓.๑) ภาพเขียนในวิหารหลวง ลักษณะของการจัดภาพจะเขียนเป็นเรื่อง
ต่างๆ ติดต่อกันไป โดยไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นส่วนเป็นตอน ซึ่งภาพเขียนภายในวิหารตรงส่วนฝา
ผนังจะเป็นพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ ที่เสาสี่เหลี่ยม ๘ เสา เขียนภาพจิตรกรรมเรื่อง
โลกสัณฐานตามแนวไตรภูมิ มีภาพนรก สวรรค์ ป่า ทะเล อิงชาดก บางเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิประเทศและ
มีภาพคน กินนร เทวดา ที่ปลายหัวเสาเขียนรูปปราสาท วิมาน ส่วนเพดานวิหารลงสีแดงเขียนเป็นลาย
ดาวทอง
๑.๓.๒) ภาพเขียนในพระอุโบสถ มีภาพเขียนที่ผนังภายในตอนล่างระหว่าง
ช่องหน้าต่างมี ๒๔ บาน เขียนเรื่องประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้า หน้าต่างด้านนอก ๔๘ บาน เขียนเรื่อง
ประวัติพระอินทร์เหมือนกันทุกบาน ส่วนด้านในบานหน้าต่างเขียนเป็นเทวดาชั้นพระผู้เป็นเจ้า เช่น
พระอิศวร พระคเณศ ในลักษณะปางต่างๆ ที่ผนังซอกมุมหน้าต่างเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นตอนๆ ผนัง
ชั้นบนเขียนเรื่องปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารผจญ ผนังชั้น
ล่างระหว่างหน้าต่างเขียนภาพภูเขาคันธมาทน์ บานประตู ๔ บาน ด้านในเขียนรูปพระอิศวร พระ
นารายณ์และพระพรหมในลักษณะปางต่างๆ บานประตูด้านนอกเขียนเหมือนบานหน้าต่าง เพดานลง
พื้นสีแดงลายดาวทอง

๓๒๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๑.๓.๓) ภาพเขียนในพระอุ โ บสถวัด สุ ว รรณาราม กรุ งเทพ ฯ เป็ น งาน
จิตรกรรมที่ประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่ง ที่บานประตูหน้าและหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้า ด้านใน
เขียนเทพทวารบาลยืนแท่นเพดานเขียนภายโดยตลอด โดยพื้นผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านตะวันตก
เขียนเรื่ องทศชาติ (เฉพาะ ๙ ชาติ) ผนั งระหว่ างช่องประตูด้า นใต้และผนั งระหว่างช่ องหน้ าต่า ง
ตะวันออกเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก ระดับเหนือหน้าต่างทางด้านตะวัน ออกและตะวันตกเขียน
ภาพเทพชุมนุม ๔ ชั้น ทั้ง ๒ ด้าน ตอนบนขึ้นไปเขียนภาพเรื่องบนสวรรค์ ภาพป่าหิมพานต์ ผนังด้าน
เหนือตรงหน้าพระประธานระดับประตู เขียนภาพมารผจญ ผนังตอนล่างระหว่างช่องประตูเขียนภาพ
พุทธประวัติ ด้านหลังพระประธานเขียนเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
๑.๓.๔) ภาพเขียนในวิหารลายคา วัดพระสิงห์วรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ในวิหารลายคาที่ผนังด้านซ้ายเขียนภาพเรื่องสังข์ทอง ผนังด้านขวาเขียนเรื่องสุวรรณหงส์
เป็นภาพที่แสดงถึงชีวิตและขนบธรรมเนียมชาวเหนือไว้ดีมาก ฝีมือประณีตงดงาม แสดงลักษณะฝีมือ
สกุลช่างฝ่ายเหนือไว้ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนที่วัดอื่นๆ อีก เช่นภาพเขียนในพระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม จังหวัด
ชลบุรี ภาพเขียนที่พระอุโบสถวัดหน้าพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา ภาพเขียนที่วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม กรุงเทพมหานคร วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
๒) ประติมากรรม ในสมัยรัชกาลที่ ๑- ๓ มีการสร้างพระพุทธรูปน้อย ส่วนมากอัญเชิญ
มาจากทางเมืองเหนื อ และบู รณปฏิสั งขรณ์พระประธานในวัดส าคัญ มีการสร้างพระพุทธรูปสมัย
รัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นต้นมา เช่น พระประธานในพระอุโบสถที่สาคัญ ได้แก่ วัดอรุณ
ราชวราราม วัดสุทัศเทพวราราม เป็นต้น พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น มักมี
ลักษณะเป็นศิลปะอยุธยาปนอู่ทองต่อมารัชกาลที่ ๓ โปรดให้สมเด็จกรมพระปรมานุชิตโนรส ทรง
คัดเลือกพุทธอิริยาบถปางต่างๆ เพิ่มเติม นับรวมกันแบบเดิมเป็น ๔๐ ปาง แล้วทรงสร้างพระพุทธรูป
ปางต่างๆ เหล่ านี้และประดิษฐานอยู่ในหอราชกรมานุส ร และหอราชพงศานุสรในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในรัชกาลที่ ๔ ทรงคิดแบบพระพุทธรูปโดยให้มีลักษณะคล้ายมนุษย์สามัญยิ่งขึ้น คือไม่มี
พระอุษณีย์ มีแต่พระเกตุมาลาเป็นเปลวรัศมีและมีจีวรเป็นริ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามแบบที่ทรงคิดขึ้นนี้ ได้แก่ พระสัมพุทธพรรณี ปัจจุบันประดิษฐานในพระ
อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระนิรันตรายซึ่งพระราชทานไปไว้ตามวัดธรรมยุติกนิกายที่
สาคัญๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้คิดสร้างพระพุทธรูปให้เหมือนกับพระพุทธรูปของคันธารราฐ เช่น
พระพุทธรูปปางขอฝน และในรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ได้ประสงค์ที่จะ
สร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ ให้ประดิษฐานเป็นประธานที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ปั้นแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี มีศิลปะสมัยสุโขทัยปนอยู่ นับ เป็นตัวอย่างของพระพุทธรูป
สมัยรัตนโกสินทร์ที่สาคัญอีกองค์หนึ่ง
๓) สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมักสร้างเลียนแบบ
กรุ งศรี อยุธ ยา ต่อมาในสมัยรั ช กาลที่ ๓ นิ ยมแบบอย่ างศิล ปะจี นวัดที่ส ร้ างในสมัยนี้ ยกเอาช่อฟ้า
ใบระกาหางหงส์ออกเสีย หน้าบันไม่ใช้ไม้สลักแต่เปลี่ยนเป็นก่ออิฐถือปูนและใช้ลวดลายดินเผาเคลือบ
ประดับ เสามักเป็นสี่เหลี่ยมทึบใหญ่ ไม่มีบัวหัวเสา เช่นวัดราชโอรส วัดเศวตฉัตร รัชกาลนี้สร้างวัดเป็น

บทที่ ๑๒ ๓๒๓
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

จานวนมาก เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ลงมาจึงนิยมเลียนแบบฝรั่ง สถาปัตยกรรมที่สาคัญในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพฯ เช่น
๓.๑) พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๓.๒) พระปรางค์วัดระฆังโฆสิตาราม
๓.๓) พระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณวัดโพธิ์
๓.๔) พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
๓.๕) พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
๓.๖) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๓.๗) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
๓.๘) พระที่นั่งมหิศรปราสาท
๓.๙) พระที่นั่งศิวาลัย
๓.๑๐) พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
๓.๑๑) พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๑๒) วัดราชโอรส
๓.๑๓) วัดเทพธิดา
๓.๑๔) วัดเบญจมบพิตร
๓.๑๕) วัดนิเวศธรรมประวัติ อาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๑๒.๙ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)

๓๒๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา เริ่มมีขึ้นในแคว้นคันธารราฐ ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในเขตติดต่อระหว่างประเทศกีสสถานกับอาฟกานิสถาน) ในราว
พุทธศตวรรษที่ ๗ ก่อนหน้านั้นยังไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปในลักษณะที่เป็นรูปเหมือน แต่จะบูชาสิ่ง
อื่นๆ เช่น พระธรรมจักร พระพุทธอาสน์ เป็นต้น การสร้างพระพุทธรูปเริ่มเกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพล
จากศิลปะของชาวกรีกที่สร้างรูปเคารพเป็นเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งอิทธิพลของกรีกได้แผ่ขยายมาถึงดินแดน
ทางด้านตะวัน ตกเฉียงเหนื อของอิน เดีย เมื่อพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงกรี ธ าทัพมาตีได้
ดินแดนแถบนั้น ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยแรกๆ ที่แคว้นคันธารราฐ จึงมี
รูปร่างพระพักตร์เป็นแบบคนตะวันตกเพราะได้รับอิทธิพลจากศิลปะของกรีกดังกล่าวแล้ว (ฐิรชญา
มณีเนตร, ๒๕๕๓ : ๑๙๓)
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในดินแดนของประเทศไทย ในหนังสือ “ศิลปะในประเทศไทย”(พ.ศ.
๒๕๒๘) ศาสตาจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ทรงแบ่งศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
ออกเป็น ๒ สมัยคือสมัยก่อนที่ช นชาติไทยเข้ามาปกครอง และสมัยที่ ชนชาติไทยเข้ามาปกครอง
ประเทศแล้ว ลักษณะของพระพุทธรูปในประเทศไทยแต่ละสมัยต่างๆ มีดังนี้

ภาพที่ ๑๒.๑๐ นิทรรศการการสร้างพระพุทธรูปทองคา ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม

บทที่ ๑๒ ๓๒๕
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

พระพุทธรูปแต่ละสมัยในประเทศไทย

๑. พระพุทธรูปสมัยทวารวดี
รุ่นที่ ๒ ประมาณศตวรรษที่ ๑๓ ๑๕ มีลักษณะเป็นแบบพื้นเมืองมากขึ้น มีขมวดพระ
เกศาใหญ่ พระเกตุมาลาเป็นต่อมกลม พระเศียรมีกะโหลกกว้าง พระนลาฎแคบ พระพักตร์แบบ พระ
ขนงเป็น เส้ นนู นโค้งติดต่อกัน เป็ น รูป ปีกกา พระเนตรโตโปน พระนาสิ กแบบ พระโอษฐ์ห นา พระ
วรกายกลมกลึง ถ้าเป็นพระพุทธรูปยืน พระองค์จะตั้งตรง พระหัตถ์ทั้งสองแสดงปางวิตรรกะ (ปาง
แสดงธรรม คือ ยกพระหัตถ์จีบเป็นวงกลม หมายถึง ธรรมจักร) (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์
พงศะบุตร, ๒๕๔๒ : ๘๗)

ภาพที่ ๑๒.๑๑ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี รุ่น ๒ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๕
ที่มา :ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

๓๒๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๒. พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี
พระพุทธรูปศิลปะลพบุรีที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ลง
มา ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปสมัยลพบุรี คือ มีลักษณะพระเกตุมาลาแบ่งออกได้เป็นสี่แบบ คือ
เป็นต่อมแบบก้นหอยเป็นแบบฝาชีครอบ เป็นแบบมงกุฎเทวรูป และเป็นแบบดอกบัว เครื่องศิราภรณ์
มีแบบกระบังหน้าแบบมี ไรพระศกเสมอ และแบบทรงเทริด (แบบขนนก) เส้นพระศก ทาอย่างเส้นผม
คนทั่วไป พระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม พระโอษฐ์แบะ พระหนุป้าน พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระ
ขนงเกือบเป็นเส้นตรง มีไรพระศกเป็นขอบนูนเล็กๆ อยู่เหนือพระนลาฎ มักมีพระอุษณีย์ทาเป็นรูป
กลีบบัวซ้อนหรือเหมือนอย่างกระบังหน้าหรือมงกุฎ ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรเหนือพระอังสาซ้าย
ยาวลงมาจนถึงราวพระถัน ปลายจีวรตัดเป็นเส้นตรง ขอบสบงเผยอเป็นสัน สาหรับพระทรงเครื่องจะ
มีฉลองพระศกกาไลแขน และประคด นิยมทาปางสมาธิ แบบขัดสมาธิราบ หรือถ้าเป็นพระพุทธรูป
นาคปรก เป็นปางขัดสมาธิราบ ขนดนาคสอบลงเบื้องล่าง บัวรองฐานมีทั้งแบบบัวคว่าบัวหงายและ
แบบบัวคว่าอย่างเดียวกับบัวหงายอย่างเดียว

ภาพที่ ๑๒.๑๒ พระพุทธรูปสมัยลพบุรี (ปางนาคปรก) ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

บทที่ ๑๒ ๓๒๗
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๓. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรก
พระพุทธรู ป สมัยเชียงแสนรุ่นแรกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๙ สั นนิษฐานว่าได้รั บ
อิทธิพลมาจากศิลปะแบบปาละของอินเดีย มีลักษณะดังนี้ พระเกตุมาลาเป็นรูปดอกบัวตูม ขมวดพระ
เกศาใหญ่ ไม่มีไรพระศก พระพักตร์กลมสั้น และอมยิ้ม พระหนุเป็นปม พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม
พระโอษฐ์เล็ก พระองค์อวบอ้วน พระอุระนูน ชายจีวรเหนือพระอังสะซ้ายสั้นอยู่ราวพระถัน ปลาย
เป็นลายเขี้ยวตะขาบ นิยมทาปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ฐานมีทั้งแบบกลีบบัวคว่าบังหงายและเกศร
บัวประกอบ กับแบบฐานเขียงไม่มีบัว แต่โค้งออก

ภาพที่ ๑๒.๑๓ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รุ่นแรก ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๙
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

๓๒๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๔. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลัง
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลังตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ลงมา สันนิษฐานว่าได้รับ
อิทธิพลแบบอย่างมาจากสุโขทัยมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเชียงแสนรุ่นแรกคือ พระเกตุมาลาเป็นรูปดอก
บัวตูมสูงขึ้น หรือส่วนใหญ่ทาเป็นเปลวรัศมี ขมวดพระเกสาเล็ก มีไรพระศก พระพักตร์กลมหรือรูปไข่
ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี นิยมทาประทับนั่งขัดสมาธิราบ ฐานเขียงแบบโค้งออก

ภาพที่ ๑๒.๑๔ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รุ่นหลัง ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

บทที่ ๑๒ ๓๒๙
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๕. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘–๒๐ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลศิลปะ
ลังกามาผสมอยู่บ้าง แต่มีลักษณะเป็นตนเองมากที่สุด ถือเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดของไทย สมัยสุโขทัย
นิยมสร้างพระพุทธรูป ๔ อิริยาบถ ลักษณะของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นดังนี้ พระเกตุ
มาลาเป็นเปลวรัศมี ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้ม
เล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวียาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็น
ลายเขี้ยวตะขาบ นิยมทาปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ฐานส่วนมากเป็นหน้ากระดาษเกลี้ยง
ตอนกลางโค้งเข้าข้างใน

ภาพที่ ๑๒.๑๕ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (หมวดพระพุทธชินราช) ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

๓๓๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๖. พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๗–๒๐ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะที่เกิดจาก
การผสมผสานของอิทธิพลศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี และศิลปะสุโขทัยเข้าด้วยกัน แต่ช่างที่ทาเป็น
ช่างไทย ส่วนใหญ่มักสร้างเป็นพระพุทธรูปลักษณะของพระพุทธรูปแบบอู่ทองมีลักษณะที่สาคัญคือ
พระพักตร์สี่เหลี่ยมมีไรพระศกคล้ายพระพุทธรูปสมัยลพบุรี พระหนุป้าน พระนาสิกค่อนข้างแบน พระ
โอษฐ์แบะเล็กน้อย ชายจีวรยาว ปลายตัดเป็นเส้นตรง ปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบ (เท้าขวา
ทับอยู่บนเท้าซ้าย) ฐานหน้ากระดานแอ่นเป็นร่องเข้าข้างในเหนือเศียรพระพุทธรูป มีรัศมีเป็นเปลว

ภาพที่ ๑๒.๑๖ พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

บทที่ ๑๒ ๓๓๑
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๗. พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์
พระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกลที่ ๔ ทรงแก้ไขพุทธลักษณะให้คล้ายมนุษย์สามัญ
ยิ่งขึ้น คือ ไม่มีพระอุษณีย์ มีแต่พระเกตุมาลาเป็นเปลวรัศมี และให้จีวรเป็นริ้ว ประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชร ปางสมาธิ ได้แก่ พระนิรันตราย

ภาพที่ ๑๒.๑๗ พระนิรันตราย
ที่มา : ดัดแปลงจากไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร.(๒๕๔๒).

๓๓๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

พระพุทธรูปปางต่างๆ และพระพุทธรูปประจาวันเกิด

พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และส่วนหนึ่งเพื่อ ให้มีความหมายที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติว่ามีความเป็นมาอย่างไร จึงเป็นมูลเหตุของการสร้างพระพุทธรูป เพื่อบอกเล่า
เรื่องราวแต่ละตอนขึ้น ความหมายของคาว่า “ปางพระพุทธรูป” คือ ลักษณะของรูปสมมุติของพระ
พุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง ปางพระพุทธรูปมี
มากกว่ า ๕๐ ปาง ในที่ นี้ จ ะน าเอาเฉพาะปางส าคั ญ ๆ มาอธิ บ ายให้ เ ห็ น ลั ก ษณะและเรื่ อ งราวที่
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ
๑. ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ พระองค์ตั้งตรง พระบาท(เท้า)ทั้งสองซ้อน
กัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา(ตัก)
โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐม
ปาง" หรือปางที่ให้กาเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืน
วันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระ
บาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)
พระพุทธเจ้าทรงลาดหญ้าคา ที่ได้รับถวายจากพราหมณ์โตกิยะ เป็นบัลลังก์ใต้ต้นมหาโพธิ์ ณ
ตาบลอุรุ เวลา ใกล้ ฝั่ งแม่น้ าเนรั ญชรา แล้ ว ประทับ นั่ งขัดสมาธิบ นบั งลั งก์ห ญ้าคา เจริ ญสมาธิ ตั้ง
พระทัยว่าถ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใด จักไม่เสด็จลุกตราบนั้น
๒. ปางมารวิชัย (มาระวิชัย) หรือชนะมาร หรือสะดุ้งมาร เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ใน
พระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่าลงที่พระชานุ นิ้ว
พระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้
พระพุทธเจ้ าก่อนบรรลุ ธ รรม ได้เสด็จไปประทับใต้ต้น มหาโพธิ์ในเวลาเย็ น และนั่งสมาธิ
กาหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระยามารชื่อวัสสวดี ทรงช้างคิรี
เมขละยกพลโยธามาผจญพระพุทธองค์ พระพุทธองค์มิได้ทรงหวั่นไหวพระทัย ทรงเสี่ยงพระบารมีที่ได้
ทรงบาเพ็ญมาเป็นเครื่องคุ้มครอง โดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจาก
พื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนน้าท่วม กระแสน้าก็พัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้น พระยาวัสสวดีมารจึง
ยอมแพ้หนีไป
๓. ปางเรือนแก้ว เป็นปางมารวิชัยอยู่ในเรือนแก้ว หงายพระหัตถ์ทั้งสอง พระหัตถ์ขวาอยู่
บนพระหัตถ์ซ้าย วางบนพระเพลามีเรื อนแก้วคลุมพระวรกาย ซึ่งเป็นต้นแบบของพระพุทธชินราช
บางแบบทาเป็นปางสมาธิ บางแบบทาเป็นปางขัดสมาธิเพชร
ในสัปดาห์ที่ ๔ จากวันที่ทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นประทับ(นั่ง) ขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วที่
เทวดาเนรมิตถวายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาธรรมตลอดเวลา ๗ วัน
สถานที่นั้นเรียกว่า “รัตนฆรเจดีย์” หรือ“เจดีย์เรือนแก้ว”ทรงพิจารณาธรรมในเรือนแก้วแล้ว พระ
ฉัพพรรณรังสีจึงมีโอภาสออกมาจากพระวรกาย
๔. ปางคันธาระ (พระคันธารราฐ) เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาทา
กิริยากวัก พระหัตถ์ซ้ายหงายแบ เป็นกิริยารับน้า พระพุทธรูปปางนี้เป็นพระราชดาริของพระบาทสม
เด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสาหรับประดิษฐานในพระราชพิธีพืช
มงคล สมัยรัชกาลที่ ๑ สืบมาจนถึงปัจจุบัน

บทที่ ๑๒ ๓๓๓
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๕. ปางห้ามมาร เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่บนพระเพลา พระ
หัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมอพระอุระ แสดงอาการห้าม
หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมในเรือนแก้ว ๗ วันแล้ว พระองค์จึงเสด็จไปประทับ
ใต้ต้นอัชปาลนิโครธ (ต้นไทร) มีธิดามาร ๓ พี่น้อง คือ นางราคา นางตัณหา นางอรดี ได้อาสาผู้เป็น
บิดาไปทาลายตบะเดชะของพระพุทธองค์ ด้วยการเนรมิตร่างเป็นสตรีที่สวยงามในวัยต่าง ๆ ตลอดจน
แสดงอิตถียา(มายาหญิง)โดยการฟ้อนราขับร้อง แต่พระพุทธองค์มิ ได้ทรงใฝ่พระทัย กลับขับไล่ธิดา
มารเหล่านั้นออกไป
๖. ปางปฐมเทศนา เป็นพระพุทธรูปลักษณะประทับ(นั่ง) ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายทา
ประคองพระหัตถ์ขวา วางบนพระเพลา(ตัก) หรือถือชายจีวร พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ(อก)
จีบนิ้วพระหัตถ์ เป็นเครื่องหมายว่า พระธรรมจักร มีเครื่องประกอบทาเป็นรูปวงล้อ(ธรรมจักร) กับรูป
กวางไว้ตรงพุทธบัลลังก์ และบางทีมีปัญจวัคคีย์พนมมือด้วย(พระพุทธรูปปางนี้ที่ไทยเราเอามาสมมุติ
เรียกว่า พระคันธารราฐสาหรับขอฝน)
ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ (ได้แก่ โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ
มหานามะ และอัสสชิ) ณ ป่าอิสิปตนะ แขวงเมืองพาราณสี มีใจความสาคัญคือ ทรงให้งดเว้นทาง
สุดโต่ง ๒ สาย คือ กามสุขขัลลิกานุโยค ได้แก่ การประกอบตนให้หมกมุ่นในกาม และอัตตกิลมถานุโย
คคือ ทาตนเองให้ลาบาก ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อ
ปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ และอริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
และเมื่อแสดงธรรมจบลง โกณทัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม (สาเร็จเป็นพระโสดาบัน)
ในวันนั้น เป็นบุคคลแรกในพุทธศาสนาที่ได้สาเร็จเป็นอริยบุคคล
๗. ปางนาคปรก เป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ และมีพญานาคแผ่พังพานขึ้น
จากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป และขดตัวเป็นพุทธบัลลังก์
หลั งจากที่พระพุทธโคตมได้ทรงตรั สรู้ พระพุทธองค์ได้แปรที่ประทับ เพื่อเสวยวิมุติสุ ขยั ง
สถานที่ต่างๆ โดยประทับแต่ละที่สัปดาห์ละ ๗ วัน และในสัปดาห์ที่ ๖ ในขณะที่พระพุท ธองค์ทรง
ประทับ ณ ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็จมาประทับได้บังเกิดมีฝนและลมหนาวตกพราตลอดเจ็ดวันไม่ขาดสาย มีพญานาคตนหนึ่งชื่อ
มุจลิ นทร์ได้ขึ้น จากสระน้ าที่อยู่ ในบริเวณแห่งเดียวกันนี้ เข้าไปวงขนด ๗ รอบ แล้ วแผ่ พังพานปก
พระพุทธเจ้า เพื่อป้องกันลมฝนมิให้พัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกาย จนกระทั่งฝนหาย จึงแปลง
ร่างเป็นมนุษย์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา เรียกว่า ปางนาคปรก
๘. ปางป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวาง
อยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางคว่าบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ เป็น
กิริยาทรงรับ มีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้า และ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย
พระภิกษุในวัดโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ทะเลาะวิวาทกัน ประพฤติตนเป็นผู้สอนยาก พระพุทธ
เจ้าทรงระอาพระทัยจึงเสด็จไปจาพรรษาอยู่ในป่าแถบหมู่บ้านปาลิไลยกะ โดยอาศัย พญากุญชร ชื่อ
ปาลิไลยกหัตถี ทาวัตรปฏิบัติ เมื่อพญาลิงเห็นพญาช้างทาวัตรปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ
เช่นกัน ก็เกิดกุศลจิต ครั้งเห็นรวงผึ้งก็นารวงผึ้งไปถวายบ้างแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่รับเพราะว่าใน

๓๓๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

รวงผึ้งมีตัวอ่อนอยู่เมื่อพญาลิงรู้ดังนั้นก็ดึงตัวอ่อนออกจากรวงผึ้งแล้วนาไปถวายพระพุทธเจ้าอีกครั้ง
พระพุทธเจ้ารับลวงผึ้งที่ลิงนามาถวาย ครั้นออกพรรษา พระอานนท์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุได้มา
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธองค์รับอาราธนาจึงเสด็จกลับ
ในขณะที่พระพุทธองค์และคณะหมู่สงฆ์กาลังจะออกจากป่า พญาช้างได้เดินตามพระพุทธองค์แต่พระ
พุทธองค์ทรงห้ามและตรัสให้กลับไปอยู่ป่าทาให้พญาช้างเสียใจล้มลงขาดใจตายไปเกิดเป็นเทพบุตรบน
สวรรค์ ส่วนพญาลิงที่ถวายรวงผึ้งแก่พระพุทธเจ้าได้ตกจากต้นไม้โดนตอไม้แหลมทิ่มตาย แต่บุญกุศลที่
ทาไว้ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์เช่นกัน บรรดาพระภิกษุผู้ว่ายากเมื่ อทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จ
กลับมาก็รีบเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อแสดงความสานึกผิด (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘)
๙. ปางห้ามพระแก่นจันทร์ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ห้อยพระหัตถ์ขวาลง
ข้างพระวรกาย พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) และยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงห้าม
ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น มีตานานกล่าวว่า พระเจ้าปาสนทิ
โกศล กษัตริย์แห่งนครสาวัตถีทรงราลึกถึงพระพุทธองค์มาก ด้วยความเคารพรักและศรัทธาจึงสั่งให้
ช่า งหลวงท าพระพุ ทธรู ป ลั กษณะคล้ า ยองค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ด้ ว ยไม้ แก่ น จั น ทร์ ห อมอย่ า งดี
ประดิษฐานไว้ในพระราชนิเวศน์เพื่อสักการบูชา พระไม้แก่นจันทร์องค์นี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์
แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จกลั บ มา และได้มาทรงเยี่ ยมพระเจ้ าปาสนทิโ กศล
พระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ องค์ดังกล่าวก็ได้แสดงปาฏิหารลอยจากพระแท่น เพื่อให้องค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าประทับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงห้ามรูปเปรียบพระองค์ ไม่ให้ลอยไปที่อื่น และยัง
ได้ทรงบอกถึงอานิสงค์ในการสร้างรูปเปรียบของพระองค์ให้พระเจ้าปเสนทิโกศลรับฟังอีกด้วย
๑๐. ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบบตั้งขึ้นยื่น
ออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม บางแบบเป็นพระทรงเครื่อง มีลักษณะคล้ายกันกับ
ปางห้ามพยาธิ
ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ของ
พระเจ้าพิมพิสาร ทรงขอประทับแรมอยู่ในสานักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิล (ฤษี ผู้บูชาไฟ)
ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นานัปการเพื่อทรมาน ฤษีอุรุ
เวลกัสสปะให้คลายความพยศลง ในครั้งที่น้าท่วม พระองค์ทรงทาปาฏิหาริ ย์ห้ามน้าที่ไหลบ่ามาจาก
ทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้าเป็นกาแพง พวกเหล่าชฎิลพาย
เรือมาดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอานุภาพของพระพุทธองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
๑๑. ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ
(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม
ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ ฝ่ายพุทธบิดา ตระกูลศากยวงศ์ และฝ่ายพุทธมารดา ตระกูลโกลิ
ยวงศ์ เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งน้าในแม่น้าโรหิณี เนื่องจากฝนแล้งน้าไม่เพียงพอ การทะเลาะวิวาท
ลุกลามเกือบกลายเป็นศึกสงครามระหว่างกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุจึงเสด็จไปห้ามสงครามและ
ทรงตรัสเตือนสติว่าระหว่างน้ากับความเป็นพี่น้อง อะไรสาคัญกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้สติ คืนดีกัน
และขอพระราชทานอภัยโทษต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธองค์

บทที่ ๑๒ ๓๓๕
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

๑๒. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาทาเป็นพระยืน หรือทาเป็นพระ
พุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสอง
เป็นกิริยาทรงแสดงธรรม
หลั งจากที่พระพุทธเจ้ าเสด็จ ไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาตลอดพรรษา ณ สวรรค์ชั้ น
ดาวดึงส์ เมื่อสิ้นสุดพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยบันไดแก้วมณีที่ท้าวสักก
เทวราชเนรมิตน้อมถวาย โดยมีเหล่าพรหมและเทวดาจานวนมากส่งเสด็จและยังมีปัญจสิขเทพบุตร
ทรงพิณ ขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะ มาตลีเทพบุตรถือของหอมและดอกไม้ทิพย์โปรยปรายในระหว่าง
ทาง พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา จึงมีประเพณีตักบาตรเทโว เพื่อรับ
เสด็จพระพุทธองค์ในวันออกพรรษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน (พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี), ๒๕๔๘)
๑๓. ปางทรมารพระยามหาชมพู (พระทรงเครื่อง) เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับ
ยืน ทาพระหัตถ์อย่างปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ หรือทาเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถ(นั่ง)
ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่าบนพระชานุ (เข่า) (ปางมาร
วิชัย) ทรงเครื่ องต้น อย่างพระมหากษัตริ ย์ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าปางทรงเครื่ อง หรือ พระพุทธรู ป
ทรงเครื่องกษัตริย์
พญาชมพูบดีผู้มีฤทธิ์เดชมาก มีความริษยาพระเจ้าพิมพิสาร เพราะทรงมีปราสาทงดงามกว่า
ปราสาทของพระองค์ จึ ง มารุ ก รานข่ม เหง จนพระเจ้ าพิ มพิ ส ารต้อ งหนีไปพึ่ง พระบา รมีข องพระ
สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระพุ ท ธองค์ ท รงเนรมิ ต พระองค์ เ องเป็ น พระเจ้ า ราชาธิ ร าชที่ ง ดงามดุ จ ท้ า ว
มหาพรหม และเนรมิตปราสาทที่งดงามยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก และให้ท้าวสักกเทวราชแปลงเป็นราชทูต
ไปทูลเชิญพญาชมพูบดีมา พญาชมพูบดีตกตะลึงในความงดงามและความยิ่งใหญ่แห่งพระนครของ
พระราชาธิราช พระพุทธองค์ทรงให้โอกาสพญาชมพูบดีแสดงอิทธิฤทธิ์ แต่ก็พ่ายต่อพระพุทธองค์ จึง
ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมและทรงแสดงธรรมโปรด จนพญาชมพูบดีเบื่ อหน่ายในราช
สมบัติที่ไม่จีรังยังยืน ทูลขออุปสมบท พร้อมด้วยพระมเหสี และพระราชโอรส
๑๔. ปางลีลา เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะกาลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน) พุทธลักษณะทรงยก
พระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็น
กิริยาเดิน
เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่
ตามมาส่งเสด็จนั้น ขบวนตามเสด็จมาหยุด ณ ประตูสังกัสสนคร เมืองที่พระสารีบุตรจาพรรษาอยู่
พระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริงดงามยิ่ง ครอบงารัศมีของเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย
เป็ น ภาพที่ งดงามเหนื อ ค าบรรยาย เป็ น ที่ชื่ น ชมโสมนั ส แก่ พุ ท ธบริ ษั ท ที่ เ ฝ้ ารั บ เสด็ จ (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘)

๓๓๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๑๕. ปางไสยา หรือปรินิพพาน เป็นชื่อเรียกของพระพุทธรูปลักษณะบรรทม(นอน) ตะแคง
เบื้องขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย
พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา เหยียดปลายพระบาท
เสมอกันทั้ง ๒ ข้าง (เรียกโดยทั่วไปว่าพระนอน หรือพระไสยาสน์)
พระพุทธองค์พร้อมด้ว ยพระสาวกเป็นอันมาก เสด็จข้ามแม่น้าหิรัญญวดีถึงเมืองกุสินารา
บรรลุถึงป่ารังแล้ว จึงรับสั่งให้พระจุนทะเถระปูลาดอาสนะลง ณ ที่ระหว่างต้นไม้รังคู่หนึ่งแล้วประทับ
สีหไสยา ตั้งพระทัยจะไม่เสด็จลุกขึ้นอีก หลังจากได้ประทานปัจฉิมโอวาทแก่พระอานนท์และพระภิกษุ
สงฆ์ทั้งหลายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานในคืนวัน เพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี
(สาหรับประเทศไทย) เมื่อเวลาใกล้รุ่ง
พระพุทธรูปประจาวันเกิด คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา นิยมกาหนดพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ สาหรับบูชา โดยถือเป็นพระพุทธรูปประจาวันเกิด ดังนี้
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
วันจันทร์
ปางห้ามญาติ (บางแห่งเป็นปางห้ามสมุทร)
วันอังคาร
ปางไสยาสน์
วันพุธ
ปางอุ้มบาตร
วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ
วันศุกร์
ปางราพึง
วันเสาร์
ปางนาคปรก

บทที่ ๑๒ ๓๓๗
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

พระพุทธรูปปางต่างๆ

๓๓๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

บทที่ ๑๒ ๓๓๙
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทย

บทสรุป
ศิลปะไทยนับเป็นสิ่งที่มีค่าที่ศิลปินในอดีตได้สร้างสรรค์ไว้ให้อนุชนรุ่งหลังได้ศึกษาและเป็นที่
เชิดหน้าชูตาให้กับคนไทย ชาติไทยเป็นชาติหนึ่งในโลกที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ศิลปะที่เป็นของตนเอง งานศิลปะของไทยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
มีลักษณะเป็นงานที่ทาเป็นประเพณีติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นงานจิตกรรม
ที่นอกจากจะทาขึ้นเพื่อประดับตกแต่งอาคารแล้ว ยังเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เพื่อให้เป็นข้อคิดของ
ศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบศาสนกิจ งานประติมากรรมเป็นเรื่องของการสร้างรูปเคารพทั้งการหล่อ
และการแกะสลักมากกว่าที่จะสร้างงานชนิดอื่น และงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มักเป็นอาคารทาง
ศาสนาและพระราชวัง จะเห็นว่างานทัศนศิลป์ของไทยมีลักษณะเป็นงานที่ทาขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาและ
สังคมโดยรวม
ศิลปะไทยเป็นศิลปะที่มีแบบอย่างและวัฒนธรรมสูงสุด ไม่ด้อยไปกว่าศิลปกรรมของชนชาติ
ใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นก่อนหรือหลังประวัติศาสตร์จะเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อศาสนา
ทั้งสิ้นอาจแบ่งได้ ๒ สมัย ได้แก่
๑. สมัยก่อนที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครอง
๑.๑ วัตถุรุ่นเก่าที่ค้นพบในประเทศไทย
๑.๒ ศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖)
๑.๓ เทวรูปรุ่นเก่า (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๔)
๑.๔ ศิลปะศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘)
๑.๕ ศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘)
๒. สมัยชนชาติไทยเข้าปกครองประเทศแล้ว
๑. ศิลปะเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๒๓)
๒. ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐)
๓. ศิลปะอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๒๐)
๔. ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๓)
๕. ศิลปะรัตนโกสินทร์ (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นต้นมา)
การแบ่ งสมัยของศิล ปะตามวิธี ข้างต้น จะเห็ น ว่าถือตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ ซึ่ ง
กาหนดตามชื่อของอาณาจักร หรือเมืองสาคัญที่รุ่งเรืองขึ้นในระยะเวลานั้นๆ และถือเป็นต้นแบบของ
ศิลปะที่แพร่หลายในดินแดนส่วนต่างๆ ของประเทศไทย

๓๔๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายความหมายของศิลปะไทย
ข้อ ๒. ศิลปะไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ข้อ ๓. จงอธิบาย มงคล ๑๐๘ ที่ปรากฏอยู่บนรอยพระพุทธบาท
ข้อ ๔. จงอธิบายความหมายของ มหาปุริสลักษณะ
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คาราชาศัพท์

บทที่ ๑๓
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ส่วนสาคัญในทุกวัฒนธรรมคือศาสนา เพราะศาสนาเป็นมูลเหตุ
หรือเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างวัฒนธรรมอื่นๆ เป็นอันมาก ชนชาติไทยมีถิ่นฐานและวัฒนธรรม
เป็นของตัวเองมาเป็นเวลาช้านาน ในยุคโบราณชนชาติไทยกระจายกันอยู่เป็นหลายกลุ่ม ตั้งถิ่นฐานกัน
อยู่ในหลายที่และต่างเป็นอิสระต่อกัน ความเชื่อถือของชนชาติไทยแต่เดิมก็คงไม่ต่างจากชนชาติอื่นๆ
คือมีความเชื่อถือในสิ่งที่มองไม่เห็นและมีฤทธิ์อานาจที่จะบันดาลผลดีร้ายให้แก่มนุษย์ได้ ความเชื่อนี้
รวมกันเรียกว่า ลัทธิถือผีสางเทวดา ต่อมาจึงหันมานับถือพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาท
รวมทั้งศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยมีรากฐานซ่อนกันเป็น ๓ ชั้น
คือคติเชื่อถือผีสางเทวดาอยู่ชั้นล่าง พระพุทธศาสนาอยู่ชั้นบน โดยมีศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแทรก
อยู่ตรงกลางบางๆ นอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นอีกที่เข้ามายังประเทศไทย ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าสังคมไทยมี
ความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก
ในบทนี้จะกล่ าวถึง องค์ป ระกอบของศาสนา ศาสนาที่มีในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนา
พราหมณ์ หรือฮินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีศาสนาอื่นๆ ที่มีผู้
นับถืออยู่อีกหลายศาสนา แต่เนื่องจากมีจานวนของศาสนิกชนไม่มากจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และบาง
ศาสนาก็ไม่ป รากฎชัดเจนนั ก เพราะลั กษณะของการนั บ ถือปะปนอยู่ กับ ศาสนาอื่น ศาสนาต่างๆ
ดังกล่าวนี้ได้แก่ ศาสนาสิข ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาเต๋า

ที่มาของศาสนา

ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว โดยในระยะแรกเกิดจากความกลัวสิ่งต่างๆ ที่ล้อมรอบตัว เป็น
การเกรงกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้าท่วม แผ่นดินไหว
พระอาทิตย์ พระจันทร์ มนุษย์ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจจึงต้องพยายามกราบไหว้บูชาเอาใจ เพื่อ
ขอความเมตตาคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัย และบันดาลให้ได้สิ่งที่หวังไว้ มนุษย์จึงพากันเคารพด้วย
ความเกรงกลัว ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับชีวิตตนและส่วนรวม (พวงผกา คุโรวาท
,๒๕๔๙ : ๒๓๐)
ก่อนที่จะมีศาสนาใดๆ ในโลก มนุษย์ได้มีการเชื่อถือลัทธิต่างๆ มาก่อน มีการอ้อนวอนบูชาต่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร และขอความคุ้มครอง แต่ไม่มีผู้ใดนาออกมาเผยแพร่ในรูปของศาสนา มาใน
สมัยพระพุทธเจ้า ความเชื่อเหล่ านี้ ได้รวมตัวเข้าและถู กเผยแพร่ โดยคณาจารย์ เป็ นกิจจะลั กษณะ
ต่อมากลายเป็นลัทธิใหญ่ ดังเช่น ลัทธิพราหมณ์ ปรากฏอย่างสมบูรณ์เมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่ผ่าน ในตอน
ช่วงแรกการนับถือศาสนาเป็นการนับถือตามบรรพบุรุษ แล้วจึงหาความรู้ในศาสนาที่ตนนับถือ ยิ่งไป
กว่ า นั้ น ศาสนาได้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น คนเราเป็ น อย่ า งมาก ตั ว อย่ า งเช่ น ใน
พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น การตั้งชื่อ โกนผมไฟ โกนจุก อุปสมบท
สมรส ตาย ฯลฯ ส่วนในด้านความประพฤติของคนก็เช่นกัน มีการเอาคาสอนของศาสนาเป็นบรรทัด
ฐานแห่งความประพฤติว่าดีหรือเลว โดยคนมีศีลธรรมจะได้รับการยกย่อง คนที่ประพฤติผิดทานอง
ครองธรรมจะได้รับการตาหนิติเตียน

๓๔๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะบุคคลที่นับถือศาสนาใด มักจะมีความรู้สึกว่าศาสนาที่ตนนับถือเป็นศาสนาสูงสุดและดีที่สุด
เพราะศาสนาไม่สามารถจะหาข้อพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัด เหมือนศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แ ขนงอื่นๆ ที่
สามารถพิสูจน์ ทดลองให้เห็นได้ แต่อย่างไรก็ตามศาสนาก็ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ เพราะ
หน้าที่หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นของศาสนา ก็เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนคงไว้ซึ่ง
ความสามัคคี

ความหมายของศาสนา

ศาสนา (religion) หมายถึง คาสั่งสอน (ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๕๔) ซึ่งแต่ละศาสนาอาจมี
คาสั่งสอนเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะและหน้าที่ทางสั งคม ดร.บุญ
สนอง บุญโยทยาน ได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า ศาสนา คือ คาสั่งสอน โดยมีจุดหมายอย่าง
เดียวกันคือสอนคนให้เป็นคนดี ให้คนเข้า กับสังคมหรือยอมให้สังคม ให้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มี
ความสามัคคี ให้มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นที่รวมแห่งความเชื่อ และความเคารพนับถือ
อันสูงของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วศาสนาจะต้องประกอบด้วย (พวงผกา คุโรวาท
,๒๕๔๙ : ๒๓๑)
๑. มี ผู้ ป ระกาศหรื อ ศาสดา หรื อ ผู้ ส อนหรื อ ผู้ ก่ อ ตั้ ง ศาสนาที่ มี ป รากฏหลั ก ฐานอยู่ ใ น
ประวัติศาสตร์
๒. มีคาสอนในศาสนารวมทั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าว คือข้อความที่ท่องจาสืบ
ต่อกันมาแล้วจารึกไว้ในคัมภีร์
๓. มีผู้สืบต่อ หรือผู้แทนเป็นทางการของศาสนา หรือผู้รับคาสอนนั้นมาปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ พระ
หรือนักบวช ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่แต่ละศาสนาได้กาหนดไว้
๔. มีศาสนสถาน คือ เป็นสถานที่เคารพหรือเป็นที่ตั้งหรือเป็นปูชนียสถาน เช่น วัด โบสถ์
วิหาร ฯลฯ
๕. มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย หรือสิ่งแทน พิธีกรรม รวมทั้งปูชนียวัตถุ (ที่เคารพบูชา)เช่น
พระพุทธรูป ไม้กางเขน ฯลฯ
๖. เป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามความเชื่อนั้น
ทุกศาสนาไม่จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง ๖ ข้อ แม้จะขาดข้อใดข้อหนึ่ง ก็ยังนับว่า
เป็นศาสนา เพราะมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ศาสนาขงจื้อมีแต่ศาสนา ไม่มีนักบวชหรือแม้ศาสนาของ
ชาวอียิปต์ และแบบิโลเนียนก็ไม่มีองค์ศาสดา หรือศาสนาฮินดู และชินโตก็ไม่มีศาสดาเช่นกัน แต่คน
ยังนับถือศาสนา
ฉะนั้น ศาสนาจึงได้แก่คาสั่งสอนของศาสดา ผู้ประกาศและตั้งศาสนาขึ้น เพื่อแนะแนวทาง
ให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความสุข พึ่งปฏิบัติตามหลักที่สอนไว้

บทที่ ๑๓ ๓๔๓
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

องค์ประกอบของศาสนา

ศาสนาในฐานะปรากฎการณ์ทางจิตและทางสังคม เป็นบ่อเกิดของคุณค่าและวัฒนธรรมและ
มีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งมีความลึกซึ้งและมีองค์ประกอบมากมายหลาย
อย่าง แต่ที่ถือว่าสาคัญที่สุดมี ๕ ประการคือ
(Kimball Young, Sociology : A study of Society and Culture. American Book co,
๑๙๔๒. อ้างจากพวงผกา คุโรวาท, ๒๕๔๙ : ๒๓๐)
๑. พิธีกรรม พิธีกรรมก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีเลื่อมใส และจงรักภัคดี
ต่อศาสนา แต่ละศาสนาจึงต้องมีพิธีกรรมต่างๆ เช่น เกิด แต่งงาน ล่าสัตว์ สวดอ้อนวอน การบูชา การ
ตาย เป็นต้น
๒. สัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละศาสนา เพื่อให้สาวกได้มีเครื่องหมายแสดงต่อกันว่า
ตนอยู่ในศาสนาใด หรือใช้สิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ศาสนาพุทธมีพระสงฆ์ ศาสนาคริสต์มี
ไม้กางเขน ศาสนาอิสลามถือพระจันทร์เสี้ยว บางศาสนาใช้รูปเคารพต่างๆ
๓. สิ่งศักดิ์สิทธิ ปกติสิ่งศักดิ์สิทธิจะหมายถึง สัญลักษณ์ของศาสนา คืออาจจะจับต้องได้หรือ
จับต้องไม่ได้เช่น พระ น้ามนต์ วัดวาอาราม เจดีย์ รอยพระพุทธบาท โบสถ์ แม่น้า ภูเขา คาสอน ภูติผี
ปีศาจ เทวดา พระเจ้า ฯลฯ
๔. องค์กร องค์กร เช่น วัด โบสถ์ วิหาร ฯลฯ เป็นป๎จจัยสาคัญอย่างหนึ่งของศาสนา องค์กร
หมายรวมถึง พระ นักบวช นักสอนศาสนา หมอผี โดยบุคคลเหล่านี้ จะทาหน้าที่เผยแพร่ศาสนาของ
ตน ตลอดจนช่วยประกอบพิธีกรรมต่างๆ หากองค์กรเข้มแข็ง ศาสนาก็จะแพร่ขยายไปได้อย่างมั่งคง
เช่น ศาสนาคริสต์ และอิสลามที่มีองค์กรที่อุทิศชีวิต เพื่อความดารงอยู่ของศาสนา ศาสนาทั้งสองจึงมีผู้
นับถือเกือบทั่วโลก
๕. คาสอนหรือความเชื่อ ทุกศาสนามักจะสอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม โดยแต่ละศาสนาก็
มีความเชื่อของตนเป็นพื้นฐาน เช่น ศาสนาคริสต์ เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก ศาสนาพุทธเชื่อเรื่องนรก
สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด เป็นต้น ส่วนศาสนาใดจะเน้นเรื่องใด ก็แล้วแต่ความเชื่อของศาสนา หรือ
สาวกของศาสนานั้น ความเชื่อจึงอาจจะเชื่อด้วยความศรัทธา หรือเชื่อด้วยป๎ญญาและการใช้เหตุผลก็
ได้ เพราะศาสนาเป็นของทุกคน ศาสนานั้นก็จัดว่าศาสนาที่ดี และเหมาะกับความเป็นอยู่ของชาติที่นับ
ถือ (เสถียรโกเศศ, ศาสนาเปรียบเทียบ,๒๕๑๕)
สังคมไทยมีความผูกพันกับสถาบันศาสนา ในลักษณะที่เป็นพิเศษแตกต่างกับชาติอื่ นในโลก
นั บ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น พิ เ ศษนั่ น คื อ คนไทยมี จิ ต ใจเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ ศาสนาทุ ก ศาสนาจนกลายเป็ น
บุคลิกภาพของสังคมไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่างๆ ได้โดยอิสระ และยอมให้ศาสนาทั้ง
ปวงดารงอยู่ในสังคมไทย โดยไม่ขัดขวาง ไม่เพียงแต่ไม่ขัดขวาง แต่ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศาสนาอื่น ที่แม้
จะไม่ใช่ศาสนาที่ตนยอมรับ ดูได้จากพระราชจริยวัตรขององค์พระประมุขของชาติไทยนับตั้งแต่สมัย
โบราณและต่อมาจนถึงป๎จจุบัน
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ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ป๎จจุบันเรารู้จักกันในนามว่า
ศาสนาฮินดู แต่สาหรับชาวไทยมักพูดถึงศาสนาฮินดูในนามว่าศาสนาพราหมณ์มากกว่าเพราะเป็นชื่อที่
คนไทยคุ้นเคยมาแต่โ บราณ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่อพูดถึงเรื่ องวัฒ นธรรมไทยแล้ ว เรานิ ยมพูดถึง
พราหมณ์มากกว่าที่จะพูดถึงฮินดู ทั้งนี้คงเนื่องมาจากคนไทยรู้จักวัฒนธรรมของอินเดียในส่วนนี้ใน
นามของศาสนาพราหมณ์มาก่อน ฉะนั้น แม้ว่าต่อมาศาสนาพราหมณ์จะได้พัฒนามาเป็นศาสนาฮินดู
แต่ ค นไทยก็ ยั ง นิ ย มเรี ย กว่า ศาสนาพราหมณ์อ ยู่ เ หมื อ นเดิม ฉะนั้ น ในบทนี่ ก็ จะใช้ คาว่ า ศาสนา
พราหมณ์ตามความคุ้นเคยของคนไทย ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วก็รวมเรื่องของศาสนาฮินดูด้วย
การเกิดของศาสนาพราหมณ์ แตกต่างกับศาสนาอื่นๆ คือ ไม่ปรากฏนามของผู้เป็นศาสดา
หรือผู้ตั้งศาสนาโดยคาสอนต่างๆ ที่เกิดขึ้ น เพราะมีผู้รวบรวมลัทธิดั้งเดิมของชาวชมพูทวีป(อินเดีย เนปาล) ร้อยกรองเข้าเป็นรูปของศาสนา โดยมีการดัดแปลงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับความเชื่อถือ
ของประชาชน (มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๑ : ๒๖-๒๗) ศาสนาพราหมณ์ไม่อาจกาหนดได้ว่าเกิดขึ้น
เมื่อไร ชาวฮินดูถือว่าศาสนาของตนมีมาก่อนประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งถือว่ามีมาพร้อมๆ กับการ
เกิดขึ้นของโลก แต่นักวิชาการทางศาสนาประมาณกันว่าศาสนาพราหมณ์ มีอายุก่อนพุทธศาสนาราว
๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี ส่วนคัมภีร์พระเวทอันเป็นศาสนาสาคัญของศาสนาพราหมณ์ คือ ฤคเวท ยชุรเวท
สามเวท อภัพเวทนั้น เพิ่งจะได้รับการรวบรวมเป็นคัมภีร์ขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อราว พ.ศ. ๑๗๐๐ เศษ คือ
ในสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกับศาสนาอื่น ในแง่ที่ดึงศาสนาไปหาความเชื่อของตน แทนที่จะดึง
ความเชื่อของคนเข้าหาศาสนา
ศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาธรรมชาติ เป็นความพยายามของมนุษย์ ที่จะเอาชนะธรรมชาติ โดยมี
ความเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ จึงทาให้เกิดความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น
เวลากลางคืน มืด มองอะไรไม่เ ห็ น ทาให้ เกิดความกลั ว พอพระอาทิตย์ ขึ้น มีแสงสว่างก็ ดีใจ หาย
หวาดกลัว จึงนับถือพระอาทิตย์ (สุริยเทพ) จึงเป็นจุดเริ่มแรกของศาสนาที่นับถือพระอาทิตย์ ต่อมา
เมื่อเห็นอากาศยอมให้พระอาทิตย์โคจรไปมาได้จึงได้นับถือวรุณ (วรุณเทพ) คือ เทวดาประจาอากาศ
และประทานฝนให้ อี ก ด้ ว ย นี้ เ ป็ น เหตุที่ ท าให้ ศ าสนาพราหมณ์นั บ ถือ ธรรมชาติ และอานาจของ
ธรรมชาติในนามของเทพ หรือเทวดา (ฟื้น ดอกบัว, ๒๕๕๔. : ๖-๗) ต่อมาจึงมีเทวดาขึ้นมากมาย
สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู หมายถึงพระตรีมูรติ เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้ง ๓

ภาพที่ ๑๓.๑ สัญลักษณ์โอม
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๓ ๓๔๕
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ อักษรเทวนาครี อ่านว่า “โอม” ซึ่งย่อมาจากอักษร
อ อุ และ ม หมายถึง เทพยิ่งใหญ่ทั้งสาม อักษร “อ” แทนพระวิษณุ อักษร “อุ” แทนพระวิศวะ และ
อักษร “ม” แทนพระพรหม สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บางครั้งเรียกว่า “สวัสดิหรือสวัสดิกะ”
นอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์สอนว่า ในโลกนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและสัตว์ต่างๆ มีอานาจ
ที่จะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ ด้วยเหตุนี้ชีวิตมนุษย์ และสัตว์จะต้องเป็นไปตามบัญชาของพระพรหม
ทั้งสิ้น เรียกว่า พรหมลิขิต มนุษย์จึงต้องสวดสรรเสริญ อ้อนวอนสังเวยด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อท่านจะได้
ประทานความสุข ตลอดจนเมื่อตายไปแล้ว จะได้ไปอยู่ใกล้ท่าน และพราหมณ์ก็จะเป็นตัวแทนในการ
ติดต่อกับพระเจ้า
คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์
ในลัทธิพราหมณ์ถือคัมภีร์พระเวทเป็นหลัก คัมภีร์พระเวทนี้ห้ามขาด ไม่ให้เผยแพร่แก่ใครที่
ไม่ใช่เป็นผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ คือจะเผยแพร่แก่ผู้อยู่ในวรรณะต่าคือพวกศูทร
พวกนอกศาสนาพราหมณ์ หรือชาวต่างชาติ ไม่ได้ อนุมานว่าคัมภีร์พระเวท แต่งขึ้นเป็นระยะเวลา
ต่างๆ กัน ที่นับถือเก่าแก่คือ ฤคเวท รุ่งหลังสุดคือ อุปนิษัท (เสถียรโกเศศ, ๒๕๑๕)
ตอนแรก มี ๓ ตอน ตอนหลังเพิ่มเป็น ๔ ตอน ตามลาดับดังนี้
๑. ฤคเวท เป็นประมวลบทสวด สรรเสริญพระเป็นเจ้า กล่าวถึงเทพและชื่อของเทพทั้งหลาย
๒. ยชุรเวท กล่าวถึง การบูชา และวิธีบูชาเทพต่างๆ เป็นการกล่าวถึงพิธีบูชายัญ
๓. สามเวท กล่าวถึงคาสวด บูชา และสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย เป็นบทสวดสาหรับใช้ทั่วไป
ในหมู่ชนในพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่นามาจากฤคเวท แม้ยชุรเวทเองก็ใช้เป็นบทสวดของประชาชน
ทั่วไปเช่นกัน
๔. อถรรพเวท กล่าวถึง บทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคม ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ เวทมนต์ หรือ
เคล็ดลับ ที่ทาให้เกิดความเจริญ หรือเสื่อม ทาให้รักหรือตาย
หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลาดับ จนกระทั่งเป็นศาสนาในรูปแบบ
ของปรัชญา เป็นการก้าวออกจากความเชื่อ ในรูปของศรัทธาล้วนๆ มาเป็นการใช้ป๎ญญาค้นหาความ
จริงขั้นสุดท้าย (พวงผกา คุโรวาท,๒๕๔๙ อ้างจาก ช.ใจเปี่ยม, ๒๕๐๘ : ๒๘) โดยในตอนแรกสอนให้
ประชาชนเชื่อฟ๎ง และปฏิบัติตามคัมภีร์พระเวททั้ง ๔ คือ ให้นับถือ สักการะและสวดบูชาสรรเสริญ
เทพเจ้าทั้งหลาย ต่อมาพวกพราหมณ์ได้แสดงป๎ญญาโดยการเขียนคัมภีร์ฤคเวทขึ้นใหม่ โดยกาหนดให้
โลกและชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิด และกาหนดเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไ ว้ ๓ พระองค์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับ การเวียนว่ายตายเกิดของโลก (สังสารวัฏ) คือพระพรหมผู้สร้างมนุษย์สรรพสิ่งและ
จักรวาล วิษณุหรือนารายณ์ผู้รักษา ศิวะหรืออิศวร ผู้ทาลายล้างสิ่งชั่วร้าย โดยเทพเจ้าทั้งสามนี้เรียกว่า
ตรีมูรติ
สมัยต่อมาพราหมณ์ได้กาหนดคาสอนทั้งหลาย ในคัมภีร์พระเวท โดยถือว่าเป็นคาสอนที่
สาคัญ และถือว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ถูกพระพรหมลิขิตไว้แล้ว นอกจากนี้ยังทรงสร้างมนุ ษย์ ๔
วรรณะ คือ วรรณะพราหมณ์ (นักบวช) กษัตริย์ (นักรบ) แพศย์ (พ่อค้า) ศูทร (กรรมกร)
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หลักศาสนาพราหมณ์
๑. ผู้ที่จะบวชเป็นพราหมณ์ได้ ต้องมีเชื้อสายพราหมณ์โดยกาเนิด เนื่องจากเกรงว่าจะไม่
รักษาประเพณีที่ดีไว้
๒. พราหมณ์ มีภรรยาได้คนเดียว จุดประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีบุตรสืบตระกูล มิใช่เกิด
จากกิเลสหรือราคะ
ข้อพึงปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์ มีดังนี้ พึงยึดถือ อาศม ๔ คือ
๑. ศึกษาธรรม
มีกาหนด ๒๕ ปี (เพื่อให้มีเวลาศึกษาสาเร็จ)
๒. มีครอบครัว เอาใจใส่เลี้ยงดู มีกาหนด ๒๕ ปี (เลี้ยงดูบุตรให้เลี้ยงตัวได้)
๓. บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีกาหนด ๒๕ ปี (สร้างโรงเรียน, โรงพยาบาล ช่วยเหลือ
คนยากจน ฯลฯ)
๔. ออกปฏิบัติธรรมต่อเทพเจ้า มีกาหนด ๒๕ ปี (สละครอบครัว ทรัพย์สมบัติ ที่อยู่อาศัย
แยกตัวไปปฏิบัติธรรม เป็นฤาษีหมดหน้าที่ทางโลก)
คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์ มี ๑๑ ประการ
๑. ศมะ
สุขภาพจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์ดีตามธรรมชาติ
๒. ทมะ
ข่มใจตนเอง ให้มีเมตตา ไม่หวั่นไหว
๓. ตปะ
ฝ๎กใฝ่หาความรู้ ความจริง ไม่ว่าจะยากลาบากเพียงใด ต้องมีความเพียร
๔. เศาจะ
มีความบริสุทธิ์ ทั้งทางกายและใจ
๕. สันโดษะ มีสุขอยู่ในสันติ
๖. กษมา
อดกลั้น อดโทษ ในสิ่งที่เป็นโทษ มีเมตตา กรุณาเป็นที่ตั้ง
๗. สรลตา
มีความซื่อตรงเป็นนิสัย
๘. ชญานะ มีความรู้ ความเห็น ความชอบ ถูกต้อง มีความเห็นชอบในการหาความรู้
๙. ทยา
มีเมตตา กรุณาต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมด เช่น มนุษย์, สตรี, พืชพันธ์ธัญญาหาร,
ป่า,เขา, แม่น้า ห้ามทาลายทั้งสิ้น
๑๐. อาสติกตา มีความเชื่อถือ ไว้วางใจต่อพระพรหม คือ ตามคาสั่งสอนของพระพรหม
๑๑. สัตยะ
มีความจริงใจอันบริสุทธิ์ และซื่อสัตย์ต่อกัน และกันเป็นที่ไว้วางใจกัน
ศาสนาพราหมณ์ แบ่งเป็น ๕ นิกาย
๑. นับถือ พระพรหม
๒. นับถือ พระอิศวร พระศิวะ
๓. นับถือ พระนารายณ์ พระวิษณุ
๔. นับถือ พระศรีอุมาเทวี
๕. นับถือ พระพิฆเนศวร์
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หลักธรรม ๕ ของพราหมณ์
๑. ยัญญะ หมายถึง ให้บูชาเทพเจ้า ๓ เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เที่ยงและก่อนตก
๒. เทวยัญญะ หมายถึง การบูชาไฟเครื่องหอม
๓. ปิตฤยัญญะ หมายถึง การบูชา
๓.๑ บิดา มารดา บรรพบุรุษ ที่ยังมีชีวิตอยู่
๓.๒ พระมหากษัตริย์ ครู อาจารย์ หนังสือ และผู้มีพระคุณ
๓.๓ สิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์โลกโดยธรรมชาติ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ พระอาทิตย์
พระจันทร์ พืชพันธ์ธัญญาหาร ป่า เขา ฯลฯ ทั้งสิ้น
๓.๔ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แสดงความกตัญํูกตเวที ระลึกถึงโดยถวายเป็น
กุศลให้
๔. มนุ ษ ยั ญ ญะ หมายถึ ง สร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ มวลมนุ ษ ย์ เช่ น สร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน อาคาร ฯลฯ ช่วยเหลือคนยากจน
๕. ภูตยัญญะ หมายถึง ไม่เบียดเบียนจิตวิญญาณ เช่น สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ได้ แก่ มนุษย์สัตว์
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกิดโดยธรรมชาติ เช่น ป่าเขา แม่น้า ลาธาร พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ต่างๆ เป็นต้น (พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๔๙ : ๒๓๙-๒๔๒)
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในวัฒนธรรมไทยกล่าวได้โดยสรุป ดังนี้
๑. ด้านคติความเชื่อ เนื่องจากศาสนาพราหมณ์มีคติความเชื่อใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาใน
หลายๆเรื่อง จึงทาให้ชาวพุทธจานวนไม่น้อยที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเชื่อถือในหลายเรื่องไป
ตามแบบพราหมณ์ เช่น เรื่องวิญญาณ ภูตผีปีศาจ การเวียนว่ายตายเกิด นรก สวรรค์ ตลอดถึงเรื่อง
เทพเจ้า และการบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ วัฒนธรรมทางศาสนาของชาวไทยจึงแสดงออกทั้งใน
รูปแบบของชาวพุทธและรูปแบบของพราหมณ์ เป็นต้นว่า ชาวไทยเคารพบูชาทั้งพระพุทธรูปและ
เทวรูป ในบ้านเรือนมีทั้งที่บูชาพระพุทธรูปและเทวรูป และยังมีศาลพระภูมิ เป็นต้น
๒. ด้านพิธีกรรม พระพุทธศาสนาในลักษณะดั่งเดิมเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรม มีแต่พิธีการ
ของพระสงฆ์ที่เรียกว่า สังฆกรรม เช่น พิธีการบวช พิธีการรับผ้ากฐิน พิธีการผูกพัทธสี มา เป็นต้น แต่
ในยุคต่อมาพระพุทธศาสนาก็มีพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตคนเช่นเดียวกับศาสนาอื่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันว่า พิธีกรรมต่างๆ ดังกล่าวนั้น รับมาจากศาสนาพราหมณ์บ้าง โดยบางอย่างก็ยังคงรูปแบบเดิมของ
พิธีกรรมนั้นไว้ แต่บางอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การ
แต่งงาน ปลูกบ้านสร้างเรือน ปลุกเสก ลงเลขยันต์
๓. ด้านขนบประเพณี ประเพณีไทยส่วนใหญ่ เนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ เช่น ประเพณี
เกี่ยวกับการเกิด การตาย ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษ สารท ลอยกระทง สงกรานต์ แรก
นาขวัญ เป็นต้น
๔. ด้านศิลปกรรม คติความเชื่อแบบพราหมณ์ได้มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมของไทยอย่างลึกซึ้ง
ทั้งในด้านสถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม จิ ตรกรรม ดังจะเห็นได้ว่า สถูปเจดีย์ในพระพุทธศาสนาของ
ไทยบางแบบก็ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบเทวลัยในศาสนาพราหมณ์ รูปเทพเจ้าต่างๆ ของพราหมณ์ก็
ได้เป็ น ส่ ว นประกอบและเป็ น เครื่ องประดับ ที่ส าคัญในลวดลายต่ างๆ ของไทย คติความเชื่อแบบ
พราหมณ์ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยสร้างประติมากรรมเทวรูปแบบต่างๆ ขึ้นอย่างงดงามและ

๓๔๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

มากมาย จิตรกรรมของไทยก็นิยมเขียนภาพเทพเจ้า นรก สวรรค์ และระบบจักรวาลตามคติความเชื่อ
แบบพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ชินตาคนไทยจนแยกไม่ออกและไม่เคยนึกสงสัยว่า สิ่งเหล่านี้มา
จากศาสนาไหน เพราะคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือพุทธศาสนานั่นเอง
๕. ด้านวรรณกรรม ศาสนาพราหมณ์ได้นาวรรณกรรมที่สาคัญๆ มาให้ชาวไทยได้รู้ จักหลาย
เรื่องที่สาคัญก็คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมาจากเรื่องรามายณะ อันเป็นวรรณกรรมที่กลายเป็นคัมภีร์สาคัญ
ทางศาสนาเรื่องหนึ่งของพราหมณ์ เรื่องรามเกียรติ์ได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และการสร้างสรรค์
ทางศิลปะของคนไทยเป็นอันมาก คนไทยทั่วไปรู้จักเรื่องรามเกียรติ์ดีจนรู้สึกเหมือนกับเป็นเรื่องราว
ของไทยเอง

ศาสนาฮินดู

เป็นศาสนาของชาวฮินดู บางครั้งอาจเรียกว่า “สนาตนธรรม” ซึ่งแปลว่าธรรมหรือศาสนาอัน
เป็นของเก่าแก่หรือนิรันดร์ หรืออาจจะเรียกว่า “ไวทิกธรรม” ที่มีความหมายว่าธรรมหรือศาสนาที่
เนื่องด้วยคาสอนในพระเวท (สุชีพ ปุญยานุภาพ. ๒๕๔๑, : ๒๔-๒๗ ) โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เบนนารีส
หรือเมืองพาราณสี ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของตระกูลพราหมณ์
ศาสนาฮินดูมีที่มาจากศาสนาพราหมณ์ โดยถือพระพรหมเช่นกัน แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก
ของเดิม ซึ่งลักษณะที่ต่างกันก็คือ จานวนพระเจ้า และแต่ละลัทธิมีการเน้นการบูชา ความศรัทธาใน
พระเจ้าแต่ละองค์ (พวงผกา คุโรวาท,๒๕๔๙ : ๒๔๗) ศาสนาพราหมณ์ยึดถือพระพรหมองค์เดียว โดย
ยึดหลักว่าหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสอง สิ่งที่นอกเหนือจากพระพรหม คือมายาหรือสิ่งหลอกลวง แต่ศาสนา
ฮินดูถือว่า โลหิตของพระพรหมทาให้เกิดเทพอีกองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระรุทระ แล้วพระรุทระ
ยังแบ่งภาค หรือที่เรียกว่าอวตาร ออกเป็นเทพอีกสององค์ คือ พระศิวะ และพระนารายณ์ (วิษณุ )
แล้วเทพทั้งหลายยังแบ่งไปอีกมากมาย
เมื่อเกิดลัทธิอวตารขึ้น ประชาชนจึงหันมาสนใจ ภาคที่ช่วยเหลือโลก คือไม่ได้สถิตอยู่ทิพย
สถานเหมือนพระพรหม ต่อมาเกิดมีความคิดว่าเทพเจ้าได้อวตารเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือโลก เช่น
คัมภีร์มหาภารตะ ว่าด้วยพระวิษณุ (นารายณ์) ได้อวตารลงมาในโลกเป็นพระกฤษณะในร่างของมนุษย์
การที่ชาวฮินดูมีพระเป็นเจ้าอวตารมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อช่วยดับทุกข์เข็ญ ทาให้มนุษย์อบอุ่นใจ เพราะ
พระเป็นเจ้ามาเป็นมนุษย์ มามีชีวิตมีทุกข์สุขเช่นเดียวกัน พูดจาขอร้องกันได้ ดีกว่าเป็นเทพเจ้าอยู่บน
สวรรค์ คอยรับแต่เครื่ องพลีกรรมของมนุษย์แต่อย่างเดียว โดยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากัน จึงสู้เป็นแบบ
มนุษย์ไม่ได้ และคราวใดที่โลกเดือดร้อนลาเค็ญถึงขั้น ต้องพึ่งพระเจ้าพระองค์ก็จะอวตารมาเป็นรูปใด
รูปหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ (พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๔๙ อ้างจาก ช.ใจเปี่ยม, หน้า ๓๓๒-๓๓๘)
การมีเรื่องอวตารนี้ทาให้แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือนิกายไวษณะ ซึ่งนับถือวิษณุ กับนิกาย
ไศษะ ซึ่งนับถือพระศิวะอันเป็นภาคอวตารปางหนึ่งของพระพรหม แต่ละนิกายก็เชิดชูพระเป็น เจ้า
ของตน พร้อมกับกดพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นพระเจ้าร่วมกัน โดย
พระพรหมมีหน้าที่สร้างโลก พระวิษณุมีหน้าที่ถนอมรักษา พระศิวะมีหน้าที่ทาลาย เพื่อการสร้างใหม่
ของพระพรหม อันที่จริงตามทฤษฏีก็เป็นสิ่งดี เพราะเป็นการช่วยไม่ให้เกิดการแตกแยก แต่ในทาง
ปฏิบัติ ประชาชนก็ยังคงนับถือพระเป็นเจ้าของตนเป็นเลิศอยู่
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การบูชา
พิ ธี ก รรมของศาสนาฮิ น ดู กั บ ศาสนาพราหมณ์ ต่ า งกั น ตรงที่ ว่ า พราหมณ์ นิ ย มการบู ช า
บวงสรวงต่อพระพรหมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนฮินดูเมื่อมีพระเป็นเจ้า ๒ ฝ่าย ซึ่งมีนิสัยเดชานุภาพและฤทธิ์
ต่างกันจึงบูชาแยกกันออกไป ให้เป็นที่พอพระทัยของแต่ละองค์
นอกจากนี้ ฮินดูมีเทพเจ้ามากมาย และประชาชนฮินดูในวรรณะที่ถูกกีดกัน ไม่สามารถจะถือ
เทวดาของพวกในวรรณะสูง จึงจาต้องสร้างเทวดาของตนขึ้นมา บูชาเฉพาะในวรรณะของตน โดยมี
เทพเจ้าประจาเทวลัย และเทพเจ้าประจาหมู่บ้าน เทพประจาครอบครัว เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่อยู่
วรรณะต่า ยังมีเทพเจ้าแยกออกไปอีกมากมาย เช่น เจ้าแม่กาลี เทพลิง เทพงู เทพช้าง เทพกาหนด
เพศหญิง และบางทีก็มีความลามกอนาจารรวมอยู่ด้วย (สุริยา รัตนกุล, ๒๕๕๑ : ๔๓) โดยเฉพาะทาง
ตอนใต้ของประเทศอินเดีย แทบจะกล่าวได้ว่ายังคงถือลัทธิผีสางเทวดาอยู่ในระดับต่า อันเป็นความ
เชื่อแต่เดิม กล่าวกันว่า ประชากรอินเดียประมาณสี่ในห้า ยังคงยึดถือผีสางเทวดา ซึ่งมีประจาท้องถิ่น
มาแต่เดิม โดยเฉพาะมักจะเป็นพวกปีศาจหญิง จาพวกเจ้ าแม่ และมีการฆ่าสั ตว์บูชายัญ อย่างน่ า
สะอิดสะเอียนไม่น้อย (เสถียรโกเศศ, ๒๕๑๕ : ๑๘๓-๑๘๔) ซึ่งตรงกันข้ามกับฮินดูวรรณะสูง ที่บูชา
เทพเจ้ าเก่า เช่น พระพรหม พระวิ ษณุ และพระอิ ศวร มีข้อ น่ าสั งเกตว่า ฮินดู ห้ ามไม่ใ ห้ ฆ่ าสั ต ว์
โดยเฉพาะวัว ซึ่งถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้เวลาเดินไปไหนไม่ว่าจะเป็นท้องถนนหรือที่ไหนจะไม่
มีการไล่ ซึ่งจะปรากฎในบางเมืองของประเทศอินเดีย

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสาคัญ และยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง มีคนนิยมนับถือเกือบจะทั่ว
โลก ศาสนาคริสต์มีที่มาจากศาสนายิว โดยมีแหล่งกาเนิดที่ปาเลสไตยน์ (Palestine) และเกิดหลัง
ศาสนาพุทธ ๕๔๓ ปี คาสอนที่สาคัญของศาสนาคือ เรื่องความรัก ให้รักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อ
มนุษย์ ให้เมตตาต่อผู้ที่กระทาผิดโดยไม่ตั้งใจ ให้ระลึกถึงผู้อยู่ในที่คุมขัง เห็นใจผู้ที่มีทุกข์ ให้ทาความดี
และว่านอนสอนง่าย อดทน ให้ยึดมั่นเคารพบูชาในองค์ ๒ คือ พระบิดา หมายถึงพระยะโฮวา พระ
บุตร คือ พระเยซู และพระจิต คือ ทั้งพระบิดาและพระบุตร อันเป็นวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์
ประวัติศาสนาคริสต์
พระเยซู เ ป็ น ศาสดาของศาสนา เกิ ด ที่ แ คว้น กาลิ เ ล (Galilee) เมื อ งเบธเลเฮม ประเทศ
ปาเลสไตน์ โดยมีมารดาชื่อพระนางมารีอาและบิดาชื่อนักบุญยอแซฟ ตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๕๔๓ (ในขณะนั้นตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน) ซึ่งชาวคริสต์ถือว่าเป็นปีเริ่มคริสต์ศักราช
เมื่อยังเยาว์พระเยซูเรียนในโรงเรียนที่มีเด็กหลายชาติหลายภาษา จึงทาให้พระเยซูมีความรู้
หลายภาษา ประกอบกับเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด พอโตขึ้นก็สนใจคัมภีร์เก่าๆ ของศาสนาฮิบรู (ยิว) จนมี
ความเข้าใจและรู้ดี พออายุ ๓๐ ปี ก็ได้เที่ยวสั่งสอนให้คนประพฤติดีมีศิลธรรมและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม นอกจากนี้ยังทรงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ตาบอด ง่อย ใบ้ ให้กลับคืนได้โดย
การใช้อานาจจิต จนเป็นที่เลื่อมใสนิยมนับถือ และรักใคร่ในหมู่ชาวยิว
ขณะนั้นประเทศปาเลสไตน์รวมอยู่ในอาณาจักรโรมัน พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระ
ยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิวแต่องค์เดียว และทรงชี้แจงว่าพระองค์คือพระบุตรของพระ
ยะโฮวา ทรงนาเทวประสงค์ของพระยะโฮวาลงมาแจ้งแก่มนุษย์ ให้ประกอบกรรมดี จุดหมายสูงสุดคือ

๓๕๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

สวรรค์ ซึ่งได้แก่การไปอยู่ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า ส่วนโทษร้ายแรงของผู้ฝ่าฝืน คือนรก นอกจากนี้ พระผู้
เป็นเจ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดไปเคารพนับถือพระเจ้าอื่นหรือเคารพใดๆ คาสอนของพระองค์จึงทาให้
ชาวโรมัน และนักบวชในศาสนาโรมันที่นับถือเทวรูปพากันไม่สบายใจ เพราะเกรงว่าศาสนาคริสเตียน
จะรวมพลังเพื่อต่อต้าน และกู้อิสรภาพ
ต่อมาพระยิ วกระพือข่าวชวนเชื่อว่า พระเยซูเป็นกบฏต่ออาณาจัก รโรมัน และตั้งตนเป็ น
กษัตริย์ยิว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเยซูปฏิเสธที่จะจับอาวุธต่อสู้เพื่อให้อิสระจากอาณาจักรโรมัน แต่
พระเยซูทรงขอให้ต่อสู้อย่างสันติ ในที่สุดคณะกรรมการศาสนาของยิวจึงขอให้ทางโรมันส่งทหารไปจับ
ตัว พระเยซู ซึ่งขณะนั้ น พระชนมายุ ได้ ๓๓ พรรษา ทรงถูกฆ่ าด้ว ยวิ ธีตรึ ง ไม้กางเขนที่เหนื อเมือ ง
เยรูซาเล็ม หลังจากที่ทรงเผยแพร่ศาสนาได้เพียง ๓ ปีเท่านั้น

ภาพที่ ๑๓.๒ ตรีเอกภาพ พระบิดา (พระยาห์เวห์) พระบุตร (พระเยซู) พระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)
คริสต์ศาสนามี ๓ นิกายใหญ่ๆ คือ
๑. นิกายโลมันคาทอลิก(Roman Cathlic) เป็นนิกายดั่งเดิมมีผู้นิยมนับถือมากและมีอิทธิ
พลเหนือความประพฤติของสมาชิกโดยมีพระสันตะปาปาที่กรุงโรมเป็นประมุขทางศาสนจักร ซึ่งมี
อานาจมากเพราะสันตะปาปาเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุด เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระเจ้า
๒. นิกายกรีก ออร์ธอดอกซ์ (Greek Orthodox) เป็นนิกายที่ถัดมาที่เกิดในนครกรีก นิยม
บูชาภาพเขียนแทนรูปสลักหรือไม้กางเขน
๓. นิกายโปรเตสแตนท์ (Protestant) เป็นนิกายที่คัดค้านข้อบัญญัติของสังฆราชที่กรุงโรม
โดยมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นคนตั้งนิกายนี้ขึ้น เพราะทนเห็นสังฆราชเห็นแก่เงินไม่ได้ (คงมีสังฆราชบางคน
ในยุ คของมาร์ ติน ลู เธอร์ ที่ช อบเอาเงิน จากสาวก ท่านเลยคัดค้านและตั้งนิ กายนี้ ขึ้น) ลั ทธินี้ ไม่มี
บาทหลวง มีแต่นักสอนศาสนา

บทที่ ๑๓ ๓๕๑
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

พิธีกรรมต่างๆ
๑. ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม หรือที่เรียกว่า แบบติสต์ โดยถือว่าเด็กเกิดมาจะต้องเข้าพิธีล้าง
บาปหรือผู้ที่เพิ่งเข้ามานับถือศาสนานี้ เพราะมนุษย์เรามีบาปติดตัวมาแต่กาเนิด
๒. ศีลมหาสนิท อาจจะกระทาทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือ อย่างน้อยปีละครั้ง โดย
รับประทานขนมป๎งกับเหล้าองุ่น ซึ่งเป็นกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู ขนมป๎ง คือ พระกาย เหล้า
องุ่น คือ พระโลหิต
๓. ศีลแก้บาป เป็นการสารภาพบาปที่ได้ทาไป พระจะยกโทษบาปพร้อมกับอมรมสั่งสอน
และอานวยพรให้
๔. ศีลกาลัง เป็นศีลสาหรับบุคคลที่รู้ค วามพอสมควร กระทาหลังจากล้างบาปแล้วเป็นเจิม
น้ามัน ทารูปไม้กางเขนที่ตัว และที่แก้ม เพื่อเป็นการเพิ่มพละกาลังทางด้านจิตใจแก่ คริสต์ศาสนิกชน
๕. ศีลสมรส เป็นการประกาศความรัก และความซื่อสัตย์ระหว่างตนให้พระเป็นเจ้าทรงทราบ
โดยการกล่าวต่อหน้าพระ และเมื่อรับศีลสมรสแล้วก็หย่าร้างไม่ได้ และจะสมรสใหม่ไม่ได้ในขณะที่สามี
หรือภรรยามีชีวิตอยู่
๖. ศีลอนุกรม เป็นศีลบวชที่ให้กับบุคคลที่เป็นพระเท่านั้น
๗. ศีลเจิม คือ ศีลทางสุดท้ายเป็นพิธีล้างบาปแก่คนเจ็บหนักที่ใกล้ตาย
อิทธิพลของศาสนาคริสต์ในวัฒนธรรมไทยกล่าวได้โดยสรุป ดังนี้
ศาสนาคริ ส ต์ มี โ ครงสร้ า งที่ แ ข็ง แกร่ ง คั ม ภี ร์ข องศาสนาเป็ น เหตุ เป็ น ผลจึ ง ท าให้ ป ระสพ
ความสาเร็จในการเผยแพร่ศาสนา สาหรับคนไทยนั้น คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามา
เผยแพร่ ตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นนิกายโปรเตสแตนท์ และได้สร้างความ
เจริญและประโยชน์แก่คนไทยหลายประการ เช่น
๑. ด้านการศึกษา กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวคริสต์เริ่มขึ้นในประเทศไทยพร้อมๆ กับการเริ่ม
เผยแพร่ศาสนาของตนก็คือ การตั้งโรงเรียนสอนเยาวชน กิจการโรงเรียนของมิชชันนารีคณะต่างๆ ได้
มีส่วนในการสร้างความกว้างหน้าทางการศึกษาให้แก่ไทย การสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทาให้บุคคล
ในสังคมไทยมีคุณภาพมากในอดีต จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
๒. ด้านการแพทย์ กิจกรรมด้านการแพทย์นับว่าเป็นกิจกรรมสาคัญ หรือเป็นกิจกรรมหลัก
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเผยแพร่ ศาสนาของคณะมิช ชันนารี กระทั่งคนไทยในสมัยนั้ นเข้าใจว่าผู้ สอน
ศาสนาคริ ส ต์ เ ป็ น หมอทุ กคน เป็ น เหตุ ใ ห้ ค นไทยเรี ย กนั ก สอนศาสนาคริ ส ต์ ว่ า หมอสอนศาสนา
มิชชันนารีที่เป็นผู้นาเอาวิชาการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยคนแรกคือ นายแพทย์
แดน บีช บรัดเล คนไทยเรียก หมอบรัดเล เข้ามาในปลายรัชกาลที่ ๓ นอกจากนั้นยังมีมิชชันนารีคน
อื่นๆ ที่ช่วยวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์แผนใหม่ของไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีการสร้าง
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิเลียน โรงพยาบาลมิสชั่น โรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน และมีอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ
๓. สร้างสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน สถานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ ช่วยเหลือผู้อพยพลี้
ภัย ดูแลเด็กด้อยโอกาส และสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งมีศูนย์รวมอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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บัญญัติ ๑๐ ประการของศาสนาคริสต์
๑. ห้ามเคารพพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระยะโฮวา
๒. ห้ามนับถือรูปบูชาใดๆ
๓. ห้ามเอ่ยนามพระยะโฮวาโดยไม่เคารพ
๔. จงหยุดพักผ่อนในวันที่ ๗ ของสัปดาห์(วันอาทิตย์) เรียกว่าวันพระ และให้ทางานเพียง ๖
วันในหนึ่งสัปดาห์
๕. จงเคารพยกย่องบิดามารดา
๖. ห้ามฆ่ามนุษย์
๗. ห้ามผิดลูกเมียท่าน
๘. ห้ามลักทรัพย์
๙. ห้ามเป็นพยานเท็จ
๑๐. ห้ามโลภของท่าน (ไม่ให้โลภของคนอื่น)

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้เลื่อมใสและนับถือมากไม่แพ้ศาสนาใหญ่
อื่นๆ พระศาสดาของศาสนานี้มีพระนามว่า พระมะหะหมัด หรือ มูฮัมมัด หรือนบีมูฮัมมัด ศาสนา
อิสลามมีการนับถือพระเจ้าองค์เดียว โดยมีพระมะหะหมัดและกาหลิบเป็นผู้ปกป้องรักษาศาสนา และ
เป็นผู้นา แหล่งกาเนิดของศาสนาอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งต่อมาได้แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
แม้แต่ในประเทศไทยก็ยังมีผู้นับถือศาสนานี้ไม่น้อย (ชาวมุสลิม) ซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ โดยเฉพาะทางภาคใต้
ประวัติศาสนา
ท่ า นนบี มู ฮั ม หมั ด เป็ น ชาวโกเรี ย ซ์ ตระกู ล ฮะซั น เกิ ด ที่ เ มื อ งเมกกะ ดิ น แดนแห่ ง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ นครหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ พ.ศ. ๑๑๕๓ (ค.ศ ๕๗๐) มีบิดาชื่ออับดัลลอห์
มารดาชื่ออามีนาห์ โดยบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดยังเล็กอยู่ จึงต้องอยู่ในความดูแล
ของลุงชื่ออะบะตะลิบ ระหว่างที่อยู่กับลุง ท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ ได้รับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้ เนื่องจาก
ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรพออายุได้ ๒๕ ปี ได้สมรสกับเศรษฐีนีม่ายชื่อ คาดิจา มีบุตรด้วยกันหลายคน
(อารยันตคุปต์ กล่าวว่ามี ๖ คน เป็นหญิง ๔ ชาย ๒ แต่ถึงแก่กรรมเมื่อยังเยาว์) ท่านนบีมูฮัมหมัด
ได้รับเทวโองการจากพระอัลเลาะห์ผ่านมาทางเทวทูตยิบรอเอล เมื่อท่านอายุได้ ๔๐ ปี ณ ถ้าเขาฮีรอ
ห่างจากนครมักกะฮ์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ป๎จจุบันไปราว ๓ กิโลเมตร ท่านนบีมูฮัมหมัดจึงได้ชื่อ
ว่าเป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม ในทางอิสลามถือว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้าคือพระอัล
เลาะห์ มิใช่ศาสนาที่ศาสดาท่านใดท่านหนึ่ ง เป็ นผู้ ตั้งขึ้น ท่านนบีมูฮัมหมัดมิใช่ผู้ วางหลั กการแห่ ง
ศาสนาอิสลาม เป็นเพียงทูตของพระเจ้า ซึ่งรับหลักการต่างๆ ของอิสลามมาจากพระเจ้าเพื่อเผยแพร่
แก่ประชากรของพระเจ้าเท่านั้น ศาสนาอิสลามมีมาก่อนยุคของท่านนบีมูฮัมหมัด โดยพระเจ้าได้
แต่งตั้งทูตคนอื่นๆ ให้มาเผยแผ่ศาสนาของพระองค์เป็นยุคๆ เรื่อยมา เช่น นบีอิบรอฮิม (อัมราฮิม)
นบีมูซา (โมเซส) นบีอีซา (เยซูคริสต์) ล้วนเป็ นทูตของพระอัลเลาะห์ที่พระองค์แต่งตั้งให้ เป็นผู้น า
ศาสนา ส่วนจะเรียกศาสนาของท่านนบีเหล่านั้นว่าอย่างไร หรือจะเรียกพระเจ้าของนบีเหล่านั้นว่า
อย่างไร ก็เป็นเพียงความแตกต่างในเรื่องภาษา ตามยุคตามสมัยเท่านั้นเอง ในทางอิสลามจึงถือว่า
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ศาสนายิ ว ศาสนาคริ ส ต์ และศาสนาอิ ส ลามนั้ น เป็ น ศาสนาของพระเจ้ า องค์เ ดีย วกั น ด้ ว ยเหตุ นี้
หลักการและคาสอนที่สาคัญๆของทั้ง ๓ ศาสนาจึงตรงกันและคล้ายคลึงกันมาก
หลักคาสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ ๓ หมวดได้แก่ ๑) หลักการศรัทธา ๒) หลักจริยธรรม
๓) หลักการปฏิบัติ
๑. หลักการศรัทธา
สอนให้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตา ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา
อย่างประเสริฐ พระองค์จะไม่ปล่อยให้มนุษย์ดาเนินชีวิตอยู่ไปตามลาพัง โดยไม่ทรงเหลียวแล หรือ
ปล่อยให้สังคมมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตกาเนิดขึ้น แล้วดาเนินไปตามยถากรรมของตัวเอง พระองค์ทรง
ประทานกฎการปฏิบั ติต่ างๆ ผ่ านบรรดาศาสดา ให้ มาสั่ ง สอนและแนะนามนุ ษย์ ไ ปสู่ การปฏิบั ติ
สาหรับการดาเนินชีวิต มนุษย์อาจมองไม่เห็นผล หรือได้รับประโยชน์จากการทาความดี หรือได้รับโทษ
จากการทาชั่ว ของตนในชีวิตบนโลกนี้ ที่เป็นเพียงโลกแห่งการทดสอบ โลกแห่งการตอบแทนที่แท้จริง
ยังมาไม่ถึง ถ้าทาความดีพวกเขาจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน แต่ถ้า ทาความชั่วก็จะถูกลงโทษไป
ตามผลกรรม ศาสนามุ่งให้มนุษย์ไปสู่หลักการศรัทธา มีความเชื่อมั่นที่สัตย์จริง และพยายามผลักดัน
มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความโง่เขลาเบาป๎ญญา และบังเกิดสันติสุขของมนุษยชาติโดยรวมในที่สุด
หลักศรัทธาศาสนาอิสลาม (ซุนนีย์)
๑.๑ ศรัทธาว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้า
๑.๒ ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ต่างๆ ที่อัลลอฮฺประทานลงมาในอดีต เช่น เตารอต อินญีล
ซะบูร และอัลกุรอาน
๑.๓ ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺได้ทรงส่งมายังหมู่มนุษย์ และนบีมุฮัม
หมัด ศ็อลลัลลอ
๑.๔ ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นศาสนทูตคนสุดท้าย
๑.๕ ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮฺ บ่าวผู้รับใช้อัลลอฮฺ
๑.๖ ศรั ทธาในวัน สิ้ นสุ ด ท้าย คื อหลั งจากสิ้ นโลกแล้ ว มนุษย์จะฟื้ นขึ้น เพื่ อรั บ การ
ตอบสนองความดีความชั่วที่ได้ทาไปบนโลกนี้
๑.๗ ศรัทธาในกฎสภาวะ หรือ สิ่งที่เป็นการกาหนด และเงื่ อนไขการกาหนดจากพระผู้
เป็นเจ้า
๒. หลักจริยธรรม
ศาสนาสอนว่า ในการดาเนินชีวิตจงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อันเป็นที่ยอมรับของสังคม จง
ทาตนให้เป็นผู้ดารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ ห่วงใย มี
เมตตา มีความรั ก ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น รู้ จักปกป้องสิ ทธิของตน ไม่ล ะเมิดสิ ทธิของผู้ อื่น เป็ นผู้ มีความ
เสียสละไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หาความรู้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม ซึ่ง
ความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรม

๓๕๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓. หลักการปฏิบัติ
ศาสนาสอนว่ า กิ จการงานต่า งๆ ที่ จะท านั้ น มี ค วามเหมาะสมกับ ตนเองและสั ง คม
ขณะเดียวกันต้องออกห่างจากการงานที่ไม่ดี ที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างสิ้นเชิง ส่วนการประกอบคุณ
งามความดีอื่นๆ เช่น การถือศีลอด การนมาซ และสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึง
การเป็นบ่าวที่จงรักภักดี และปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ กฎเกณฑ์และคาสอนของศาสนา ทา
หน้าที่คอยควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ทั้งที่เป็นหลักศรัทธา หลักปฏิบัติและจริยธรรม ผู้ที่ละเมิด
คาสั่งต่างๆ ของศาสนา ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริง หากแต่เขากระทาการต่างๆ ไปตาม
อารมณ์และความต้องการใฝ่ต่าของเขาเท่านั้นเอง
ศาสนวินัย นิติศาสตร์และการพิพากษา
๑. วาญิบ คือหลักปฏิบัติภาคบั งคับที่มุกัลลั ฟ (มุส ลิมผู้อยู่ในศาสนนิ ติภ าวะ) ทุกคนต้อง
ปฏิบัติตาม ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงทัณฑ์ เช่นการปฏิบัติตาม ฐานบัญญัติของอิสลาม (รุกน)
ต่างๆ การศึกษาวิทยาการอิสลาม การทามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เป็นต้น
๒. ฮะรอม คือกฎบัญญัติห้ามที่มุกัลลัฟทุกคนต้องละเว้น ผู้ที่ไม่ละเว้นจะต้องถูกลงทัณฑ์
๓. ฮะลาล คือกฎบัญญัติอนุมัติให้มุกัลลัฟกระทาได้ อันได้แก่ การนึกคิด วาจา และการ
กระทาที่ศาสนาได้อนุมัติให้ เช่น การรับประทานเนื้อปศุสัตว์ที่ได้รับการเชือดอย่างถูกต้อง การค้าขาย
โดยสุจริตวิธี การสมรสกับสตรีตามกฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ เป็นต้น
๔. มุสตะฮับ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ซุนนะฮฺ (ซุนนะห์ , ซุนนัต) คือกฎบัญญัติชักชวนให้
มุสลิม และมุกัลลัฟกระทา หากไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนศาสนวินัย โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับหลัก
จริยธรรม เช่นการใช้น้าหอม การขริบเล็บให้สั้นเสมอ การนมาซนอกเหนือการนมาซภาคบังคับ
๕. มักรู ฮฺ คือกฎบั ญญัติอนุ มัติให้ มุกัล ลั ฟกระทาได้ แต่พึงละเว้น คาว่า มักรู หฺ ในภาษา
อาหรับมีความหมายว่า น่ารังเกียจ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรม เช่นการรับประทานอาหาร
ที่มีกลิ่นน่ารังเกียจ การสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ขัดต่อกาลเทศะ เป็นต้น
๖. มุบาฮฺ คือสิ่งที่กฎบัญญัติไม่ได้ระบุเจาะจง จึงเป็นความอิสระสาหรับมุกัลลัฟที่จะเลือก
กระทาหรือละเว้น เช่นการเลือกพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ หรือ การเล่นกีฬาที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติห้าม
ฐานบัญญัติอิสลาม (รุกุน) ของซุนนีย์
๑. การปฏิ ญ าณตนว่ า ไม่ มี พ ระเจ้ า อื่ น ใดนอกจากอั ล ลอหฺ และมุ ฮั ม มั ด เป็ น ศาสนทู ต
ของอัลลอหฺ
๒. ดารงการละหมาด วันละ ๕ เวลา
๓. จ่ายซะกาต
๔. ถือศีลอดในเดือนรอมะฎอนทุกปี
๕. บาเพ็ญฮัจญ์ หากมีความสามารถ
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ภาพที่ ๑๓.๓ ภาพดาวและจันทร์เสี้ยว สัญลักษณ์ประจาศาสนาอิสลาม
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)
ตามหลักการศาสนาอิสลาม ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ประจาศาสนา แต่ในโลกป๎จจุบันความคุ้น
เคยกับดาวและจันทร์เสี้ยวทาให้ทุกคนเข้าใจว่าดาวและจันทร์เสี้ยว คือสัญลักษณ์ของอิสลาม ซึ่งความ
เป็นจริงที่มาของดาวและจันทร์เสี้ยว พอสรุปได้ดังนี้คือ
๑. ในยุครุ่งเรืองของอารยธรรมออโตมาน (ค.ศ. ๑๕-๑๙) ได้คิดค้นสัญลักษณ์ธง เพื่อยกธง
บอกถึงชัย ชนะการทาสงคราม โดยเขียนพยัญชนะอารบิกตัว “นูน” มีรูปโค้งคล้ายจันทร์เสี้ยว ซึ่งมี
คาเต็มว่า “นัซรุน” หมายถึง ชัยชนะ
๒. ยุคถัดมา มีบางกลุ่มเข้าใจว่าอักษรตัวนูนนั้นคือ เครื่องหมายจันทร์เสี้ยว จึงมีผู้คนนิยมนา
รูปจันทร์เสี้ยวมาใช้
๓. อดีตถึงป๎จจุบันโลกตะวันออกกลาง ได้นาสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวแดงมาใช้เป็นเครื่องหมาย
แทนเครื่องหมายกาชาด
๔. ตามหลักการอิสลาม อิบาดะห์บางอย่างได้ถูกกาหนดด้วยการดูจันทร์เสี้ยวเป็นจุดเริ่มต้น
เช่น การถือศีลอด และดวงจันทร์ยังเป็นตัวกาหนดวันเริ่มเดือนใหม่ของปฏิทินอิสลาม
๕. ในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
๖. อนุญาตให้นาสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยวมาเป็นสัญลักษณ์ได้
๗. ห้ามเคารพสักการะสัญลักษณ์ดาวและจันทร์เสี้ยว
อิทธิพลของศาสนาอิสลามในวัฒนธรรมไทยกล่าวได้โดยสรุป ดังนี้
การเผยแผ่ศาสนาอิสลามช่วงแรก ยังจากัดอยู่เฉพาะชาวอาหรับไม่กี่กลุ่มเท่านั้น แต่หลังจาก
ท่านนบีมูฮัมหมัดมรณกรรมแล้ว ศาสนาอิสลามก็แพร่หลายไปทั่วคาบสมุทรอารเบีย และแพร่หลายไป
ทั่วสารทิศทั้งในทวีปเอเชีย อัฟริกา และยุโรป สาหรับประเทศไทย หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดง
ว่า ชาวมุสลิมได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุ โขทัย โดยเข้าใจว่าคงจะเป็นมุสลิม
จากอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ นครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ยัง
ได้พบว่า มีเครื่องถ้ว ยชามสังคโลกอันเป็น หัตถกรรมเลื่องชื่อของสุโขทัยถูกค้นพบที่ประเทศมุสลิ ม
หลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิหร่าน และในอัฟริกาอีกหลายแห่ง อันเป็นหลักฐานแสดง
ให้เห็นว่าไทยได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวมุสลิมอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นยุ คที่มีการติดต่อ
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สัมพันธ์กับชาวต่างชาติอย่างกว้าง ในยุคนี้พระเจ้าแผ่นดินชาวเปอร์เซียได้แต่งราชฑูตเข้ามายังกรุงศรี
อยุธยาเพื่อเกลี้ยกล่อมให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนมุสลิมได้เริ่มตั้ ง
หลักแหล่งขึ้นพร้อมทั้งได้เข้ารับราชการและมีตาแหน่งสาคัญทางราชการจานวนไม่น้อย ชาวมุสลิมใน
ประเทศไทยระยะแรกคงมีเฉพาะที่เป็นชาวต่างประเทศ เช่น เปอร์เซีย มลายู ชวา ต่อมาภายหลังจึง
ค่อยมีคนไทยเข้ารั บนั บ ถือศาสนาอิส ลามมากขึ้น ประกอบกับชาวมุสลิ มประเทศดังกล่าวก็ค่อ ยๆ
กลายเป็นคนไทยไปทีละน้อย ในที่สุดก็กลายเป็นชาวไทยมุสลิมดัง ที่ปรากฏอยู่ อิทธิพลของศาสนา
อิสลามในด้านคติความเชื่อไม่ค่อยมีต่อคนไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน แต่สิ่งที่ชาวไทยได้รับจากชาว
มุสลิมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภาษา วรรณกรรม ศิลปะ สถาป๎ตยกรรม และวิชาความรู้ด้านต่ างๆ (สุ
เชาวน์ พลอยชุม,๒๕๕๗ : ๗๒) กล่าวคือ
๑. ด้านภาษา ชาวไทยได้รับ เอาภาษาของชาวมุส ลิมเป็ นจ านวนมากมาดัดแปลงใช้เป็ น
ภาษาไทย เช่นคาว่า กุญแจ ป๎้นหยา (ป๎้นหย่า) ตราชู สักหลาด กาไหล่ กะลาสี การบูร องุ่น ลูกเกด
สนม บุห รี่ กุหลาบ กั้นหยั่น สบู่ กาแฟ กุลี ภาษี เป็ นต้นคาเหล่านี้มาจากภาษาอาหรั บ เปอร์ เซีย
มลายู ชวา อุรดู ซึ่งเป็นภาษาของชาวมุสลิมในดินแดนนั้นๆ
๒. ด้านวรรณกรรม ชาวไทยได้รู้จักวรรณกรรมของชาวมุสลิมมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของเปอร์เชียคือ อิหร่านราชธรรม หรือ นิทาน ๑๒ เหลี่ยม ก็ได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทยมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา มาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมเรื่องนิทราชาคริต พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงแปลจากนิทานอาหรับราตรี และเรื่องรุไบ
ยาต ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงแปลจากเรื่อง รุบาอิยาต และเรื่อง
อาหรับราตรี แปลโดยเสฐียรโกเศศ เป็นต้น
๓. ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ชาวไทยได้รับเอาศิลปะของชาวมุสลิมมาดัดแปลงจน
กลายเป็นศิลปะของไทยหลายอย่างเช่น ลิเก หรือยี่เก ซึ่งเป็นการแสดงชนิดหนึ่งของชาวมลายู และ
อังกะลุง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของชาวชวา เป็นต้น
๔. ด้านสถาป๎ตยกรรม แบบอาคารหรือเรือนไทยที่เรียกว่า ป๎้นหยา หรือป๎้นหย่า เป็นรูปแบบ
ของสถาป๎ตยกรรมของเปอร์เชีย แต่เดิมหมายถึงอาคารหรือโรงสาหรับเป็นที่เก็บมือทองคาของพวก
แขกเจ้าเซ็นที่เขาเรียกว่า ป๎นญะตันป้าก สาหรับนาออกแห่ในการประกอบพิธีใ นวันสาคัญทางศาสนา
และจากคาว่าป๎ญญะตันป้าก นี้เอง ไทยเราเรียกให้ไพเราะและสั้นขึ้น จึงเพี้ยนมาเป็น ป๎้นหยา หรือป๎้น
หย่า

บทที่ ๑๓ ๓๕๗
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

ศาสนาซิกข์

ศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาที่เน้นในหลักของการปฏิบัติ เป็นศาสนาแห่งความเชื่ อมั่นและศรัทธา
การมองโลกในแง่ดีอย่างมีความหวัง ด้วยเหตุและผล สนับสนุนด้วยปรัชญาศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้า
ของมวลมนุษย์ ศาสนาซิกข์แนะแนวแห่งการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม อาจกล่าวได้ว่าศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่สาคัญศาสนาหนึ่งในป๎จจุบันนี้ (พวงผกา คุ
โรวาท, ๒๕๔๙ : ๒๙๖)
คาว่า “ซิกข์” จะตรงกับคาภาษาบาลีว่า สิกขา หมายถึงการศึกษา, ผู้ศึกษาหรือผู้ใฝ่เรียนรู้
กล่าวได้ว่าซิกข์คือผู้ที่มีความรักศรัทธา เชื่อถือและยึดมั่นใน วาเฮ่คุรุ (พระผู้เป็นเจ้า) และพระศาสโน
วาทของศาสดาทั้งสิบพระองค์ในพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
เอกลักษณ์ของซิกข์ คือ บุคคลใด ผู้เชื่อมั่นอย่างซื่อสัตย์ใน
๑. เอก อกาลปุรุข
๒. พระศาสดาทั้งสิบพระองค์ จากคุรุนานักเดวญี ถึง คุรุโควินท์สิงห์ซาฮิบ
๓. พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถ์ซาฮิบ (พระศาสนานิรันดร์กาล)
๔. พระศาสโนวาท และบทบัญญัติของพระศาสดาทั้งสิบพระองค์
๕. รับอมฤต ซึ่งประทานโดยพระศาสดาพระองค์ที่สิบ และไม่มีพันธะผูกพันเชื่อถือในศาสนา
อื่น ผู้นั้นคือ ซิกข์
พระปฐมศาสดาคุรุนานักเดวญี Guru Nanak Dev Ji
ศาสนาซิกข์ ก่อกาเนิดโดยพระศาสดาคุรุนานักเดวญี พระองค์ประสูติในปี พ.ศ. ๒๐๑๒ (ค.ศ.
๑๔๖๙) ในหมู่บ้านตัลวันดี ป๎จจุบันชื่อว่า “นันกาน่า ซาฮิบ” ใกล้เมืองลาโฮร์ (ในประเทศปากีสถาน)
ตั้งแต่วัยเยาว์ พระศาสดาคุรุนานักเดวญี ทรงปฏิเสธและไม่เคยเชื่อถือหรือยอมรับในพิธีกรรมต่างๆ ที่
ไร้เหตุผลหรือหลักฐาน เช่น การเชื่อถือในโชคลาง หรือเวทมนต์คาถาใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนในสมัยนั้น
เลื่อมใสและยึดถือเป็นสรณะ พระศาสดาคุรุนานักเดวญีและพระศาสดาทั้งเก้าพระองค์ ที่สืบทอดจาก
พระองค์ได้ทรงวางรากฐานและทรงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างอันงดงามของการดารงชีวิต ในกรอบ
แห่งศีลธรรม ขณะเดียวกันก็ยังคงมีส่วนร่วม และบทบาทอันเข้มแข็งในสังคมฆราวาส (ทางโลก) ควบคู่
กันไป
พระศาสดาคุรุโควินทร์สิงห์ พระศาสนาองค์ที่สิบ ได้สถาปนาพิธีการบรรพชาของชาวซิกข์ขึ้น
ใน พ.ศ. ๒๒๔๒ การกระทาดังกล่าวได้สร้างเอกลักษณ์เฉพาะอันโดเด่นให้แก่ชาวซิกข์ ชาวซิกข์ห้าท่าน
แรกที่ผ่านการบรรพชาถูกขนานนามว่า ป๎ญจปิอาเร่ (ผู้เป็นที่เคารพรักทั้งห้า) พระองค์ยังขอป๎ญจปิอา
เร่ทั้งห้ า ทาพิธีบรรพชาให้ พระองค์ด้วย ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็ นว่าไม่มีข้อแตกต่างใดๆ ระหว่าง
พระองค์ ผู้ เ ป็ น ศาสดา และศิ ษ ย์ ข องพระองค์ แ ต่ ป ระการใด เป็ น การแสดงออกถึ ง ความเป็ น
ประชาธิปไตยของพระศาสดาอย่างแท้จริง ก่อนที่พระศาสดาคุรุโควินทร์สิงห์จ ะสิ้นพระชนม์ พระองค์
ทรงมีพระบัญชาให้ชาวซิกข์น้อมรับ พระมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ คุรุครันถ์ซาฮิบ เป็นพระศาสนานิรันดร์
กาลของชาวซิกข์ตลอดไปอีกทั้งได้มอบอานาจสูงสุดในการบริหารให้แก่ คาลซาป๎นท์- สมาพันธ์มวลชน
ของชาวซิกข์
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หลักความเชื่อ
หลักความเชื่อถือพื้นฐานของศาสนาซิกข์ คือชีวิตนี้เมื่อถือกาเนิดไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย แต่ก่อกาเนิด
มาจากแหล่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง พระผู้ประเสริฐสถิตอยู่ภายใน ดั่งที่พระศาสดานานักทรงตรัส
“โอ้ดวงจิต เจ้าคือประกายแสงของพระผู้เป็นเจ้า จงสานึกและตระหนักถึงพระองค์” ไม่ใช่
เพียงแต่ในปรัชญาทั้งมวลของซิกข์เท่านั้น แต่ประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวซิกข์ทั้งหมด มา
จากรากฐานแห่งความเชื่อถือนี้
ศาสนาซิกข์ไม่ยอมรับระบบการแบ่งชั้นวรรณะ อีกทั้งไม่เชื่อถือการกราบไหว้บูชารูปเสมือน
พิธีบูชาโชคลางของขลัง ชาวซิกข์ไม่เชื่อว่ามีเทพเจ้า หรือเทพธิดาสถิตอยู่ ศาสนาซิกข์ สอนแนวทาง
การดารงชีวิตอย่างสามัญ การอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการปลูกฝ๎งความอดทน การให้
อภัย และความเคารพรักฉันท์พี่น้องต่อผู้คนทุกเหล่า พระศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ ไม่ส่งเสริมให้มีการ
ละทิ้ง หรือสละทางโลกเพื่อไปหาหนทางแห่งความหลุดพ้น เราทุกคนสามารถบรรลุจุดสุดยอดแห่ง
ชีวิตได้ ด้วยการดารงชีวิตอย่างปกติสามัญและหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตธรรม
ชาวซิกข์ จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สัญลักษณ์ห้าประการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่ วไปอย่าง
แพร่หลายในนามของห้า“ก”เนื่องจากอักษรแรกของสัญลักษณ์ทั้งห้าเริ่มต้นด้วยอักษร “ก”สัญลักษณ์
เหล่านี้คือเกศา(ผมยาวที่บารุงรักษาอย่างสะอาดสมบูรณ์ และไม่ตัดหรือโกนอย่างเด็ดขาด), กังฆะ (หวี
ไม้ ซึ่งจะเสียบไว้ในผม), การ่า (กาไรข้อมือเหล็กกล้า), กาซ่า (กางเกงในขาสั้น),และกีรปาน (กริซ)
(พวงผกา คุโรวาท, ๒๕๔๙ : ๒๙๙)
ประชาคมซิกข์ ป๎ญจกะการ สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จาเป็นสาหรับการแสดงถึงความ
เข้มแข็ง และความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าในตัวของแต่ละสัญลักษณ์เอง
ความหมายของสัญลักษณ์ทั้ง ๕
เกศา ในสมัยโบราณเกศาหรือผม แสดงถึงความเป็นนักบวชและ ผู้ทรงคุณธรรม พระศาสดา
คุรุนานัก ทรงริเริ่มการไว้ผมโดยไม่ตัด การรักษาเกศาเป็นการแสดงถึงการดารงชีพที่สอดคล้องกับ
ความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ที่ได้ทรงประทานเกศาแก่มนุษย์ การตัดหรือทาลายเกศา อาจเป็น
การแสดงออกถึงเจตนามุ่งทาลายสิ่งอันประเสริฐ ที่ธรรมชาติได้มอบมาให้แก่มนุษย์ และสาคัญตนเอง
ว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศล้ากว่าพระผู้เป็นเจ้า การรักษาเกศาเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญและเด่นที่สุดของซิกข์ ผู้ที่
ตัดหรือทาการเล็มเกศาของตนจะกลายเป็นผู้ที่ผละออกจากศาสนาของตน
หวี จาเป็นสาหรับการรักษาเกศาให้สะอาด และเรียบร้อย
กางเกงในขาสั้ น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความดี ง าม และกะทั ด รั ด เรี ย บร้ อ ย สร้ า งความ
สะดวกสบายและคล่องตัวในการเดินทาง ในการทางาน ในการสู้รบ และยังสะดวกแม้ในยามพักผ่อน
เป็นสัญลักษณ์แห่งความว่องไวปราดเปรียว
กริช (ดาบ) เป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญ และการผจญภัยเป็นการแสดงออกถึงความ
เชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมที่จะปกป้องเกียรติของตนและผู้อื่น ดาบจะใช้เป็นเครื่องปกป้องผู้อื่น ไม่ใช่
อาวุธในการรุกรานหรือทารายผู้อื่น
กาไรเหล็ก เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดกลั้น ถ่อมตนและสุภาพเป็นเครื่องเตือนใจของชาว
ซิกข์ตลอดเวลาว่า เขามีพันธะผูกพันกับองค์พระศาสดา เมื่อใดที่เขามองดูกาไลในมือของตน เขาจะคิด
ชั่งใจหลายครั้ง ก่อนที่จะกระทาสิ่งใดที่ผิดคุณธรรม เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความผูกพันต่อหมู่คณะ
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และการเป็นมิตร การแสดงออกของความรู้สึกของความเป็นพี่น้อง ทาให้ชาวซิกข์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมา
จากไหน มีความรู้ เป็น ตัวแทนขององค์พระศาสดา เพราะเขามีลักษณะเหมือนพระศาสดาและจะ
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระศาสดา
บุคคลที่สวมเครื่องแบบ และตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบแบบแผน จะมีความสมาน
สามัคคี และความรู้สึ กฉันท์พี่น้อง ดีกว่าหมู่คณะที่ไม่มีมาตรฐานของตนเอง สาหรับชาวซิกข์ การ
ปราศจากเอกลักษณ์เหล่านี้เปรียบเสมือนไร้ตัวตน ชาวซิกข์ที่ตัดเกศาหรือโกน เล็มหนวดเคราของ
ตนเป็นผู้กระทาผิดข้อบัญญัติอย่างมหันต์ และจะถูกถือว่าเป็นบุคคล ที่ได้ออกจากศาสนา

ภาพที่ ๑๓.๔ สัญลักษณ์ทั้ง ๕ ประการของชาวซิกข์
ที่มา : Slideshare (๒๕๕๕)
พิธีรับอมฤต (การบรรพชาของชาวซิกข์)
เป็นสิ่งสาคัญยิ่งแห่งการเป็นชาวซิกข์ โดยทั่วไปจะไม่มีข้อกาหนดอายุขั้นต่าของการที่จะเข้า
พิธีดังกล่าว ชาวซิกข์จะให้สัตย์ปฏิญาณที่จะรักษา และปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่พระศาสดาทรงบัญญัติ
ไว้ ไม่ว่าชายหรือหญิงสัญชาติใด เผ่ าพันธุ์ใดหรือมีฐานะอะไรในสังคม ถ้าตั้งมั่นที่จะปฏิ บัติตาม
ข้อบัญญัติ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับอมฤตและบรรพชา และร่วมในสังคมซิกข์-ประชาคมซิกข์
พิธีรับอมฤตจะกระทาต่อหน้าพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ ชาวซิกข์ที่ได้รับการบรรพชามาแล้ว
จะถูกคัดเลือกมาห้าท่าน โดยที่ทุกท่านจะรักษาสัญลักษณ์ห้าประการคือ เกศา หวี กางเกงในขาสั้น
กาไลข้อมือเหล็ก และกริชประจากาย ที่ได้ชื่อว่า ป๎ญจปิอาเร่ จะมานั่งกระทาพิธีดังกล่าว
หนึ่งในห้าท่านจะทาการอธิบายพื้นฐาน และข้อปฏิบัติของศาสนาซิกข์แก่ผู้ที่ประสงค์จะรับ
อมฤต หลังจากที่สมาชิกผู้จะรับอมฤตได้แสดงความเข้าใจ และยอมรับแล้ว หนึ่งในห้าท่านก็จะทาการ
สวด อัรดาส ต่อมาทั้งห้าท่านจะนั่งรอบถามเหล็กซึ่งบรรจุน้าบริสุทธิ์ และขนมหวานจานวนหนึ่ง
ท่านจะทาการสวดพระธรรม ๕ บทคือ ชัปญี, ยาป,บทซาวัยเอ้ ๑๐ บท, จอปาอี และอนันด์
ซาฮิบ ขณะทาการสวดบทพระธรรม ท่านจะทาการกวนน้าอมฤตด้วยดาบสองคมซึ่งชาวซิกข์เรียกว่า
คันด้า ที่ถือไว้ในมือขวาตลอดเวลา หลังจากสวดครบทั้งห้าบทแล้ว ทั้งห้าท่านยืนจับถาดไว้ทั้งห้าท่าน
ท่านหนึ่งทาการสวด “อัรดาส” สาหรับน้าอมฤตที่เตรียมเสร็จแล้ว หลังจากนั้นสมาชิกที่ร่วมในพิธีจะ
รับอมฤตนี้ในมือที่พนมทั้งสองข้าง แล้วยกดื่มพร้อมกล่าว “วาเฮ่คุรุญีก้าตาลซา วาเฮ่คุรุญีกี้ฟาเต้ ”
ทุกครั้งที่รับอมฤตมาดื่ม จนครบห้าครั้งผู้ประกอบพิธีจะพรมน้าอมฤตเข้าหาดวงตา ห้าครั้ง แล้ว พรม
ใส่บนเกศาอีกห้าครั้ง

๓๖๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

โดยทุกครั้งที่ทาการพรมอมฤตผู้รับจะกล่าว “วาเฮ่คุรุญีก้าตาลซา วาเฮ่คุรุญีกี้ฟาเต้ ” ทุกๆ
ครั้ง อมฤตที่เหลือในถาดสมาชิกทุกคนจะร่วมกันดื่มคนละนิดจนหมด แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ไม่มีการถือชั้นวรรณะ และยศศักดิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ดาเนินพิธีจะทาการกล่าวนา บทสวดมูลมันตระ ห้าครั้งซึ่งผู้ที่รับอมฤตทุกคนจะกล่าวตาม
ทั้งห้าครั้ง ต่อจากนั้นหนึ่งในห้าท่านก็จะอธิบายศาสนวินัย และระเบียบข้อปฏิบัติของศาสนาซิกข์
“ซิกข์แรฮัตมารีด้า ” แก่ผู้ รั บ อมฤตทุกท่าน ผู้ที่เข้ารับ อมฤตทุกท่านจะรั บ ว่าตนเป็นบุ ตรของพระ
ศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ และพระมารดาซาฮิบกอร์ บ้านเกิดของพวกเขา คืออนันต์ปุระซาฮิบ (สถานที่
พระศาสดาพระองค์ที่สิบทรงประกอบพิธีรับอมฤตเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๒๔๒)
ชาวซิกข์ทุกคนที่รับอมฤตแล้วจะต้องเว้นจากการกระทาสี่ประการต่อไปนี้คือ
๑. ห้ามการตัด โกน ถอนผม และหนวดเคราจากร่างกาย
๒. ห้ามการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าอย่างทรมาน
๓. ห้ามการประพฤติตนผิดลูกเมียผู้อื่น และอยู่ร่วมผู้อื่นไม่ใช่สามี หรือภรรยาของตน ฉันท์
สามีภรรยา
๔. ห้ามการเสพหรือใช้ของมึนเมา สุรา และยาเสพติดทุกรูปแบบ
แล้วหนึ่งในห้าท่านก็จะสวด “อัรดาส” เพื่อขอพรจากพระศาสดา และเปิดอ่านพระมหา
คัมภีร์พระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ ผู้ที่รับอมฤตแล้วบุรุษจะลงท้ายนามด้วยคาว่า “ซิงห์” และสตรีจะลง
ท้ายนามด้วยคาว่า “กอร์” แล้วสมาชิกทุกท่านจะรับขนมหวาน “คาร่าป๎รซาด” จากภาชนะเดียวกัน
ขณะเดียวกันกรณีที่ซิกข์กระทาผิด โดยละเมิดข้อบังคับทั้งสี่ประการข้างต้น เขาจะต้องเข้าพิธีรับอมฤต
ใหม่ หลังจากสารภาพ และยอมรับการลงโทษเพื่อสานึกผิดที่ได้กระทาไปตามความเหมาะสม
ระเบียบข้อปฏิบัติของศาสนาซิกข์เป็นที่รู้จักในนามว่า “ซิกข์ แรฮัต มารยาด้า” (ศาสนา
วินัยและข้อปฏิบัติของซิกข์) นี้มีรากฐานมาจากคาสั่งสอนของพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ ขนมธรรม
เนี ยม ประเพณีของชาวซิกข์ และจารี ตประเพณีต่างๆ กฎข้อปฏิบั ติเหล่ านี้ ได้บั ญญัติขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบัติทางด้านพิธีการด้านการเฉลิมฉลอง และการบังคับใช้ระเบียบมาตรฐานเดียวกันสาหรับ
ชาวซิกข์ทั้งมวล ไม่มีบุคคลหรือสถาบันองค์กรใดกระทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเองได้ แต่อานาจการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้มอบให้แก่ “ป๎นห์-ประชาคมซิกข์" ซึ่งทาการแทนโดยป๎ญจปิอาเร่ (ผู้เป็นที่รักยิ่งทั้ง
ห้า) กฎใดที่ขัดต่อบทสั่งสอนของความเชื่อถือขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นเชื้อร้าย
สาหรับชาวซิกข์ไม่ว่าหญิงหรือชาย สิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น สุรา ของมึนเมา ยาสูบ และ
ยาเสพติดทุกรูปแบบ การตัดหรือโกนผม การประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ถือเป็นบาป ชาวซิกข์ จะยอมรับ
และถือภรรยาของผู้อื่นดุจดั่งพี่สาว น้องสาว หรือมารดา และบุตรีของผู้อื่นเสมือนบุตรสาวของตน
สถานะภาพของสตรีชาวซิกข์
สตรีมีบทบาทอย่างสาคัญยิ่ง ในสังคมของขาวซิกข์ โดยได้รับความเคารพนับถือ และยอมรับ
ในทุกบทบาทอย่างสูงส่งทั้งในครอบครัว และในสังคม การให้กาเนิดบุตรสาวหรือลูกสาวจะไม่มีการถือ
เป็นอัปมงคลแต่ประการใด และไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเช่น “สตี” การเผาหญิงหม้ายพร้อมศพ
สามีบนกองเพลิง แต่หญิงหม้ายมีสิทธิที่จะสมรสใหม่ ถ้าเป็นความประสงค์และสมัครของนาง
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สิทธิของสตรีได้รับการยอมรับสิทธิทัดเทียมกับบุรุษ และมีเสรีภาพทุกประการเช่นเดียวกับ
บุรุษ และสามารถแสดงความคิดเห็น และชี้นาทางด้านความคิด ร่วมประกอบศาสนากิจต่างๆในศาสน
สถานของชาวซิก ข์ได้อย่างเสรี สตรี มีสิ ทธิเท่าเทียมในการร่ว มพิธี และปฏิบัติพิธีกรรมทุกสถานะ
รวมทั้งการรับอมฤต (การบรรพชา)
สตรีชาวซิกข์จะไม่สวมผ้าคลุมหน้า การเรียกร้อง บังคับ สินสอดสมรสจากสตรี และการหย่า
ร้างเป็นของต้องห้าม การสวมเสื้อที่แสดงสัดส่วนของร่างกายในลักษณะที่ยั่วยวนกิเลส เป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสม และเสื่อมเกียรติอย่างยิ่ง
วันเฉลิมฉลองของชาวซิกข์
พิธีเฉลิมฉลองที่สาคัญของชาวซิกข์จะเกี่ยวกับ การเกิด การตั้งชื่อเด็ก การรับอมฤต (การ
บรรพชา) พิธีสมรส และพิธีงานศพ พิธีที่สาคัญที่สุดในกลุ่มพิธีเหล่านี้ก็คือ พิธีรับอมฤต (การบรรพชา)
ทั้งนี้จะไม่มีพิธีรีตองอันใดเป็นพิเศษ ในการเฉลิมฉลองเหล่านี้ หลักเกณฑ์ที่สาคัญคือ การสวด พระ
ธรรมหรือการขับร้อง ชาบัด (Shabad) บทสวดสรรเสริญจากพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
ศพของชาวซิกข์ที่เสียชีวิตแล้ว จะถูกเผา และอังคารกระดูกที่เหลือจะนาไปโปรยลงในแม่น้า
หรือลาธารที่ใกล้เคียง การกระทาเช่นนี้เป็นการยืนยันว่า เป็นการสิ้นสุดแห่งชีวิต พิธีต่างๆ เหล่านี้มีจุด
ร่วมอยู่อย่างเดียว นั่นคือเตือนให้ชาวซิกข์ราลึกถึงความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า และการกลับไปร่วม
เป็นหนึ่งเดียวกับ “วาเฮ่คุรุ”
พิธีสมรสของชาวซิกข์
ชาวซิกข์ถือว่าความผูกพันจากการสมรสตามศาสนาซิกข์ เป็นการประกอบสัตย์สาบาน การ
ร่วมสมรสที่ศักดิ์สิทธิ์ การอยู่ร่วมผูกพันกันทั้งกายและจิตใจที่บริสุทธิ์ หาใช่เป็นข้อตกลงหรือสัญญา
ลมๆ แล้งๆ ซิกข์ไม่เชื่อและไม่ส่งเสริมความเป็นโสด การสมรส และการดารงชีวิตในครอบครัวถื อเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง เป็นสิ่งงดงามเป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ดีและสมบูรณ์ในการครองเรือน
พิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์กระทาโดยไม่คานึงถึงวรรณะ ตระกูล และชาติกาเนิดของคู่สมรส
ชาวซิกข์จะประกอบพิธีสมรสตามพิธี และหลักการตามศาสนวินัยของซิกข์ ได้แก่
๑. การแต่งงานในวัยเด็กทั้งชายและหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม เมื่อสตรีชาวซิกข์มีความพร้อมทั้ง
ทางบุ คลิก ร่างกาย และจิ ตใจ ก็ส มควรจะหาคู่สมรสที่เหมาะสม เพื่อทาการสมรสตามพิธี อนั นต์
การรัญ และ สตรีซิกข์ควรสมรสกับบุรุษซิกข์
๒. การสมรสตามพิธี ไม่จาเป็นต้องมีพิธีหมั่นก่อน ถ้ ามีความประสงค์ที่จะประกอบพิธีหมั่น
ให้ฝ่ายหญิงกาหนดวันเพื่อชุมนุมเจริญธรรม แล้วทาการสวดอัรดาสต่อหน้าพระพักตร์พระมหาคัมภีร์
คุรุครันถ์ ซาฮิบ แล้วมอบกรีปาน การ่า และขนมหวาน ให้แก่ชายผู้เป็นคู่หมั่น
๓. การกาหนดวันมงคลสมรส ให้กาหนดวันเวลาตามความเหมาะสมและสะดวกของทั้งสอง
ฝ่าย ไม่มีการกาหนดฤกษ์ เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาซิกข์
๔. ห้ามการประกอบพิ ธีกรรมหรือกระทาต่อไปนี้ การปกปิดใบหน้า สวมดอกไม้บนศีรษะ
สวมเครื่องประดับบนศีรษะ ห้ามการเสพของมึนเมาในพิธีมงคลสมรส และการกระทาอื่น ๆ ที่งมงายไร้
สาระ
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๕. การจัดพิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์ ต้องคานึงถึงความเหมาะสมพอเพียง ไม่ให้เป็นภาระ
แก่ฝ่ายใด เริ่มจากจัดให้มีการชุมนุมเจริญธรรมต่อหน้าพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ และมีการขับร้อง
บทสวดภาวนาโดยสังคีตจารย์ หรือศาสนิกชนทั้งหมดที่มาร่วมเจริญธรรม พร้อมจัดให้คู่บ่าวสาวมานั่ง
ต่อหน้าพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
๖. ห้ามชาวซิกข์ใช้สินสอดเป็นเงื่อนไขในการเลือกคู่สมรส
๗. ถ้าคู่สมรสของหญิงใดสิ้นชีพลง หากหญิงนั้นมีความประสงค์จะสมรสใหม่ก็สามารถสมรส
กับผู้ที่เหมาะสมได้ ในทานองเดียวกับฝ่ายชายก็สามารถสมรสใหม่ได้ ในกรณีที่ภรรยาสิ้นชี พลงให้ใช้
หลักเดียวกัน
๘. โดยทั่วไปแล้ว ขณะที่ภรรยาหรือสามีคนแรกยังมีชีวิตอยู่ ชาวซิกข์ไม่ควรกระทาการสมรส
ใหม่
๙. ชาวซิกข์ที่รับอมฤตแล้ว ควรให้ภรรยาหรือสามีของตนรับอมฤตด้วย
เทศกาลที่สาคัญของชาวซิกข์จะมีดังนี้
๑. วันคล้ายวันประสูติ และวันสิ้นของพระศาสดาทั้งสิบพระองค์
๒. วันคล้ายวันสถาปนาพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบที่เป็นพระศาสดา ผู้ส่องแสงนาทางของ
ชาวซิกข์ทั้งมวลชั่วนิรันดร์
๓. วันคล้ายวันสถาปนาของ “คาลซา” โดยพระศาสดาคุรุโควินทร์สิงห์ ซึ่งโดยทั่วไปจะตรง
กับวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี (วันวิสาฆี)
๔. วันคล้ายวันพลีชีพของเหล่าวีรชนชาวซิกข์ ผู้ซึ่งสละชีวิตปกป้องศาสนา และผู้ถูกกดขี่
๕. วันสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่สาคัญในประวัติศาสตร์ของซิกข์
วิถีชีวิตประจาวันของซิกข์
ทุกวันชาวซิกข์จะสวดภาวนาบทสวดทั้งห้า ดังต่อไปนี้
ตอนเช้า : ซัป ซาฮิบ. ซาป ซาฮิบ. และบทซาวัยเอ้ ๑๐ บท
ตอนเย็น : แร่ห์ราส
ตอนดึก : (ก่อนนอน) โซเฮ่ล่า
ชาวซิกข์จะต้องไปคุรุวารา – ศาสนสถานซิกซ์ อย่างสม่าเสมอ

บทที่ ๑๓ ๓๖๓
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

ศาสนาอื่นๆ ในวัฒนธรรมไทย

นอกจากศาสนาสาคัญ ๔ ศาสนา คือ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม ในประเทศไทยยังมีศาสนาอื่นๆ ที่มีผู้นับถืออยู่อีกหลายศาสนา แต่เนื่องจากมี
จานวนของศาสนิกชนไม่มากจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และบางศาสนาก็ไม่ปรากฎชัดเจนนัก เพราะลักษณะ
ของการนับถือปะปนอยู่กับศาสนาอื่น ศาสนาต่างๆ ดังกล่าวนี้คือ
๑. ศาสนาสิข เป็นศาสนาของชาวอินเดีย เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๒ ณ ประเทศอินเดีย เป็น
ศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดคือเพียง ๕๐๐ ปีเศษเท่านั้นเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม แต่พระเจ้าของสิขไม่
มีชื่อเฉพาะเหมือนเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือในศาสนาคริสต์ ชาวสิขเรียกพระเจ้าของตนว่า “พระ
นาม” มีหลักการคล้ายๆ ศาสนาฮินดู แต่ไม่มีการถือวรรณะอย่างฮินดู ชาวสิขในประเทศไทยคือชาว
สิขที่อพยพจากอินเดียเข้ามาตั้งหลักฐานในประเทศไทย จะสังเกตได้จากการใช้ผ้าโพกศีรษะ ชาวสิขใน
ประเทศไทยมีองค์กรทางศาสนาเป็นของตนเอง เรียกว่า สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และมีศาสนสถานของ
ตนเองทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดหลายจังหวัด เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวช
๒. ศาสนาขงจื๊อ เป็นศาสนาของจีนที่มีมาแต่โบราณ แต่ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนา
อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๓๔๘ ขงจื๊อซึ่งเป็นผู้รวบรวมคติความเชื่อของจีนโบราณดังกล่าวขึ้นไว้
อย่างเป็นระเบียบเป็นครั้งแรก ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสดาของศาสนานี้ จึงได้ชื่อว่าศาสนาขงจื๊อ
ตามชื่อของผู้เป็น ศาสดา ศาสนาขงจื๊ อเป็ นศาสนาประเภทบู ชาเทพเจ้าประจาธรรมชาติและบู ช า
วิญญาณบรรพบุรุษ เป็นศาสนาของชาวจีน และแพร่หลายไปกับชาวจีนที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในประเทศไทยศาสนาขงจื๊อจะปะปนอยู่ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน แม้ว่าศาสนาขงจื๊อจะมีศาสนสถานของตนเอง คือศาลเจ้าต่างๆ แต่ชาว
จีนที่นับถือขงจื๊อก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วย ในขณะที่ชาวจีนเซ่นไหว้เทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษ
ตามลั ท ธิ ข งจื๊ อ ชาวจี น ก็ ท าบุ ญ ตั ก บาตรหรื อ ประกอบพิ ธี ก รรมตามแบบพระพุ ท ธศาสนาด้ ว ย
เพราะฉะนั้น คนไทยโดยทั่วไปจึงไม่ค่อยรู้จักศาสนาขงจื๊อ
ประวัติศาสดา
ขงจื๊อมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ๕๕๑ ถึงปี ๔๗๙ ก่อนคริสตกาล ขงจื๊อเกิดในตระกูลผู้ดีตกยากที่
มณฑลซานตุง ชื่อตัวคือ ชิวหรือคิว นามสกุลคุงหรือขง ครอบครัวของท่านเป็นผู้คงแก่เรียน ท่านเองก็
มีความรักเรียนตั้งแต่วัยเด็ก ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง แม้จะต้องทางานหนักเพื่อช่วยครอบครัว
เนื่องจากบิ ดาเสี ยชีวิตเมื่อขงจื๊ ออายุได้เพียง ๓ ปี ท่านสนใจขุมป๎ญญาของบรรพชนจีนเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และประวัติศาสตร์ ท่านเห็นว่าการที่แผ่นดินจีนในอดีตสงบ
สุ ข และรุ่ ง เรื อ งกว่ า สมัย ของท่า นเอง เป็ น เพราะคนโบราณนั บ แต่ผู้ ค รองแผ่ น ดิ น ข้ า ราชบริ พ าร
ตลอดไปจนถึงบรรดาพลเมืองต่างมีคุณธรรมประจาใจ รู้จักปฏิบัติตนในทางที่เกื้อหนุนให้เกิดความ
สามัคคีในสังคม และเคารพจารีตประเพณีประจาถิ่นของตนอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ขงจื๊อจึงคิดจะ
ขจัดกลียุคในสมัยของตนด้วยการอบรมหลักจริยธรรม ขัดเกลาจิตใจผู้คนโดยเฉพาะชนชั้นปกครองให้
มีคุณธรรม ขงจื๊อเชื่อมั่นว่าคุณธรรมเท่านั้นที่จะนาความสงบสุขมาสู่สังคมได้
ขงจื๊อทาการค้นคว้าจนรอบรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ การปกครอง
และดนตรี แล้วท่านก็ตั้งโรงเรียนสอนผู้สนใจทั่วไป สานักของขงจื๊อเน้นด้านจารีตประเพณี ท่านสอน
อยู่ ๒๐ ปี มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว มีลูกศิษย์มากมาย ต่างสรรเสริญความคงแก่เรียนและน้าใจเอื้อ
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อาทรของท่าน ท่านชอบพูดอย่างถ่อมตนเสมอว่า ท่านเป็นเพียงผู้รวบรวมความรู้ของนักปราชญ์สมัย
โบราณมาถ่ายทอดแก่ผู้คนร่วมสมัย ท่านไม่เคยยกตนเป็นเจ้าของหลักความคิด ทฤษฎี หรือคาสอนใน
เรื่องใดทั้งสิ้น ขงจื๊อวางหลักการครองชีวิตและการวางตัวไว้ให้บุคคลทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ครอง
แผ่นดินหรือเป็นเพียงผู้ครองเรือน เมื่ออายุได้ ๕๑ ปีท่านเข้ารับราชการฝ่ายปกครอง มีความสามารถ
จนได้เป็นเสนาบดี กระทรวงยุติธรรม มีโอกาสนาความคิดด้านการปกครองไปทดลองใช้กับแคว้นหลู่
บ้านเกิด ประสบความสาเร็จอย่างสูงในเวลาเพียง ๔ ปีจนเป็นที่ริษยา ถูกกลั่นแกล้งจนต้องออกจาก
เมืองไป ท่านตระเวณไปขอพบเจ้าเมืองหลายคน ด้วยความหวังว่า จะมีผู้สนใจหลักการปกครองของ
ท่าน แต่ก็ต้องผิดหวัง ไม่มีเจ้าเมืองคนใดยอมให้ท่านนาความคิดมาประยุกต์ใช้ในเมืองของตน อย่างไร
ก็ดี ในหมู่ผู้ครองเรือนขงจื๊อได้รับความเคารพรักและความยกย่องอย่างสูง บรรดาลูกศิษย์ของท่านต่าง
ช่วยกันจดบันทึกคาสอนของท่านอย่างละเอียด ท่านดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ปฏิบัติตั วอยู่ในหลัก
จริยธรรมตามที่ท่านเองสอน ท่านอุทิศเวลาจวบจนบั้นปลายของชีวิตให้กับการเรียนและการสอน
คุณธรรม และศึกษา รวบรวม คัดเลือกและเรียบเรียงงานวรรณกรรมเก่าๆ เพื่ออนุรักษ์ภูมิป๎ญญาของ
คนโบราณมิให้สูญหาย ขงจื๊อสิ้นชีวิตเมื่ออายุ ๗๓ ปี หลักการปกครองและหลักจริยธรรมของขงจื๊อ
ได้รับการยกย่องในสมัยต่อมา พระจักรพรรดิของราชวงศ์ฮั่น (ระหว่างปี ๒๐๖ ก่อนคริสตกาลถึง ค.ศ.
๒๒๐) ต่างใช้ห ลักธรรมของขงจื๊อเป็ นแนวการปกครอง โดยเฉพาะข้อที่กาหนดให้ ผู้ป กครองดูแล
ราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ใช้อานาจข่มขู่หรือเบียดเบียนราษฎร ป๎จจุบันนี้คาสอนของขงจื๊อยังคงมี
อิทธิพลมหาศาล ชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมของประเทศ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียตนาม สิงคโปร์และอีกหลายประเทศในเอเซียอาคเนย์ต่างมีโฉมหน้าดังที่เป็นอยู่
ทุกวันนี้ก็เพราะคาสอนที่ขงจื๊อรวบรวมไว้ (มธุรส ศรีนวรัตน์,๒๕๕๙)

ภาพที่ ๑๓.๕ ภาพสัญลักษณ์ ข่งจื้อ
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๓ ๓๖๕
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

คาสอนของขงจื๊อดาเนินตามหลัก ๕ ประการ ดังนี้
๑. ศรัทธา หมายถึง ศรัทธาในธรรมชาติของมนุษย์ ขงจื๊อคิดว่า คนเรามีธรรมชาติที่ดีมาแต่
กาเนิด เราจึงควรศึกษาธรรมชาติของคน เพื่อจะได้เข้าใจความดีและความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
มนุษย์
๒. ความรักเรียน ขงจื๊อคิดว่า การศึกษาจะช่วยให้คนเข้าใจกันดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้คนประพฤติ
ตัวดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ด้วย
๓. การบาเพ็ญประโยชน์ ขงจื๊อคิดว่า การมีเมตตาจิตต่อกันจะทาให้สังคมเป็นสุข
๔. การสร้างลักษณะนิสัยและทัศนคติที่ดี คนเราต้องพัฒนาตนเองก่อนจะไปปฏิรูปสังคม
การติดต่อกับคนอื่นต้องอยู่บนรากฐานของความถูกต้องและมนุษยธรรม หลักการที่จะนามาปฏิบัติ ได้
ตลอดชีวิต คือ “จงอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่น ในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน” ขงจื๊อคิดว่า ถ้า
นักปกครองวางตัวไม่ดี ราษฎรก็จะประพฤติตัวไม่ดีไปด้วย
๕. ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ขงจื๊อคิดว่า สังคมจะพัฒนาได้ต้องมีระเบียบแบบแผน
และระเบียบแบบแผนที่ดีที่จะช่วยพัฒนาป๎จเจกบุคคลก็คือ การศึกษาบทกวีและดนตรี
คาสอนของขงจื๊อแบ่งเป็น ๕ ข้อ ดังนี้
๑. ความเมตตากรุณา มนุษยธรรม (jen)
๒. ความยุติธรรม
๓. พิธีตามจารีตประเพณี (li แปลว่า ความเหมาะสม) หมายถึง ก. มารยาทที่ดี สมบัติผู้ดี
การวางตนถูกกาละเทศะ ข. การเซ่นสรวงบูชา ค. การประกอบพิธีกรรมต่างๆ
๔. สติป๎ญญา
๕. ความกตัญํูต่อบิดามารดา
๓. ศาสนาเต๋า เป็นศาสนาโบราณของจีนอีกศาสนาหนึ่ง มีกาเนิดจากคาสอนเชิงปรัชญาของ
เหลาจื๊อ ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๕๗๗ หลังจากมรณกรรมของเหลาจื๊อราว ๖๐๐ ปี
เศษ ส่วนเหลาจื๊อก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศาสดาของศาสนานี้ เต๋าเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม แต่
เอียงไปข้างไสยศาสตร์คือ การทรงเจ้าเข้าผีและเชื่อถือเรื่องเครื่องรางของขลัง เป็นศาสนาที่แพร่หลาย
ไปกับชาวจีนเช่นเดียวกับศาสนาขงจื๊อในประเทศไทย ศาสนาเต๋าก็ปะปนอยู่กับพระพุทธ ศาสนาแบบ
มหายานเช่น เดียวกับ ศาสนาขงจื๊ อ ศาสนสถานของศาสนาเป็ นอัน มาก เช่น นิ ยมถื อศีล ๕ แบบ
พระพุทธศาสนา นิยมการรับประทานมังสวิรัติ และนิยมการสวดมนต์แบบพระพุทธศาสนามหายาน
เป็นต้น

ภาพที่ ๑๓.๖ ภาพสัญลักษณ์ หยิน-หยาง ศาสนาเต๋า
ที่มา : TEEN.MTHAI. (๒๕๕๗)

๓๖๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๔. ศาสนาบาไฮ หรือบาฮาอิ เป็นศาสนาที่เกิดใหม่เมื่อ ๑๐๐ ปีเศษมานี้เอง คาว่าบาไฮมา
จากพระนามของพระศาสดา “บาฮาอุลลาห์” ผู้สถาปนาศาสนา ศาสนาบาไอกาเนิดขึ้นที่ประเทศ
เปอร์เชีย (ป๎จจุบันคือ อิหร่าน) ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาอิสระ เป็นศาสนาสากลมิได้เป็นนิกายของ
ศาสนาใดๆ ทั้งสิ้นบังเกิดขึ้นเพื่อให้โลกมีอารยธรรมใหม่ ซึ่งมีลักษณะเด่นชัด คือ ให้มนุษย์มีความรัก
ใคร่กันฉันท์พี่น้องอย่างแท้จริงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองเยี่ยงบิดา จากอานาจศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ซึ่ง
เราเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้า คาว่าบาไฮมาจากพระนามของพระศาสดา “บาฮาอุลลาห์” ซึ่งเป็นพระผู้
สถาปนาศาสนาบาไฮขึ้น
กาเนิดของศาสนาบาไฮ
เมื่อตอนกลางศตวรรษที่ ๑๙ บุคคลสาคัญที่สุดของศาสนาบาไฮมีอยู่สามท่านด้วยกันคือ พระ
บ๊อบ (พระนามเดิมท่านซียิด อาลี โมฮัมหมัด) ทรงพระชนม์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๖๒ ถึง ๒๓๙๓ ถัด
มาคือ พระบาฮาอุลลาห์ (พระนามเดิมคือ ท่านมีร์ซา ฮูเซน อาลี) ทรงพระชนม์อยู่ระหว่างปี พ.ศ.
๒๓๖๐ ถึง ๒๔๓๕ และท่านที่สามคือ พระอับดุลบาฮา (นามเดิมคือ ท่านอับบาส เอฟ เฟนดี) ท่านมี
ชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๘๗ ถึง ๒๔๖๔
คาสอนของศาสนาบาไฮ
หลักการใหญ่ๆ ของศาสนาบาไฮ ที่พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ได้ประกาศไว้มีดังนี้
๑. มนุษย์ชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๒. ให้มีอิสระในการค้นหาความจริงด้วยตนเอง
๓. ศาสนาทั้งหลายตั้งอยู่พื้นฐานแห่งสัจธรรมเดียวกัน
๔. ศาสนาและวิทยาศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องต้องกัน
๕. บุรุษและสตรีต้องมีความเสมอภาคกัน
๖. ขจัดอคติทุกชนิดให้หมดสิ้นไป
๗. ให้ชนทั่วโลกได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๘. ให้ใช้พระธรรมเป็นแนวทางแก้ไขป๎ญหาเศรษฐกิจ
๙. ให้ภาษาสากลใช้เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาท้องถิ่น
๑๐. ให้โลกมีสันติสุข
การสมรส
พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ทรงโปรดให้ คู่สมรสครองรักในสามีและภรรยาเดียวเท่านั้น พระองค์
ทรงดารัสไว้ว่า “ดูกร มนุษย์ทั้งหลายจงสมรสเถิด เพื่อว่า สืบต่อจากเจ้าจะมีคนในท่ามกลางมวลชน
ผู้รับใช้ของเราที่จะจดจาเราต่อไป นี่คือคาสั่งจงเชื่อฟ๎งเถิด เพราะการเชื่อฟ๎งนั้นคือวิถีทางนาให้เจ้า
ช่วยเหลือตนเองได้”
พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงวางเงื่อนไขของการสมรสไว้ว่า การสมรสนี้จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย พระองค์ทรงดารัสไว้ว่า “ในเมื่อเราประสงค์จะชักนาให้
มนุษย์ทั้งหลายมีความรัก มีไมตรีจิตมิตรภาพและสามัคคีกัน เพราะฉะนั้นเราจึงวางเงื่อนไขให้บิดา
ยินยอมรับรองการสมรสที่จะมีขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และการเป็นศั ตรู
กัน”

บทที่ ๑๓ ๓๖๗
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การหย่าร้าง
พระธรรมบัญญัติของศาสนาบาไฮระบุให้มีการหย่าร้างได้ แต่ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง พระอับดุล
บาฮากล่าวไว้ว่า “บาไฮศาสนิกชนจะต้องหลีกเลี่ยงไม่หย่าร้างกันโดยเด็ดขาด นอกเสียจากว่าคู่สมรสมี
ป๎ญหาร้ายแรงซึ่งบีบบังคับให้ต้องแยกทางกัน เพราะฝืนทนอยู่ร่วมกันไม่ได้... ก่อนการหย่าร้าง สามี
ภรรยาคู่นั้นจะต้องมีความอดทน และคอยจนครบหนึ่งปี หากปรากฏว่าในระหว่างหนึ่งปีคู่สมรสทั้ง
สองไม่อาจกลับมาประสานสัมพันธ์กันได้อีก ก็อนุญาตให้หย่าขาดจากกันได้”
การสวดมนต์และการถือศีลอด
พระศาสดาบาฮาอุ ล ลาห์ แ ละพระอั บ ดุ ล บาฮา ได้ลิ ขิต บทสวดมนต์ม ากมายหลายบทให้
บรรดาศาสนิกชน ใช้อธิษฐานในวาระต่างๆ กัน และเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ทั้งการถือศีลอด และ
การสวดมนต์เปรียบเสมือนกับเสาใหญ่สองต้น ที่ค้าจุนพระวัจนะของพระผู้เป็นเจ้า บาไฮศาสนิกชนถือ
ศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึงพระอาทิตย์ตกทุกวันเป็นเวลา ๑๙ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ ถึงวันที่
๒๑ มีนาคม ของทุกปี
ข้อห้ามบางประการ
สิ่งต้องห้ามบางข้อสาหรับบาไฮศาสนิกชนได้แก่ เครื่องดื่มที่ทาให้มึนเมา ฝิ่น และยาเสพติด
อื่นๆ การพนัน การลักขโมย การใช้กาลังรุนแรง ทาร้ายหรือทาให้เกิดบาดแผลแก่ผู้อื่น การเป็นชู้ การ
รักเพศเดียวกัน การลอบทาร้ายข้างหลัง และการใส่ร้าย เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของศาสนาบาไฮ
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ก็คือ ให้ศาสนาเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้าง
ความสามัคคี และพิทักษ์รักษาประโยชน์ร่ วมกันของมนุษย์ชาติ ช่วยให้เกิดความรัก และไมตรีจิต
มิตรภาพในหมู่มนุษย์
ศาสนาบาไฮพยายามประกาศตนว่าเป็นศาสนาใหม่ เป็นศาสนาที่พยายามประมวลเอาคา
สอนจากทุกศาสนามาผสมผสานกันให้เป็นหลักธรรมสากล ศาสนานี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
นัก ป๎จจุบันมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสานักงานสาขาอยู่ในหลายประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทย สาหรับในประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมเพื่อเผยแผ่ทั้งในรูปแบบของการจัดพิมพ์
เอกสารแจกจ่าย และจัดให้มีการพบปะระหว่างสมาชิก และการบรรยายคาสอนแก่ผู้สนใจสถานที่
ต่างๆ ส่วนศาสนิกชนนั้นมีทั้งที่เป็นชาวต่างประเทศและชาวไทย แต่ยังมีจานวนไม่มาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่กีดกันเรื่องศาสนา ทั้งในนิตินัยและพฤตินัย องค์พระประมุขของ
ไทยแต่โบราณทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ก็ทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ อย่างทั่วถึง และทรงเปิดโอกาสให้
ประชาชนนับถือศาสนาอย่างเสรี ด้วยเหตุนี้ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยจึงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

๓๖๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

องค์กรศาสนาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการประสานงานขององค์การศาสนาแห่ งประเทศไทย (กปศ.) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากองค์การศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา โดยในแต่ล ะศาสนามีองค์การ มีผู้แทนในแต่ล ะองค์การ
ดังนี้คือ
ศาสนาพุทธ
ก. กรรมการศาสนา
ข. องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก
ค. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ง. ยุวพุทธิสมคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสนาอิสลาม
ก. สานักจุฬาราชมนตรี
ข. สานักกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ค. คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ง. คณะกรรมการมัสยิด
ศาสนคริสต์
ก. สภาพระสังฆราชคาทอลิก และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ข. สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ง. คริสตจักรแบบติสต์แห่งประเทศไทย
จ. คริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทย
ศาสนาพราหมร์ – ฮินดู
ก. เทวสถาน
ข. สมาคมฮินดูสมาช
ค. สมคมฮินดูธรรมสภา
ศาสนาซิกซ์
ก. สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ศูนย์รวมซิกข์ศาสนิกชนในประเทศไทย
ศาสนาบาไฮ
ก. สมคมสภาการศาสนาบาไฮและศาสนาอื่น ๆ
ที่มา : จากหนังสือศาสนาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต คณะกรรมการประสานงานองค์การศาสนาแห่ง
ประเทศไทย (กปศ.)

บทที่ ๑๓ ๓๖๙
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในประเทศไทย

บทสรุป
ศาสนาเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว โดยในระยะแรกเกิดจากความกลัวสิ่งต่างๆ ที่ล้อมรอบตัว เป็น
การเกรงกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้าท่วม แผ่นดินไหว
พระอาทิตย์ พระจันทร์ มนุษย์ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจจึงต้องพยายามกราบไหว้บูชาเอาใจ เพื่อ
ขอความเมตตาคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัย และบันดาลให้ได้สิ่งที่หวังไว้ มนุษย์จึงพากันเคารพด้วย
ความเกรงกลัว ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับชีวิตตนและส่วนรวม ก่อนที่จะมีศ าสนาใดๆ
ในโลก มนุษย์ได้มีการเชื่อถือลัทธิต่างๆ มาก่อน มีการอ้อนวอนบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร และขอ
ความคุ้มครอง แต่ไม่มีผู้ใดน าออกมาเผยแพร่ ในรู ปของศาสนา มาในสมัยพระพุทธเจ้ า ความเชื่อ
เหล่านี้ได้รวมตัวเข้าและถูกเผยแพร่โดยคณาจารย์เป็นกิจจะลักษณะ ต่อมากลายเป็นลัทธิใหญ่ ดังเช่น
ลัทธิพราหมณ์ ปรากฏอย่างสมบูรณ์เมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่ผ่าน ในตอนช่วงแรกการนับถือศาสนาเป็นการนับ
ถือตามบรรพบุรุษ แล้วจึงหาความรู้ในศาสนาที่ตนนับถือ ยิ่งไปกว่านั้น ศาสนาได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันคนเราเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในพระพุ ทธศาสนา มีพิธีกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิต เช่น การตั้งชื่อ โกนผมไฟ โกนจุก อุปสมบท สมรส ตาย ฯลฯ ส่วนในด้านความประพฤติของ
คนก็เช่นกัน มีการเอาคาสอนของศาสนาเป็นบรรทัดฐานแห่งความประพฤติว่าดีหรือเลว โดยคนมี
ศีลธรรมจะได้รับการยกย่อง คนที่ประพฤติผิดทานองครองธรรมจะได้รับการตาหนิติเตียน
การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะบุคคลที่นับถือศาสนาใด มักจะมีความรู้สึกว่าศาสนาที่ตนนับถือเป็นศาสนาสูงสุดและดีที่สุด
เพราะศาสนาไม่สามารถจะหาข้อพิสูจน์ให้เห็นเด่นชั ดเจน เหมือนศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
ที่สามารถพิสูจน์ทดลองให้เห็นได้ แต่อย่างไรก็ตามศาสนาก็ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ เพราะ
หน้าที่หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นของศาสนา ก็เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนคงไว้ซึ่ง
ความสามัคคี
สังคมไทยมีความผูกพั นกับสถาบันศาสนา ในลักษณะที่เป็นพิเศษแตกต่างกับชาติอื่นในโลก
นั บ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น พิ เ ศษนั่ น คื อ คนไทยมี จิ ต ใจเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ ศาสนาทุ ก ศาสนาจนกลายเป็ น
บุคลิกภาพของสังคมไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่างๆ ได้โดยอิสระ ทั้งในนิตินัยและพฤติ
นัย และยอมให้ ศาสนาทั้ งปวงดารงอยู่ ในสั งคมไทย โดยไม่ขัดขวาง ไม่เพียงแต่ไม่ขัดขวาง แต่ยั ง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศาสนาอื่น ที่แม้จะไม่ใช่ศาสนาที่ตนยอมรับ ดูได้จากพระราชจริยวัตรขององค์พระ
ประมุขของชาติไทยนับตั้งแต่สมัยโบราณทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ก็ทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนนับถือศาสนาอย่างเสรี ด้วยเหตุนี้ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
จึงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

๓๗๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑ จงอธิบายความหมายของศาสนา
ข้อ ๒ จงอธิบายองค์ประกอบของศาสนา
ข้อ ๓ จงอธิบายข้อพึงปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์
ข้อ ๔ จงบอกชื่อนิกายในศาสนาพราหมณ์
ข้อ ๕ จงอธิบายอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในวัฒนธรรมไทย
ข้อ ๖ จงอธิบายประวัติของศาสนาคริสต์
ข้อ ๗ จงอธิบายความหายของ ฮะลาล
ข้อ ๘ จงอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ทั้ง ๕ ของศาสนาซิกข์
ข้อ ๙ จงบอกชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ
ข้อ ๑๐ จงบอกชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

บทที่ ๑๔
บุคคลสาคัญของไทย
บนโลกกลมๆ ใบนี้ ป ระกอบไปด๎ ว ยผู๎ คนจ านวนหลายล๎ านคน แตํ จะมีสั ก กี่ค นที่ส ามารถ
สร๎างสรรค์สิ่งดีๆ ให๎กับโลกเรา รางวัลยูเนสโก (UNESCO Prize) เป็นกลุํมหนึ่งของรางวัลที่ได๎รับการ
ยอมรับกันทั่วโลก วํามีกฎกติกาและกระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัลที่ชัดเจน และเป็นรางวัลที่มี
อิทธิพลสํงผลกระทบตํอเนื่อง ทั้งตํอตัวบุคคลหรือองค์กรและประเทศที่ได๎รับรางวัล บุคคลสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยที่ได๎รับการยกยํองจากยูเนสโกให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลก ครอบคลุม ๕ สาขา
หลักของยูเนสโกนั้น ได๎รับการยกยํองรวมทั้งสิ้น ๒๗ รายการ ซึ่งประกอบไปด๎วยบุคคลทุกระดับชั้น
ครอบคลุมทุกสาขาหลัก ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกาหนด
ในบทนี้จะกลําวถึงบุคคลสาคัญของไทยที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎มีการประกาศยกยํองบุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนและเหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเนื้อหาจะแบํงออกเป็น ๑. ผู๎ที่ได๎รับการยกยํองในระดับ
พระมหากษัตริย์ ๒. ผู๎ที่ได๎รับการยกยํองในระดับพระบรมวงศานุวงศ์ และ ๓. ผู๎ที่ได๎รับการยกยํองใน
ระดับบุคคลสาคัญ บุคคลที่ได๎รับการยกยํองดังกลําวนั้นล๎วนแตํเป็นบุคคลสาคัญที่มีคุณงามความดีใน
ประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของรางวัลยูเนสโก (UNESCO Prize)

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ซึ่ง
เป็นองค์การหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได๎มีการประกาศยกยํองและรํวมฉลอง
บุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชู เกียรติของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
โดยยู เ นสโกจะมี ก ารแบํ ง รางวั ล เป็ น หลายกลุํ ม สาขารางวัล โดยหลั ก ๆ มี ๕ สาขาได๎ แ กํ
๑. การศึกษา (Education) ๒. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Science) ๓. สังคมศาสตร์และมนุษย
ศาสตร์ (Social and Human Sciences) ๔. วัฒนธรรม (Culture) และ๕. การสื่อสารและข๎อมูล
ขําวสาร (Communication and Information ) โดยที่ในแตํละสาขา ก็มีแบํงยํอยเป็นสาขาเจาะ
เฉพาะลงไปอีก เชํน สาขาวิทยาศาสตร์ ก็มีรางวัลแยกยํอยลงไปอีกเป็น รางวัลวิทยาศาสตร์ยูเนสโก
(UNESCO Science Prize) รางวัลคาลิงกา (Kalinga) ฯลฯ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก็มี
รางวัลแยกยํอยลงไปอีก เป็นรางวัลยูเนสโกสาหรับการศึกษาสิทธิแหํ งมนุษยชน (UNESCO Prize for
Human Rights Education)รางวัลสาหรับสันติศึกษา (UNESCO Prize for Peace Education)
ยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ
(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) เป็นทบวงการชานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการดาเนินการระหวํางประเทศในด๎านการศึกษา
วิท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรม รวมถึง การสื่ อสารและการอนุ รั กษ์ ตํา งๆ ทั้ งในสํ ว นที่เ กี่ย วข๎ องกั บ
ธรรมชาติและที่ถือวําเป็นมรดกโลก องค์การยูเนสโกมีที่ทาการใหญํตั้งอยูํที่ก รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุ บัน มีสมาชิก ๑๙๕ ประเทศ กํอตั้งโดยได๎มีการลงนามในธรรมนู ญขององค์การ เมื่อวันที่ ๑๖

๓๗๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ประเทศไทยเข๎าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๔๙๒ นับเป็นประเทศสมาชิกลาดับที่ ๔๙ และคณะรัฐมนตรีได๎มีมติแตํงตั้ง คณะกรรมการแหํงชาติ
วําด๎วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (National Commission for
UNESCO) เพื่อให๎เป็นไปตามกฎบัตรของยูเนสโก โดยมีรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝุายการ
ตํางประเทศ) เป็นเลขาธิการ
ในการคัดเลือกบุคคลและเหตุการณ์สาคัญของประวัติศาสตร์เพื่อประกาศเกียรติคุณดังกลําว
นั้น องค์การยูเนสโกจะมีหนังสือเชิญชวนประเทศสมาชิกโดยแจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับการประกาศยกยํอง
และรํวมฉลองบุคคลสาคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทุกๆ ๒ ปี โดยเชิญให๎เสนอการฉลองวัน
ครบรอบชาตกาลหรือมรณกาลของบุคคลส าคัญและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีขึ้นใน
ระดับชาติในประเทศของสมาชิกที่ประสงค์จะขอให๎องค์การยูเนสโกเข๎ารํวมฉลองด๎วยในรอบ ๒ ปี
ข๎างหน๎า โดยบทบาท อุดมการณ์หรือผลงานของบุคคล เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์จะต๎อง
เกี่ยวข๎องหรืออยูํในกรอบอุดมการณ์และภาระหน๎าที่ของยูเนสโก จากนั้นประเทศสมาชิกจะต๎องจัดสํง
รายชื่อบุคคลสาคัญและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์พร๎อมทั้งประวัติและรายละเอียดการฉลอง
ให๎ยู เนสโกทราบกํอนอยํ างน๎อย ๑-๒ ปี ซึ่งคณะกรรมการบริห ารขององค์กรยู เนสโกจะเสนอให๎ ที่
ประชุมใหญํสมัยสามัญขององค์การเห็นชอบและประกาศยกยํองอยํางเป็นทางการตํอไป
สาหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแหํงชาติวํา
ด๎วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ จะเสนอให๎องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติบรรจุชื่อบุคคลที่จะเสนอไว๎ในปฏิทินการเฉลิมฉลองบุคคลสาคัญและ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการ
แหํ ง ชาติ วํ า ด๎ ว ยการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแหํ ง สหประชาชาติ เป็ น ผู๎ น าเสนอตํ อ
คณะรั ฐ มนตรี หลั ง จากนั้ น จะสํ ง ให๎ ค ณะกรรมการสาขาของยู เ นสโกกลั่ น กรองรายชื่ อ กํอ น าเข๎ า
พิจารณาในกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโกเพื่อให๎ความเห็นชอบกํอนที่จะประกาศยกยํองตํอไป
(กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฏา บุณยสมิต, ๒๕๕๖ : ๒)
องค์ การยู เนสโกได๎ ป ระกาศยกยํ องและรํ ว มฉลองบุคคลส าคัญ และเหตุ การณ์ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล๎วรวม ๒๗ รายการ คือ ฉลองวันพระบรมราชสมภพวันประสูติ
และวันเกิดครบ ๒๐๐ ปี มี ๕ รายการ ได๎แกํ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล๎านภาลั ย พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระเจ๎าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และ สุนทรภูํ
ฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี มี ๔ รายการ ได๎แกํ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมํอมราชวงศ์
เปีย มาลากุล)
และฉลองวันพระราชสมภพ วันประสูติ วันเกิด ครบ ๑๐๐ ปี มี ๑๗ ราย ได๎แกํ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระเจ๎าว

บทที่ ๑๔ ๓๗๓
บุคคลสาคัญของไทย

รวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระยาอนุมานราชธน ปรีดี พนมยงค์ หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล
กุหลาบ สายประดิษฐ์ พุทธทาสภิกขุ เอื้อ สุนทรสนาน หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หมํอมหลวง
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นอกจากบุคคลแล๎วยังมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได๎รับยกยํองให๎มีการ
ฉลองคือ ฉลองครบรอบ ๗๐๐ ปี ของการสถาปนาเมืองเชียงใหมํ และการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐
ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชใน พ.ศ. ๒๕๓๙
ผลงานโดยสรุปของบุคคลสาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนระดับโลกทั้ง ๒๗ ราย มีดังนี้

พระมหากษัตริย์
๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ภาพที่ ๑๔.๑ พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘).
พระบาทสมเด็ จ พระบรมราชพงษเชษฐมเห ศวรสุ น ทร พระพุ ท ธเลิ ศ หล๎ า นภาลั ย
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ ๒ ในราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมวํา ฉิม (สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ เจ๎า
ฟูากรมหลวงอิศรสุนทร) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ณ นิวาสสถาน ตาบลอัมพวา
สมุทรสงคราม ครองราชย์วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ ขณะมีพระชนมายุได๎ ๔๒ พรรษา และ
สวรรคต วันที่ ๒๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๓๖๗
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถมาก
ในด๎านศิลปวัฒนธรรมในทุกๆ ด๎านทั้งทางกวีนิพนธ์ร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ บท
ละคร รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคทองของวรรณกรรม และศิลปกรรม พระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
อิเหนาของพระองค์ได๎รับยกยํองจากวรรณคดีสโมสรวําเป็นยอดของกลอนบทละคร นอกจากนี้ ยังทรง

๓๗๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

แกะสลักบานประตูวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามซึ่งเป็นมรดกสาคัญชิ้นหนึ่งทางด๎านศิลปกรรมของชาติ
ด๎ ว ยพระปรี ช าสามารถด๎ า นศิ ล ปกรรมและวรรณกรรมที่ ไ ด๎ ท รงสร๎ า งสรรค์ ไ ว๎ เ ป็ น มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยจานวนมาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (UNESCO) จึงได๎ยกยํองให๎พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยเป็นบุคคลสาคัญของ
โลกโดยได๎ประกาศเทิดพระเกียรติในฐานะบุคคลสาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรมระดับโลก
และสํงเสริมให๎มีการงานเฉลิมพระเกียตริในอภิลักขิตสมัยครบรอบ ๒๐๐ ปี แหํงพระบรมราชสมภพ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ นับวําทรงเป็นคนไทยลาดับที่ ๓ ที่ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ
นี้

๒. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ ๑๔.๒ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหมํ (๒๕๕๘).
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ ๖ แหํงพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสวยราชสมบัติเมื่อวัน
เสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ รวมพระ
ชนมพรรษา ๔๕ พรรษา เสด็จดารงราชสมบัติรวม ๑๕ ปี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงนาความเจริญมาสูํประเทศไทยในหลายๆ ด๎าน
เชํน ในด๎านการศึกษา ทรงริเริ่มให๎สร๎างโรงเรียนแทนการสร๎างวัดประจารัชกาล โดยโปรดเกล๎าฯ ให๎
สร๎ า งโรงเรี ย นมหาดเล็ กหลวง ซึ่งตํ อมาคื อโรงเรี ย นวชิ ร าวุธ วิท ยาลั ย และทรงยกฐานะโรงเรี ย น
ข๎าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นับเป็นมหาวิทยาลัยแหํงแรกของไทย ทรงพระปรีชาสามารถด๎านวรรณกรรมมีผลงานพระราชนิพนธ์
จานวนมากทั้งโขน ละคร นิทาน บทความในหนังสือพิมพ์ ร๎อยกรอง สารคดี บทละครพูดคาฉันท์ เรื่อง
มัทนะพาธาหรื อต านานแหํ งดอกกุ ห ลาบ ซึ่ งเป็ น บทละครพระราชนิ พ นธ์ ที่ไ ด๎รั บ การยกยํ องจาก
วรรณคดีสโมสรวําเป็นบทละครยอดเยี่ยม

บทที่ ๑๔ ๓๗๕
บุคคลสาคัญของไทย

ด๎วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงปฏิบัติทาให๎
ได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก
(UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรมระดับโลก ในโอกาสฉลองวันพระบรม
ราชสมภพครบ ๑๐๐ พรรษา ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ นับวําเป็นคนไทยลาดับที่ ๔ ที่ได๎รับการ
ประกาศเกียรติคุณนี้

๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพที่ ๑๔.๓ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ ๙
แหํงราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี ณ โรงพยาบาล
เมาต์ออเบิร์ น เมืองเคมบริ ดจ์ รัฐ แมสซาชูเซตส์ สหรัฐ อเมริ กา เมื่อวันจั นทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๗๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จเจ๎าฟูา
มหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก ในกาลตํอมา) และหมํอมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะละภัฎ , สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในกาลตํอมา) มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ๒ พระองค์ คือ
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระองค์ทรงได๎รับการถวายพระราชสมัญญาวํา "สมเด็จพระภัทร
มหาราช" หมายความวํา "พระมหากษัตริ ย์ ผู๎ ป ระเสริ ฐ ยิ่ง" ตํอมาในปี ๒๕๓๙ มีการถวายใหมํวํ า
"พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช"และ "พระภูมิพลมหาราช" อนุโลมตามธรรม
เนียมเชํนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงได๎รับพระราชสมัญญาวํา "พระปิย
มหาราช" ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์วํา "ในหลวง" ซึ่งคาดวํายํอมาจาก "ใน (พระบรมมหาราช
วัง) หลวง" หรืออาจออกเสียงเพี้ยนมาจากคาวํา "นายหลวง" ซึ่งแปลวําเจ๎านายผู๎เป็นใหญํ พระบาท

๓๗๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชทรงเป็ นพุทธมามกะ ทรงออกผนวช ทรงโปรดให๎ มีการ
สังคายนาพระไตรปิฎก ทรงสร๎างพระสมเด็จจิตรลดาด๎ว ยพระองค์เอง และนอกจากนี้ยังเป็นอัคร
ศาสนูปถัมภก ทรงเกื้อกูล ค้าจุนทุกศาสนาอยํางเสมอภาค ทรงสนับสนุนพระราชทรัพย์สํวนพระองค์
เพื่อใช๎แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงจั ด ตั้ ง โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริกวํา ๔,๐๐๐ โครงการ เป็นผู๎อุปถัมภ์ โรงเรียน องค์การและมูลนิธิตํางๆ มากกวํา ๑,๐๐๐
แหํง นอกจากนี้ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่สาคัญ
ที่สุดจนทาให๎พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทย คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระองค์ได๎
ปฏิบัติพระองค์เองเป็นแบบอยําง โปรดให๎มีการการปลูกข๎าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิลขึ้น
ในสวนจิตรลดา ทรงเป็นแบบอยํางที่ดีในด๎านการประหยัด ตัวอยํางเชํน ทรงใช๎ดินสอเดือนละ ๑ แทํง
หรือการใช๎ยาสีพระทนต์จดหมดหลอด นอกจากนั้นยังไมํทรงโปรดสวมเครื่องประดับใด ๆ เลย ยกเว๎น
แตํนาฬิกาข๎อมือ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช เสด็ จสูํ พ ระราชสมบั ติ ตั้ งแตํ วัน ที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู๎เสวยราชย์ยาวนานที่สุด พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญ
ในประเทศไทยเกี่ยวกับ พระราชดาริ ในเรื่ องปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โคฟี แอนนั น เลขาธิการ
สหประชาชาติ ได๎ถวายรางวัลความสาเร็จสูงสุดด๎านการพัฒนามนุษย์แดํพระองค์ กับทั้งพระองค์ยัง
ทรงเป็นเจ๎าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจานวนหนึ่งด๎วย องค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎ประกาศยกยํอง
และรํวมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

๔. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ ๑๔.๔ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๔ ๓๗๗
บุคคลสาคัญของไทย

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล๎ า เจ๎ า อยูํ หั ว เป็ น
พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย พระองค์ ที่ ๕ แหํ ง ราชวงศ์ จั ก รี เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
เป็นพระองค์ที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระองค์จึงได๎รับการทูลเชิญให๎ขึ้นครองราช
สมบัติตํอจากสมเด็จพระราชบิดา โดยในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๑๕ พรรษา ดังนั้นจึงได๎แตํงตั้ง
สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค)เป็นผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค์จนกวําพระองค์
จะมีพระชนมพรรษครบ ๒๐ พรรษา โดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ และเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษาแล๎ว เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ จึงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล๎วเสด็จไปประทับ ณ วัด
บวรนิ เ วศราชวรวิ ห ารเป็ น เวลา ๑๕ วั น หลั ง จากทรงลาสิ ก ขาแล๎ ว ได๎มี ก ารจั ดพระราชพิธี บ รม
ราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยได๎รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยวํา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุฬาลงกรณ์เกล๎าเจ๎าอยูํหัว
พระราชกรณียกิจที่สาคัญ ได๎แกํ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล๎าฯ ให๎มีการเลิกทาสและไพรํใน
ประเทศไทย การปูองกัน การเป็ นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่ งเศสและจั กรวรรดิอังกฤษ ได๎มีการ
ประกาศออกมาให๎มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
สามารถปฏิบัติศาสนกิจได๎อยํางอิสระ นอกจากนี้ ได๎มีการนาระบบจากทางยุโรปมาใช๎ในประเทศไทย
ได๎แกํร ะบบการใช๎ธนบัตรและเหรี ยญบาท ใช๎ระบบเขตการปกครองใหมํ เชํน มณฑลเทศาภิบาล
จังหวัด และอาเภอ และได๎มีการกํอตั้งการประปา การไฟฟูา ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร
การรถไฟ สํวนการคมนาคม ให๎มีการขุดคลองหลายแหํง การสร๎างรถไฟ นอกจากนี้ได๎มีงานพระราช
นิ พ นธ์ เชํ น ไกลบ๎ า น เงาะปุ า นิ ท ราชาคริ ต พระราชพิ ธี สิ บ สองเดื อ น กาพย์ เ หํ เ รื อ เป็ น ต๎ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
ด๎ว ยโรคพระวักกะ (ไต) ณ พระที่นั่ งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิ ต สิ ริ พระชนมายุ ได๎ ๕๗ พรรษา
พระองค์ได๎รับสมัญญาวํา "พระปิยมหาราช" แปลวํา มหาราชผู๎ทรงเป็นที่รัก และวํา "พระพุทธเจ๎า
หลวง" ทั้งนี้รัฐบาลไทยได๎จัดให๎วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล๎ า เจ๎ า อยูํ หั ว ทรงได๎ รั บ การยกยํ อ งจากองค์ ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) เป็นบุคคลสาคัญของโลก
ด๎านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์การพัฒนาสังคม เนื่องในโอกาสฉลองวันพระ
ราชสมภพครบ ๑๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖

๓๗๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๕. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ ๑๔.๕ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระมหากษัตริย์ไทย
พระองค์ที่ ๔ แหํงราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมวํา "เจ๎าฟูามงกุฎ สมมติเทวาวงศ์พงษ์อิศรกษัตริย์" เสด็จ
พระราชสมภพในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๗๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ณ นิวาสสถานในพระ
ราชนิเวศน์เดิม ด๎านใต๎ของวัดอรุณราชวรารามเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๓ และเป็นลาดับที่ ๒ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสวยราชสมบัติในวันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ รวมดารงสิริราชสมบัติ ๑๖
ปี ๖ เดือน และมีพระราชโอรส - พระราชธิดารวมทั้งสิ้ น ๘๒ พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ รวมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา วัดประจารัชกาล คือ วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมารามราชวรวิหาร
พระราชกรณีย กิ จ ที่ ส าคั ญ ได๎ แ กํ การปฎิรู ป การปกครองด๎ า นประเพณี ที่ มี มาแตํ เดิ ม เชํ น
ปรับปรุงประเพณีการเข๎าเฝูา มีพระบรมราชโองการให๎ทุกคนสวมเสื้อเข๎าเฝูา โปรดให๎ราษฎรเข๎าเฝูา
อยํางใกล๎ชิด และถวายฎีการ๎องทุกข์ทุกวันโกนเดือนละ ๔ ครั้ง โดยพระองค์ทํานจะเสด็จออกมารับ
การร๎องทุกข์นั้น มีกฎหมายที่ออกในรัชกาลนี้มีทั้งกฎหมายอาญาหลวง และมีประกาศเพื่อให๎เกิดความ
สงบเรียบร๎อยของประชาชน มีการสร๎างเรือจักรกล และทรงตั้งกรมเรือกลไฟ โปรดให๎สร๎างถนนขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ ถนนเจริญกรุงเป็นสายแรก ในการทานุบารุงพุทธศาสนา พระองค์ทรงมี
การสร๎างพระอารามหลวงขึ้นมี ๕ พระอารามได๎แกํ วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดประทุมวนาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตย์มหาสีมาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม และทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให๎รุํงเรือง โดย
ทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ เป็นนิกายใหมํ ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเครํงครัดในพระธรรมวินัยและ
ระเบียบแบบแผน

บทที่ ๑๔ ๓๗๙
บุคคลสาคัญของไทย

พระราชนิพนธ์สํวนใหญํ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นประเภทร๎อยแก๎ว
บทพระราชนิพนธ์ที่สาคัญ ได๎แกํ ชุมนุมพระบรมราโชบาย ๔ หมวด คือ หมวดวรรณคดี โบราณคดี
ธรรมคดี และตารา และทรงพระราชนิ พนธ์ตานานเรื่อง พระแก๎วมรกต เรื่องปฐมวงศ์ ทรงริเริ่มให๎มี
การค๎นคว๎าศิลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก คือจารึกหลักที่ ๑ ของพํอขุนรามคาแหงและ
จารึกหลักที่ ๔ ของพระยาลิไทย การศึกษา โปรดจ๎างแหมํมเลียวโนเวนส์ มาจากสิงคโปร์ เป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษ ให๎พระบรมวงศานุ วงศ์ ขุนนาง และพระราชโอรสพระราชธิดา ด๎วยทรงเห็นวําจะเป็น
ประโยชน์ตํอไปภายหน๎า นอกจากนี้แล๎ว ยังทรงเป็นนักโหราศาสตร์อีกด๎วย ทรงแตํงตาราทางโหรา
ศาสตร์ที่เรียกวํา "เศษพระจอมเกล๎า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตาราที่ได๎รับการยอมรับวําแมํนยา และทรงได๎รับ
การยกยํองเชิดชูเกียรติวําทรงเป็น "พระบิดาแหํงโหราศาสตร์ไทย"
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงเล็งเห็นวํา การศึกษาสมัยใหมํ เป็นสิ่งจาเป็นใน
การปรับปรุงบ๎านเมืองให๎ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของประเทศมหาอานาจตะวันตก ทรงสนับสนุนงาน
ริเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหมํ ทรงใฝุพระทัยศึกษาด๎วยพระองค์เอง ทั้งในด๎านประวัติศาสตร์ วรรณคดี
ปรัชญาศาสนาตํางๆ ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ พระองค์ทรงคานวณการเกิด
สุริยุปราคามืดหมดดวงทรงพยากรณ์ลํวงหน๎าถึง ๒ ปี และปรากฏการณ์เกิดขึ้นตรงตามที่ทรงคานวณ
ไว๎ทุกประการ ไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาทีเดียว ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ เป็นการพิสูจน์ผลการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญํ และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือในวงการดารา
ศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๕
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติให๎เทิดทู นพระเกียรติยศแดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว "พระ
บิดาแหํงวิทยาศาสตร์ไทย" องค์ปฐมดาริสร๎างไทยก๎าวทันโลก และกาหนดให๎วันที่ ๑๘ สิงหาคม ของ
ทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ" เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติยศของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลกด๎านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสฉลองวัน
พระราชสมภพ ๒๐๐ พรรษา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

๓๘๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๖. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ ๑๔.๖ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นพระมหากษัตริย์
ไทย พระองค์ที่ ๗ ในราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น
พระราชโอรสพระองค์ที่ ๗๖ ในพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล๎าเจ๎ าอยูํ หัว เป็นพระองค์ที่ ๙ ใน
สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ขึ้ น เสวยราชสมบั ติ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๗๗ รวมดารงสิริราชสมบัติ ๙ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวม
พระชนมพรรษา ๔๗ พรรษา (สมบัติ พลายน๎อย, ๒๕๕๐)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สาคัญหลายด๎าน เชํน ด๎าน
การปกครอง โปรดให๎ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค๎าขายที่เป็ น
สาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด๎านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น
พระองค์โปรดให๎สร๎างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุง
การศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให๎จัดพิมพ์พระไตรปิฎก
ฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อวํา “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรง
อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ๎าราไพพรรณี พระบรมราชินี (หมํอมเจ๎าหญิงราไพพรรณี สวัสดิวัตน์)
ไมํมีพระราชโอรสและพระราชธิดา แตํมีพระราชโอรสบุญธรรมคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าจิรศักดิ์
สุประภาต
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแหํง สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลกในฐานะที่ทรงมี
ผลงานดีเดํนด๎านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในการประกอบ
พระราชกรณียกิจในไทยหลังจากเสด็จพระราชดาเนินกลับจากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐ ปีนักษัตร (๑๒๐ ปี แหํงพระบรมราช
สมภพ) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

บทที่ ๑๔ ๓๘๑
บุคคลสาคัญของไทย

พระบรมวงศานุวงศ์
๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

ภาพที่ ๑๔.๗ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ที่มา : สมาคมมัคคุเทศก์แหํงประเทศไทย (๒๕๕๖)
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าดิศวรกุมาร กรมพระยาดารงราชานุภาพ เป็นพระ
ราชโอรสพระองค์ที่ ๕๗ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประสูติแตํเจ๎ าจอมมารดาชุํม
ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๕ พระองค์ยังทรงเป็นต๎นราช
สกุลดิศกุล สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดี กระทรวง
มหาดไทยองค์แรก และทรงเป็นกาลังสาคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดิน พระองค์ทรงเป็นที่ไว๎วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอม เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ถึงขนาดตรัสชมวํา ทรงเป็นเสมือน "เพชรประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ"
นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักปราชญ์คนสาคัญของไทย เพราะมีผลงานด๎านประวัติศาสตร์โบราณคดีและ
ศิลปวัฒนธรรมจานวนมาก ได๎รับสมญานามวํา “พระบิดาแหํงประวัติศาสตร์ไทย”
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ก็ได๎สนองพระเดชพระคุณตลอดมา ตราบจนชราทุพพลภาพ ไมํสามารถทาราชการ
หนักในตาแหนํงตํอไปอีก จึงกราบถวายบังคมลาออกจากตาแหนํงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี
พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงสถาปนาเป็นเสนาบดีที่ปรึกษา
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เริ่มประชวรด๎วยโรคพระหทัย(หัวใจ)
พิการมาตั้งแตํเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเสด็จกลับมารักษาพระอาการประชวรประเทศไทย พระ
อาการทรงและทรุดเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่วังวรดิศ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รวมพระชันษาได๎ ๘๑ ปี
ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระ
เจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํ ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎ประกาศถวายพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพในฐานะบุคคลสาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนระดับโลก นับวําเป็นคนคนแรกที่
ได๎รับการประกาศเกียรติคุณนี้

๓๘๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๘. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ภาพที่ ๑๔.๘ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
พลเอก สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อแรกประสูติมีพระ
นามวํา พระองค์เจ๎าจิตรเจริญ เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหั ว และ
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าพรรณราย ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๖ ตํอมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงสถาปนาขึ้นเป็น "เจ๎าฟูา" พระองค์ทรงเป็นต๎นราชสกุล
จิตรพงศ์
พระองค์ทรงเป็นเสนาบดีหลายกระทรวงทั้งกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระองค์ทรงตาแหนํง
อภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผํนดิน อุปนายกราชบัณฑิตยสภา แผนกศิลปากร นอกจากนี้ในขณะที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเสด็จยังตํางประเทศ พระองค์ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง
ผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค์ จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํ หัวทรงสละราชสมบัติ
พระองค์จึงพ๎นจากตาแหนํงผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค์
พระองค์มีความพระปรีชาสามารถทางด๎านดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยเฉพาะดนตรีไทย
ทรงถนัดเลํนปี่พาทย์และระนาดมากกวําเครื่องดนตรีอื่นๆ ทรงพระนิพนธ์เพลง ได๎แกํ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี (คาร๎อง) เพลงเขมรไทรโยค และทรงมีพระปรีชาสามารถในด๎านการชํางทั้งด๎านจิตรกรรม
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ และอักษรศาสตร์ จนได๎รับยกยํองให๎เป็น “บรมครูในการชําง
และศิลปะ” ในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุ
วัด ติ ว งศ์ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖ องค์ ก ารศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแหํ ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎ประกาศถวายพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะบุคคล
สาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรมระดับโลก

บทที่ ๑๔ ๓๘๓
บุคคลสาคัญของไทย

๙. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ภาพที่ ๑๔.๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ที่มา : บ๎านจอมยุทธ (๒๕๕๖)
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ๎ า กรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส เป็ น พระราชโอรสองค์ ที่ ๒๘ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ประสูติกาลแตํเจ๎าจอมมารดาจุ๎ย (ตํอมาได๎เลื่อนยศเป็นท๎าว
ทรงกันดาล) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๓๓ มีพระนามวํา พระเจ๎าลูกยาเธอ พระองค์เจ๎าวาสุกรี
ผนวชเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุได๎ ๑๒พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๕ ผนวชเป็นพระภิกษุ แล๎วเสด็จไป
ประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงศึกษาหนังสือไทยและภาษาบาลีตลอดทั้งวิชาอื่น ๆ
จากสมเด็จพระพนรัตน์ จนมีพระปรีชาสามารถ ทั้งทางคดีโลก และคดีธรรม มีผลงานอันเป็นพระราช
นิพนธ์เรื่องตําง ๆ เป็นจานวนมาก
สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗
แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช) และทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได๎รับ
สถาปนาให๎ดารงตาแหนํงสมเด็จพระมหาสังฆปริณายก อันเป็นตาแหนํงประมุขสูงสุดฝุายสงฆ์ ทรง
สถิ ต ณ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามราชวรมหาวิ ห าร ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล๎ า
เจ๎าอยูํหัว ดารงสมณศักดิ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๓๙๖ รวม ๒ พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อ
พระชนมายุได๎ ๖๔ พรรษา ทรงเป็นหลักในทางศาสนจักร และทรงเป็นกวีเอกแหํงกรุงรัตนโกสินทร์
งานพระราชนิพจน์ของพระองค์เป็นงานที่ทรงคุณคําทั้งรูปแบบของบทนิพจน์ เนื้อหาและถ๎อยคา
สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นนักปราชญ์ที่เชียวชาญทั้งด๎าน
พุทธศาสนา และทางวรรณคดี เนื่องในวโรกาสวันครบรอบวันประสูติ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณ
เจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎ประกาศถวายพระเกียรติคุณของพระองค์
ในฐานะบุคคลสาคัญ ผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรมระดับโลก

๓๘๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๑๐. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ภาพที่ ๑๔.๑๐ พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ที่มา : เรือนไทย.วิชาการ.คอม. (๒๕๕๔).
ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ มีพระนามเดิมวํา หมํอมเจ๎าวรรณไวทยากร
วรวรรณ หรือ พระองค์วรรณ เป็นพระโอรสในพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และ
หมํอมหลวงตํวนศรี (มนตรีกุล) สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ สิริพระชันษา ๘๕ ปี
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าวรรณไวทยากร ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และโรงเรียนราชวิทยาลัย สอบได๎ทุน King's scholarship ได๎เดินทางไปศึกษาตํอยังประเทศอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยอ๏อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยมและ
ปริญญาโท จากคณะบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) สาขาภาษาบาลี และสันสกฤต
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าวรรณไวทยากร เคยดารงตาแหนํงเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตประธานสมัช ชาองค์การสหประชาชาติ และอดีตนายกราชบั ณฑิตยสถาน รวมถึงเป็ นผู๎ รํ ว ม
สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทรงเสนอให๎คณะรัฐมนตรีจัดตั้งโรงเรียนการเมือง
ชั้นสูง (เป็นจุดเริ่มต๎นแนวคิดการกํอตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง) ทรงเป็นนักปราชญ์ที่
เชี่ยวชาญและทรงรอบรู๎ในสาขาวิชาการตํางๆ หลายแขนง เชํน ด๎านรัฐศาสตร์และการฑูต ทรงเป็น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คนแรกที่ได๎ดารงตาแหนํงผู๎แทนถาวรประจาองค์การสหประชาชาติ
และทรงได๎รับตาแหนํงประธานสมัชชาสหประชาชาติ อันเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสาหรับคนไทย ทรงรอบรู๎
เชี่ยวชาญด๎านอักษรศาสตร์เป็นผู๎วางกฎเกณฑ์การบัญญัติศัพท์โดยใช๎คาบาลีและสันสกฤตให๎ราชบัณ
ฑิตยสถาน และทรงเชี่ยวชาญการบัญญัติศัพท์จากตํางประเทศเป็นภาษาไทย มีคาศัพท์มากมายที่ทรง
บัญญัติและยังคงใช๎อยูํในปัจจุบัน เชํน อัตโนมัติ (Automatic) รัฐธรรมนูญ (Constitution) ประชาธิป
ไตย (democracy) โทรทัศน์ (television) วิทยุ (radio)
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ เป็นคนไทยที่ยูเนสโกยก
ยํองให๎เป็นผู๎มีผลงานดีเดํนด๎านวัฒนธรรมระดับโลก เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ ๑๐๐ ปี เมื่อ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๔

บทที่ ๑๔ ๓๘๕
บุคคลสาคัญของไทย

๑๑. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภาพที่ ๑๔.๑๑ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ที่มา : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (๒๕๕๖)
จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรส
พระองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และพระองค์ที่ ๗ ในสมเด็จพระนางเจ๎า
สวํางวัฒนา พระบรมราชเทวี (ตํอมาคือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ๎า) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ พระตาหนักสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชเทวีภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นพระอัยกาในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระมหิตลาธิเ บศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์มีคุณูปการแกํกิจการ
แพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย ทรงสร๎างสรรค์ความเจริญก๎าวหน๎าทางการ
แพทย์และสาธารณสุขของไทย จนทรงได๎รับการถวายพระสมัญญาวํา “พระบิดาแหํงการแพทย์แผน
ปัจจุบันของไทย” ประชาชนโดยทั่วไปคุ๎นเคยกับพระนามวํา "กรมหลวงสงขลานครินทร์" หรือ "พระ
ราชบิดา" และบางครั้งก็ปรากฏพระนามวํา "เจ๎าฟูาทหารเรือ" และ "พระประทีปแหํงการอนุรักษ์สัตว์
น้าของไทย" สํวนชาวตํางประเทศเรียกพระนามวํา "เจ๎าฟูามหิดล"
ทรงได๎รับการถวายพระสมัญญา “พระบิดาแหํงการแพทย์ไทย” เมื่อปี ๒๕๓๕ องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได๎ประกาศยกยํองให๎เป็น
บุคคลสาคัญของโลกด๎านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข เนื่องใน
วาระฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีวันคล๎ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๑๒. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพที่ ๑๔.๑๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่มา : BLOGGING (๒๕๕๔)
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลตารวจเอกหญิง สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี พระนามเดิมสังวาลย์ ตะละภัฏ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรคนที่ ๓ ในพระชนกชูและพระชนนีคา มีพระภคินีและพระ
เชษฐา ๒ คนซึ่งได๎ถึงแกํกรรมตั้งแตํเยาว์วัย คงเหลือแตํพระอนุชาอํอนกวําพระองค์ ๒ ปี คือ คุณถมยา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ กรุงเทพมหานคร
เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชชนนีใน
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช และเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันวํา สมเด็จยํา ทั้งนี้
พระองค์ยังได๎ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได๎
พระราชทานความชํวยเหลือผํ านทางเฮลิ คอปเตอร์ พระที่นั่ง เปรี ยบเสมือนพระองค์เสด็จมาจาก
ฟากฟูาชํวยให๎พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามวํา "แมํฟูาหลวง"
พระองค์ ทรงได๎ รั บ ยกยํ อ งวํา เป็ น ผู๎ มีผ ลงานดีเ ดํ น ในฐานผู๎ สํ ง เสริ มให๎ ช าวไทยภูเ ขาได๎ รั บ
การศึกษา ทรงดาริโครงการการยุวชนชาวเขา ทรงดาริการฝึกอบรมออกคํายเยาวชนในชนบท ทรง
สํงเสริมให๎ประชาชนมีจริยธรรม และเห็นคุณคํางการศึกษาทรงอนุรักษ์สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมชาวเขา
และทรงสํงเสริมเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมที่ดอยตุง จังหวัดเชียงใหมํ
ทรงได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลกด๎านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : การพัฒนา
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล๎อมเนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ ๑๐๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๔๓

บทที่ ๑๔ ๓๘๗
บุคคลสาคัญของไทย

๑๓. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ภาพที่ ๑๔.๑๓ พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ที่มา : วิชาการ.คอม (๒๕๕๑)
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ๎านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระราชโอรสลาดับที่ ๔๙
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ประสูติแตํเจ๎าจอมมารดาปรางใหญํ ธิดาทํานขรัวยายทอง
อิน เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๕๑ มีนามเดิมวํา พระองค์เจ๎าชายนวม ต๎นราชสกุลสนิทวงศ์
และเป็นพระปัยกาในสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๑๔ พระชันษา ๖๓ พรรษา
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงได๎รับการศึกษาเบื้องต๎นตามแบบฉบับของ
ราชสานัก ในสานักสมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงได๎รับการถํายทอดวิชา
ความรู๎ด๎านอักษรศาสตร์ ทั้งอักขรวิธีภาษาไทย ขอม และมคธ รวมทั้งวรรณคดี วิชาโบราณคดีและราช
ประเพณี ทรงเข๎ารับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงกากับกรมหมอหลวง
และทรงศึกษาวิชาการแพทย์สมัยใหมํจากมิชชันนารีอเมริกัน โปรดเกล๎าฯสถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่น
วงศาสนิท เมื่อครั้นปี พ.ศ. ๒๓๙๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมีพระราชปรารภ ถึงความ
เสื่อมโทรมของภาษาไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎พระองค์เจ๎านวม ทรงแตํงตาราภาษาไทยขึ้น
ใหมํเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย พระนิพนธ์เรื่อง “จินดามณี เลํม ๒” ซึ่งทรงดัดแปลงจากตาราเดิมสมัย
อยุธยา อธิบายหลักเกณฑ์ภาษาไทยให๎เข๎าใจงํายกวําเดิม ตํอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว โปรดเกล๎าฯเลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงเป็นเจ๎านายหนึ่งในสี่พระองค์
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงหมายจะให๎สืบราชบัลลังก์ตํอจากพระองค์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงวัฒ นธรรมได๎เสนอพระนาม พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงศาธิร าชสนิ ท ในโครงการเฉลิ มฉลองบุ คคลสาคัญและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ของ
ยูเนสโก ประจาปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปีของการประสูติ องค์การยูเนสโกได๎มีมติ
รับรองในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่กรุงปารีส ทรงเป็นคนไทยที่ได๎รับการยกยํอง
จากยูเนสโกให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลกด๎าน วรรณกรรม การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และ
การตํางประเทศ เนื่องในวาระฉลอง ๒๐๐ ปีวันคล๎ายวันประสูติ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๘๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๑๔. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภาพที่ ๑๔.๑๔ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า
ที่มา :วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๗)
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า พระนามเดิม พระเจ๎าลูกเธอ
พระองค์เจ๎าสวํางวัฒนา เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จพระราช
สมภพเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๕ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระเจ๎าลูกเธอชั้นเล็ก ลาดับที่
๖๐ ในจานวนทั้งหมด ๘๒ พระองค์ และเป็นลาดับที่ ๔ ซึ่งประสูติแตํเจ๎าจอมมารดาเปี่ยม
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ๎าใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระองค์เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ๎าฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย เป็นพระ
มาตุจฉาเจ๎า (ปู า) ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล๎ าเจ๎าอยูํหั ว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎ า
เจ๎าอยูํหัว เป็นสมเด็จพระอัยยิกาเจ๎า (ยํา) ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปัยยิกา (ทวด) ในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงสนับสนุนโรงศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑
ตั้งแตํเริม่ กํอตั้งเรื่อยมาตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงให๎จัดสร๎างสถานพยาบาลขึ้น โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวพระราชทานนามวํา “โรงพยาบาลสมเด็จ” ปัจจุบัน คือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และพระองค์ยังทรงริเริ่มหนํวยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให๎
การรักษาแกํประชาชนที่อยูํหํางไกล จัดตั้งสภาอุณาโลมแดง ทรงดารงตาแหนํงองค์สภาชนนี และทรง
พระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์จานวนมากเพื่อบารุงสภากาชาดไทย และตั้งกองทุนตํางๆ ใน
การสํงแพทย์พยาบาลไปศึกษาตํอตํางประเทศเพื่อพัฒนาวงการแพทย์ไทยอยํ างตํอเนื่อง เพื่อให๎ มี
ผู๎เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน๎าที่อยํางเพียงพอ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมใหญํ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได๎ประกาศยกยํองสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ เป็นบุคคลสาคัญของโลก เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๕๐ ปีวันคล๎ายวัน
พระราชสมภพ ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเดํนด๎านการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด๎านวัฒนธรรม (สมภพ จันทรประภา,๒๕๑๔)

บทที่ ๑๔ ๓๘๙
บุคคลสาคัญของไทย

๑๕. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพที่ ๑๔.๑๕ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่มา :วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๗)
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมวํา พระ
เจ๎าลูกเธอ พระองค์เจ๎าเสาวภาผํองศรี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ประสูติแตํเจ๎าจอมมารดาเปี่ยม ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็นพระเจ๎าลูก
เธอชั้น เล็ ก โดยรั บ ราชการสนองพระเดชพระคุณเป็ น เป็ น พระภรรยาเจ๎ า ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พร๎อมด๎วยพระเชษภคินีอีก ๒ พระองค์ พระองค์มีพระราชโอรสธิดาทั้งสิ้น ๙
พระองค์ โดยเป็นพระราชโอรส ๗ พระองค์ พระราชธิดา ๒ พระองค์ ทั้งยังทรงเป็นพระบรมราชชนนี
แหํงพระมหากษัตริย์ ถึง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๗
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล๎ า เจ๎ า อยูํ หั ว เสด็ จ ประพาสยุ โ รปนั้ น พระองค์ จึ ง ทรง
มอบหมายให๎สมเด็จพระนางเจ๎าเสาวภาผํองศรี พระอัครราชเทวี ทรงดารงตาแหนํงผู๎สาเร็จราชการ
แทนพระองค์ ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแผํนดินได๎เรียบร๎อยเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย จากสมเด็จพระนางเจ๎าเสาวภาผํองศรี พระอัครราชเทวี เป็น
“สมเด็จพระนางเจ๎าเสาวภาผํองศรี พระบรมราชินีนาถ” เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรก
ในประเทศไทย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหั ว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุล าคม พ.ศ.
๒๔๕๓ สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ เจ๎าฟูามหาวชิราวุธ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น
เป็นพระมหากษัตริ ย์ ทรงพระนามวํา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัช กาลที่ ๖ แหํ ง
ราชวงศ์จักรี ในฐานะพระราชมารดาพระองค์จึงทรงได๎รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น “สมเด็จพระ
ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ” และทูลเชิญพระองค์เสด็จมาประทับที่พระราชวัง
พญาไท

๓๙๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ซึ่งพระองค์ก็เสด็จประทับ ที่พระราชวังแหํ งนี้จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันจั นทร์ ที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ พระชนมายุ ๕๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระบรม
ราชโองการให๎ออกพระนามพระบรมราชชนนีภายหลังการเสด็จสวรรคตวํา สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระองค์เจ๎าเสาวภาผํองศรี ทรงสนพระทัยในการพัฒนาสตรีและทรงเล็งเห็นวําความรุํงเรือง
ของบ๎านเมืองยํอมอาศัยการศึกษาเลําเรียนที่ดี ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์สํวน
พระองค์จัดตั้งโรงเรี ยนสาหรับ เด็กหญิงแหํงที่ส องขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานชื่อวํา
“โรงเรียนสตรีบารุงวิชา” และในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ทรงเปิดโรงเรียนสาหรับกุลธิดาของข๎าราชสานักและ
บุคคลชั้นสูงคือ “โรงเรียนสุนันทาลัย” ให๎การอบรมด๎านการบ๎านการเรือน กิริยามารยาท และวิชาการ
ตํางๆ อีกทั้งทรงจํายเงินเดือนครู และคําใช๎สอยตํางๆ สาหรับเป็นคําเลําเรียนแกํกุลบุตรกุลธิดาของ
ข๎าราชการใหญํน๎อยและราษฎรอีกเป็นจานวนมาก พระองค์ตั้ง โรงเรียนตํางๆ เชํน โรงเรียนราชินี
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเสาวภา ปัจจุบันคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
โรงเรี ย นวิเชีย รมาตุ และโรงเรี ยนสภาราชินี (จั งหวั ดตรั ง) โรงเรี ยนจอมสุ ร างค์อุ ป ถัมถ์ (จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา) โรงเรียนราชินีบูรณะ (จังหวัดนครปฐม) โรงเรียนศรียานุสรณ์ (จังหวัดจันทบุรี)
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ (จังหวัดอุดรธานี) โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล ปัจจุบันคือคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๗)
ด๎วยพระเกียรติคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและ
ประชาชนนานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดจนถึงทุกวันนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แหํงสหประชาชาติ UNESCO ได๎ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณยกยํองให๎สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “บุคคลสาคัญของโลก” ในฐานะที่ทรงมี
ผลงานดีเดํนด๎านการศึกษาสาหรับเด็กและสตรี การศึกษาด๎านการสาธารณสุ ขศาสตร์ วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม และมนุ ษยศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี แหํง
การพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเฉลิ มพระเกียรติคุณให๎ปรากฏแผํ
ไพศาล สืบไป

บทที่ ๑๔ ๓๙๑
บุคคลสาคัญของไทย

บุคคลสาคัญ
๑๖. สุนทรภู่

ภาพที่ ๑๔.๑๖ อนุสาวรีย์สุนทรภูํ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ที่มา ปานตะวัน รัฐสีมา (๒๕๕๙)
พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภูํ หรือที่เรียกกันทั่วไปวํา สุนทรภูํ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหํงกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ สุนทรภูํเป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิง
กวี ได๎รับยกยํองเป็น เชกสเปียร์แหํงประเทศไทย เข๎ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสานักในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได๎ออกบวชเป็นเวลารํวม ๒๐ ปี กํอนจะกลับ
เข๎ารับ ราชการอีกครั้ งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล๎าเจ๎ าอยูํหัว โดยเป็นอาลั กษณ์ใน
สมเด็จเจ๎าฟูาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได๎เลื่อนตาแหนํงเป็น พระสุนทร
โวหาร เจ๎ากรมอาลักษณ์ฝุายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตาแหนํงราชการสุดท๎ายกํอนสิ้นชีวิต เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๙๘ สิริรวมอายุได๎ ๖๙ ปี
สุนทรภูํ มีผลงานจานวนมาก ผลงานของทํานเป็นงานที่เข๎าถึงประชาชนทุกระดับ สมเด็จพระ
เจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงยกยํองวํา สุนทรภูํเป็นกวีวิเศษสุด ข๎อวิเศษของสุนทร
ภูํที่แปลกกวํากวีคนอื่นคือ ในกระบวนกลอนที่สุนทรภูํใช๎แตํงบทนิราศ นิยาย บทละคร เสภา สุภาษิต
กับสานวน กระบวนกลําวความอยํางปากตลาด ซึ่งทรงระบุวํา “จะหาตัวสู๎สุนทรภูํไมํมี” บทประพันธ์
ของสุนทรภูํที่รู๎จักกันดี เชํน พระอภัยมณี นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ฯลฯ
ในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ของสุนทรภูํในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ประเทศไทยได๎
เสนอชื่อสุนทรภูํเป็นผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรมตํอองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งองค์การยูเนสโกได๎ประกาศให๎สุนทรภูํกวีเอกของไทย
เป็นบุคคลสาคัญผู๎มีผ ลงานดีเดํนทางด๎านวัฒนธรรมระดับโลก นับเป็นคนไทยลาดับที่ ๕ และเป็ น
สามัญชนชาวไทยคนแรกที่ได๎รับ การประกาศเกียรติคุณนี้ ในปีนั้ น สมาคมภาษาและหนั งสื อแหํ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได๎จัดพิมพ์เผยแพรํหนังสือ "อนุสรณ์สุนทรภูํ ๒๐๐ ปี" และมีการ
จัดตั้งสถาบันสุนทรภูํขึ้นเพื่อสํงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพรํชีวิตและผลงานของสุนทรภูํ ให๎เป็นที่
รู๎จักกันอยํางกว๎างขวางมากยิ่งขึ้น
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๑๗. พระยาอนุมานราชธน

ภาพที่ ๑๔.๑๗ พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ)
ที่มา : บ๎านเมือง (๒๕๕๖)
พระยาอนุมานราชธนเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ที่อาเภอยานนาวา กรุงเทพ
เดิมชื่อหลีกวางหยง ตํอมาเปลี่ยนเป็น “ยง” และได๎รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล๎าเจ๎าอยูํหัววํา “เสถียรโกเศศ” บิดาชื่อหลี มารดาชื่อ เฮียร ทั้งคูํเป็นคนไทยเชื่อสายจีนทํ าน
สมรสกับคุณหญิงละไม มีบุตรธิดา ๙ คน พระยาอนุมานราชธนเริ่มหัดอํานเขียนหนังสือกับบิดาตั้งแตํ
๕-๖ ขวบเมื่ออายุ ๑๐ ขวบได๎เข๎าเรี ยนที่ โรงเรี ยนบ๎านยานนาวาพออายุ ๑๒ ปี ก็ย๎ ายไปเรี ยนที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ด๎วย พอสอบได๎ชั้นม. ๔ ทางบ๎านก็ต๎องให๎ออกไป
ทางานเพื่อหารายได๎มาจุนเจือครอบครัว ด๎วยบิดามารดามีฐานะไมํดีนักและมีลูกหลานหลายคน ทําน
เริ่มเข๎าฝึกงานที่โอสถศาลา กลางวันทางานกลางคืนไปเรียนภาษาอังกฤษ เมื่ออายุได๎ ๑๘ ปีได๎ไปสมัคร
เข๎าทางานที่กรมศุลกากรในตาแหนํงเสมียนและด๎วยความที่เป็นผู๎มีความสามารถและเอาใจใสํในการ
งานจึงเจริญก๎าวหน๎าในการรับราชการมาตลอด ได๎รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอนุมานราชธน
เมื่ออายุ ๒๓ ปีแล๎วเป็นหลวงเป็นพระตามลาดับจนกระทั้งพ.ศ. ๒๔๖๗ อายุ ๓๖ ปี ได๎รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุมานราชธน
และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทาให๎พระยาอนุมานราชธนต๎องออก
จากราชการในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ขณะที่ดารงตาแหนํงผู๎ชํวยอธิบดี พระยาอนุมานราชธนเข๎ารับราชการ
อีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.๒๔๗๘ ในตาแหนํงหัวหน๎ากองศิลปวิทยาการ กรมศิลปากร จนกระทั่งในปี พ.ศ.
๒๔๘๕ ได๎รับตาแหนํงอธิบดีกรมศิลปากร และรับราชการจนครบเกษียณอายุเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ จึงออก
รับบ านาญ หลั งจากออกราชการแล๎วทํานก็มิได๎อยูํเฉยๆยังคงศึกษาค๎นคว๎าอยูํเสมอ และยั งเขียน
หนังสือมากมายนอกจากนี้ทํานได๎ทาการสอนในมหาลัยหลายแหํง เชํน จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์
หลังเกษียณอายุแล๎ว ทํานก็ยังคงเขียนหนังสือและตาราออกมาอยํางสม่าเสมอ โดยเฉพาะงาน
เขียนรํวมกับพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ซึ่งมักทางานด๎วยกันโดยใช๎นามปากกาวํา เสฐียร

บทที่ ๑๔ ๓๙๓
บุคคลสาคัญของไทย

โกเศศ-นาคะประทีป เรียบเรียงหนังสือ ตารา และวรรณกรรมอันทรงคุณคําออกมาเป็นจานวนมาก
ผลงานสาคัญของพระยาอนุมานราชธนในชํวงเวลา ๘๐ ปีเศษแหํงชีวิตของทํานมีมากนับเป็นหนังสือ
ได๎มากกวํา ๒๐๐ รายการ เชํน อธิบายนาฏศิลป์ไทย, คานาเรื่องคีตศิลป์, ผีสางเทวดา, วัฒนธรรม,
แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ, ประเพณีและความรู๎ทั่วไป, เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม, ประเพณีไทย
เกี่ยวกับเทศกาล, ความรู๎เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยายสงเคราะห์, ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาล
ลอยกระทง, ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์, ประเพณีเนื่องในการเกิด, ประเพณีในการสร๎าง
บ๎านปลูกเรือนวัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ ของไทย, เลําเรื่องในไตรภูมิ ฯลฯ
พระยาอนุ มานราชธนนั บ วําเป็ นนั ก ปราชญ์ราชบั ณฑิตของไทยที่ได๎รั บ สร๎ างสรรค์ผ ลงาน
ทางด๎านวัฒนธรรมของไทย จานวนหลายสาขา นับเป็นการบุกเบิกงานด๎านวัฒนธรรมของชาติทั้งด๎าน
ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา รวมทั้งการเผยแพรํวัฒนธรรมของไทยให๎
เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางในหมูํชาวตํางชาติ ทํานถึงแกํอนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ยกยํองให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลก ผู๎มี
ผลงานดีเดํนด๎านวัฒนธรรมระดับโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ ชาตกาล ๑๐๐ ปี

๑๘. ปรีดี พนมยงค์

ภาพที่ ๑๔.๑๘ ปรีดี พนมยงค์
ที่มา : เลิศชาย ปานมุข (๒๕๕๙)
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ อามาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นบุตรคนที่ ๒ จากจานวนพี่น๎อง ๖ คน ของนายเสียง และนางลูกจันทน์
พนมยงค์ เริ่มเรียนหนังสือที่บ๎านครูแสงตาบลทําวาสุกรี และสาเร็จการศึกษาในระดับประถมที่
โรงเรียนวัดศาลาปูนอาเภอกรุงเกํา จบการศึกษามัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข๎าศึกษาที่
โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่เนติบัณฑิตยสภา กับอาจารย์เลเดแกร์
(E.Ladeker) ที่ปรึกษาศาลตํางประเทศกระทรวงยุติธรรม สอบไลํวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได๎

๓๙๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ในขณะมีอายุ ๑๙ ปี ได๎รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมให๎ทุนไปศึกษาตํอที่ประเทศฝรั่งเศส ใน
พ.ศ. ๒๔๖๓ ศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยกอง (Université de Caen) สอบไลํได๎ปริญญารัฐเป็น
"บาเชอลิเอร์" กฎหมาย (bachelier en droit) และได๎ปริญญารัฐเป็น "ลิซองซิเอ" กฎหมาย
(Licencié en Droit) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยปารีส พ.ศ. ๒๔๖๙ ด๎วยคะแนนเกียรตินิยมดีมาก (trés bien) นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได๎
ปริญญาเอกแหํงรัฐ (doctorat d'état) เป็น "ดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย" (docteur en droit) ฝุาย
นิ ติศ าสตร์ (sciences juridiques) และยั งสอบไลํ ไ ด๎ป ระกาศนี ยบั ตรการศึกษาชั้น สู ง ในสาขา
เศรษฐศาสตร์การเมือง (diplôme d'études supérieures d'économie politique) (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี,๒๕๕๙)
ปรี ดี พนมยงค์ เป็ น บุ คคลส าคัญที่สุ ดคนหนึ่ ง ในประวัติศาสตร์ ยุค ใหมํ เป็ นหนึ่ งในคณะ
ผู๎ กํ อ การอภิ วั ฒ น์ ๒๔๗๕ เปลี่ ย นแปลงการปกครองให๎ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย กํ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์และการเมือง ปรับปรุงและตรากฎหมายที่เป็นรากฐานสาคัญ ของการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย เสนอเค๎าโครงเศรษฐกิจฯ ที่ล้าสมัยเพื่อกระจายโอกาสให๎กับคนยากจน จัดตั้งธนาคาร
แหํงประเทศไทย วางระบบการจัดเก็บภาษี แก๎ไขสัญญาที่เสียเปรียบ กับตํางประเทศ เป็นหัวหน๎า
ขบวนการ "เสรีไทย" ผู๎ปลดแอกสยามจากเป็นประเทศผู๎แพ๎สงคราม หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็น
ผู๎สาเร็จราชการแผํนดิน เป็นนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย เป็นรัฐบุรุษอาวุโสและเป็นบุคคลสาคัญของโลก ที่
ได๎รับการบรรจุไว๎ในปฏิทินของยูเนสโก
ในชํว งสงครามโลกครั้ งที่ส อง ปรี ดี พนมยงค์ เป็ น ผู๎ น าขบวนการเสรี ไทยตํอต๎านกองทั พ
จักรวรรดิญี่ปุน ทาให๎ประเทศไทยรอดพ๎นจากการเป็นผู๎แพ๎สงคราม นอกจากนี้เขายังได๎รับแตํงตั้งเป็น
ผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาลที่ ๘ และได๎รับพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ ยกยํองใน
ฐานะ "รัฐบุรุษอาวุโส" ปรีดีต๎องยุติบทบาททางการเมืองหลังเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลสวรรคต โดยถูกกลําวหาวํามีสํวนเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ดังกลําว ตํอมาเกิดการ
รัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเหตุให๎เขาต๎องลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศจีน และฝรั่งเศสรวมระยะเวลา
กวํา ๓๐ ปี และไมํได๎กลับประเทศไทยจนกระทั่งถึงแกํอสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๓๐ ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได๎มีมติประกาศให๎ ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคล
ส าคัญของโลกด๎า นสํ งเสริ มสั น ติภ าพ เสรี ภ าพและประชาธิป ไตย และได๎ รํว มเฉลิ มฉลองในวาระ
ครบรอบ ชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้นิตยสารเอเชียวีก
ยังได๎เสนอชื่อของเขาเข๎าชิงตาแหนํง "Asian Of The Century" อีกด๎วย

บทที่ ๑๔ ๓๙๕
บุคคลสาคัญของไทย

๑๙. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ภาพที่ ๑๔.๑๙ หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
ศาสตราจารย์ หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ บ๎านถนน
อัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร เป็น บุ ตรคนที่ ๖ ใน ๑๓ คน ของเจ๎ าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดี
(หมํอมราชวงศ์เปีย มาลากุล) และทํานผู๎หญิงเสงี่ยม พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (เสงี่ยม มาลากุล ณ
อยุธยา นามสกุลเดิม วสันตสิงห์) ทํานมีพี่น๎องรํวมบิดามารดาทั้งสิ้น ๘ คน ชีวิตครอบครัว หมํอมหลวง
ปิ่น มาลากุล ได๎สมรสกับ ทํานผู๎หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม:ไกรฤกษ์) ธิดาเจ๎าพระยา
มหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) และทํานผู๎หญิงกลีบ มหิธร (สกุลเดิม:บางยี่ขัน) แตํไมํมีบุตรธิดาด๎วยกัน
หมํอมหลวงปิ่ น มาลากุล บุ ค คลส าคั ญของโลกและศิล ปิ นแหํ งชาติ อดีตรั ฐ มนตรี วําการ
กระทรวงศึกษาธิการ รั ฐ มนตรี วําการกระทรวงวัฒ นธรรม อดี ตอธิการบดีมหาวิทยาลั ยศิล ปากร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาและผู๎กํอตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ปทุมวัน ถึงแกํอสัญกรรมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สิริอายุได๎ ๙๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๑ วัน
ด๎ว ยผลงานและคุ ณู ป การจ านวนมากที่ห มํ อ มหลวงปิ่ น มาลากุ ล มี ตํ อ วงการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมของไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการด๎วยความ
เห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ได๎เสนอนามหมํอมปิ่ น มาลากุล ให๎ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกยํองและรํวมเฉลิมฉลองในฐานะ
เป็ น บุ คคลส าคัญและมีผ ลงานดีเดํนระดับ โลก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๒๔ ตุล าคม พ.ศ.
๒๕๔๖ สาขาการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม วรรณกรรมและการสื่ อ สาร โดยยู เ นสโกประกาศยกยํ อ ง
หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลสาคัญผู๎มีผลงานดีเดํนระดับโลกในฐานะนักการศึกษา ในการ
ประชุมใหญํสามัญ ครั้งที่ ๓๑ ขององค์การ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยวาระการเฉลิม
ฉลองจะเริ่มตั้งแตํวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นับวําทํานเป็นคนไทย
ลาดับที่ ๑๓ ที่ได๎รับการประกาศเกียรติคุณนี้

๓๙๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๒๐. กุหลาบ สายประดิษฐ์

ภาพที่ ๑๔.๒๐ กุหลาบ สายประดิษฐ์
ที่มา : คิดดี (๒๕๕๕)
กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือรู๎จักกันดีในนามปากกาวํา ศรีบูรพา เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๔๘ ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นชาวกรุงเทพฯ บิดาชื่อสุวรรณ เป็นเสมียนเอก ทางานอยูํ
กรมรถไฟ มารดาชื่อสมบุญ เป็นชาวนาอยูํจังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่สาว ๑ คน คือนางจารัส นิมาภาส
(แตํงงานกับนายกุหลาบ นิมาภาส) กุหลาบ สายประดิษฐ์ แตํงงานกับคุณชนิด ปริญชาญกล (อาชีพครู
และแปลหนังสือใช๎นามปากกาวํา จูเลียต) มีบุตรด๎วยกันสองคน คือ แพทย์หญิงสุรภิณ ธนะโสภณ
และนายสุรพันธ์ สายประดิษฐ์
กุหลาบ สายประดิษฐ์ ได๎รับการศึกษาขั้นต๎นจากโรงเรียนวัดหัวลาโพง โรงเรียนทหารเด็กของ
กรมหลวงนครราชสีมา และเข๎าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จนจบชั้นมัธยม ๘ สาเร็จ ธรรม
ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเรียนอยูํโรงเรียนเทพศิรินทร์ได๎ออกหนังสือในชั้น
เรียนรํวมกับเพื่อนๆ อาทิ ชะเอม อันตรเสน และ ม.จ. อากาศดาเกิง รพีพัฒน์ ขณะเดียวกันก็เริ่มมี
ผลงานออกสูํภายนอกในรูปของบทกวีและเรื่องอํานเลํน สาหรับนามปากกา ศรีบูรพา เริ่มใช๎ในการ
เขียนเรื่องให๎หนังสือทศวารบันเทิง โดยนายแตงโม จันทวิมพ์ เจ๎าของโรงเรียนรวมการสอน ซึ่งกุหลาบ
เป็นครูสอนพิเศษ เป็นผู๎ตั้งให๎ เพื่อเป็นชุดเดียวกับเพื่อนในกลุํมเดียวกัน คือ ชะเอม อันตรเสน (ศรี
เสนันตร์) และ สนิท เจริญรัฐ (ศรีสุรินทร์)
เมื่อสาเร็จชั้นมัธยม ๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ได๎สมัครเป็น "นักเรียนสอน" ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตํอมาในปีเดียวกัน ได๎รับการชักชวนจาก พันโทพระวิสิษฐพจนการ บรรณธิการหนังสือเสนาศึกษาและ
แผํวิทยาศาสตร์ ให๎เป็นผู๎ชํวยบรรณาธิการ จนถึงปีพ.ศ. ๒๔๗๒ จึงรวบรวมเพื่อนสนิท ๑๐ คน ออก
หนังสือสุภาพบุรุษรายปักษ์หลังจากนั้นก็ไปทาขําวบางกอกการเมือง,ไทยใหมํ,สยามราษฏร์ และศรี
กรุ ง ซึ่ งบทความเรื่ อ ง มนุ ษ นภาพ ที่เ ขีย นขึ้น เพื่ อแสดงจุ ด อํอนของระบอบการปกครองแบบสม
บูรณาญาสิทธิราชเป็นเหตุให๎หนังสือพิมพ์ศรีกรุงถูกปิด

บทที่ ๑๔ ๓๙๗
บุคคลสาคัญของไทย

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได๎เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชนติรายวัน ของ
ม.จ. วรรณไวทยากร วรวรรณ (พลตรี กรมหมื่นราธิปพงศ์ประพันธ์) อยูํ ๔ ปี ก็ถูกแรงกดดันจนต๎อง
ลาออกไปรํวมกับเพื่อนๆ ทาหนังสือประชามิตร และสุภาพบุรุษในยุคใหมํ และผลักดันให๎มีการกํอตั้ง
สมาคมนักหนั งสื อพิมพ์แหํงประเทศไทยขึ้น เป็ นผลส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ แตํในปี พ.ศ. ๒๔๘๕
กุหลาบถูกจับกุมในข๎อหากบฏภายในราชอาณาจักรและถูกคุมขังอยูํราว ๑๐ เดือน
หลังจากนั้นได๎เดินทางไปศึกษาตํอที่ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และกลับมาในปี พ.ศ.
๒๔๙๒ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ก็เขียนหนังสืออยูํกับบ๎านโดยไมํได๎ทางานหนังสือพิมพ์อีก ใน พ.ศ.
๒๔๙๔-๒๔๙๕ ได๎เข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ และรํวมจัดตั้ง
คณะกรรมการสันติภาพสากลแหํงประเทศไทย เพื่อตํอต๎านการใช๎ระเบิดปรมาณู ยุติการรับความ
ชํวยเหลือจากสหรัฐฯ และคัดค๎านการสํงทหารไทยไปรํวมรบในเกาหลี ในเช๎าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๙๕ กุหลาบ สายประดิษฐ์ และผู๎เกี่ยวข๎องอีก ๑๐๐ คน ถูกจับ ในข๎อหากบฏภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร ถูกตัดสินพิพากษาจาคุก ๑๓ ปี ๔ เดือน แตํหลังจากถูกคุมขังอยูํ ๔ ปี ก็ได๎รับ
การนิรโทษกรรมใน พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังพ๎นโทษ ได๎รับเชิญจากสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ของจีนให๎
ไปเยื อนจี น และรํ ว มการประชุม นั กเขียนเอเชีย - แอฟริ กา ที่โ ซเวียต แตํในปลายปี นั้ นเอง จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทาการปฏิวัติ และกวาดล๎างจับกุมครั้งใหญํกุหลาบจึงขอลี้ภัยอยูํในประเทศจีน
ตราบจนวาระสุดท๎ายของชีวิต กุหลาบ สายประดิษฐ์ เสียชีวิตที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๑๗ อายุได๎ ๖๙ ปีเศษ ด๎วยโรคปอดบวม และเส๎นโลหิตหัวใจตีบตัน
กุหลาบ สายประดิษฐ์ ใช๎นามปากกา เชํน ศรีบูรพา มะกะโท อิสสรชน อุดมธรรม อุบาสก ชื่น
ใจ ดอกประทุม มีผลงานมากมายหลายประเภททั้งนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล อาทิเชํน ปราบพยศ
ลูกผู๎ชาย สงครามชีวิต ข๎างหลังภาพ จนกวําจะพบกันอีก ปราบพยศ มารมนุษย์ ลูกผู๎ชาย แสนรักแสน
แค๎น สงครามชีวิต ข๎างหลังภาพ สิ่งที่ชีวิตต๎องการ จนกวําจะพบกันอีก แลไปข๎างหน๎า ความรักของ
ปุถุชน แกะที่พลัดฝูง คนพวกนั้น นักบุญจาก-ชานตัน คาขานรับ ขอแรงหนํอยเถอะ มหาบุรุษของจันทิ
มา สระสวาท แมํ เขาถูกบังคับให๎เป็นโจร การเมืองของประชาชน ฯลฯ
กุหลาบ สายประดิษฐ์ ได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลกด๎านนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์
เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๙๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๒๑. พุทธทาสภิกขุ

ภาพที่ ๑๔.๒๑ พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : ธรรมออนไลน์ (๒๕๕๖)
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือรู๎จักในนาม พุทธทาสภิกขุ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพํอค๎า ที่ตลาดพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชํวง
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นชาวอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่ม
บวชเรียนเมื่ออายุได๎ ๒๐ ปี ที่วัดบ๎านเกิด จากนั้นได๎เข๎ามาศึกษาพระธรรมวินัยตํอที่กรุงเทพมหานคร
จนสอบได๎เปรียญธรรม ๓ ประโยค แตํแล๎วทํานพุทธทาสภิกขุก็พบวําสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่
เป็นอยูํในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไมํอาจทาให๎เข๎าถึงหัวใจของศาสนาพุทธได๎เลย ทําน
จึงตัดสิน ใจหั นหลั งกลั บมาปฏิบั ติธรรมที่อาเภอไชยา ซึ่งเป็ นภูมิลาเนาเดิมของทํานอีกครั้ ง พร๎อม
ปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต๎องการถวายตัวรับใช๎พระพุทธศาสนาให๎ถึงที่สุด
ผลงานเดํนของทํานพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) คืองานหนังสือ อาทิ หนังสือ
พุทธธรรม, ตามรอยพระอรหันต์, คูํมือมนุษย์ และเป็นสงฆ์ไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใช๎โสตทัศนูปกรณ์
สมั ย ใหมํ ส าหรั บ การเผยแพรํ ธ รรมะ และทํ า นมี ส หายธรรมคนส าคั ญ คื อ ปั ญ ญานั น ทภิ ก ขุ วั ด
ชลประทานรังสฤษฎ์ และทําน บ.ช. เขมาภิรัตน์
พระธรรมโกศาจารย์ ได๎ละสังขารอยํางสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา คงเหลือไว๎แตํผลงานที่ทรงคุณคําแทนตัวทํานให๎อนุชนคน
รุํนหลังได๎สืบสานปณิธานของทํานรับมรดกความเป็น "พุทธทาส" เพื่อพุทธทาสจะได๎ไมํตายไปจาก
พระพุทธศาสนา
พระธรรมโกศาจารย์ ได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลก ด๎านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

บทที่ ๑๔ ๓๙๙
บุคคลสาคัญของไทย

๒๒. เอื้อ สุนทรสนาน

ภาพที่ ๑๔.๒๒ นายเอื้อ สุนทรสนาน
ที่มา : MELISSAJACKSON I (๒๕๕๘)
นายเอื้อ สุนทรสนาน หรือเรียกกันวํา "ครูเอื้อ" เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓
ณ ตาบลโรงหีบ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อ นายดี สุนทรสนาน มารดาชื่อ นางแส
สุนทรสนาน ครูเอื้อ มีนามเดิมวํา "ละออ" ตํอมาบิดาให๎นามใหมํเป็น "บุญเอื้อ" และได๎มาเปลี่ยนอีก
ครั้งในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น "เอื้อ" มีพี่น๎องรํวมบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน สมรสกับ
อาภรณ์ กรรณสูต ธิดาพระยาสุนทรบุรี และคุณหญิงสอิ้ง กรรณสูต เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๘๙ มีบุตร ๑ คน คือ นางอติพร เสนะวงศ์ (สมรสกับ พล.ต.ท. สันติ เสนะวงศ์)
ครูเอื้อเป็นทั้งนักร๎อง นักประพันธ์เพลงและหัวหน๎าวงดนตรีสุนทราภรณ์ นอกจากนี้ยังเป็น
หนึ่ งในผู๎ บุ กเบิกวงการเพลงไทยสากล โดยริ เริ่ มกํอตั้ง สมาคมดนตรี แหํ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทั้งมีผลงานมากมายจนนับไมํถ๎วนเป็นที่คุ๎นเคยของผู๎ฟังมากวําครึ่งศตวรรษ เชํน เพลง
เทศกาล/ประจาจังหวัด/สถาบันการศึกษา/สดุดี/ปลุกใจ ซึ่งคาดวํามีมากกวํา ๒,๐๐๐ เพลง เชํน ราวง
ลอยกระทง,ราวงเริงสงกรานต์, นางฟูาจาแลง ฯลฯ
ครูเอื้อได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล๎าวิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงวั ฒ นธรรม ได๎ เ สนอตํ อ องค์ การศึ กษา วิท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแหํ ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลเพื่อให๎เป็นบุคคลดีเดํนของ
โลก และได๎รับยกยํองเป็นบุคคลสาคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล ใน พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๐๐ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๒๓. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ภาพที่ ๑๔.๒๓ หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.
๒๔๕๔ เป็นโอรสคนสุดท๎อง ในบรรดาโอรส-ธิดา ทั้ง ๖ คน ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าคารบ กับ
หมํอมแดง (บุนนาค) เป็นน๎องชายแท๎ๆของ หมํอมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ๔ สมัย
สื่อมวลชนจึงนิยมเรียกทั้งคูํวํา "หมํอมพี่ หมํอมน๎อง" หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชสมรสกับ หมํอม
ราชวงศ์หญิงพักตร์พริ้ง ทองใหญํ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ มีบุตรธิดา ๒ คน ตํอมาได๎แยกกันอยูํกับหมํอม
ราชวงศ์พักตร์พริ้ง โดยทํานได๎พักอยูํที่บ๎านในซอยพระพินิจ ซึ่งเป็นซอยยํอยอยูํในซอยสวนพลู ถนน
สาทรใต๎ เขตสาทร บ๎านหลังนี้เป็นที่รู๎จักกันในชื่อวํา "บ๎านซอยสวนพลู"
หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแหํงชาติ
นับเป็นปูชนียบุคคลทํานหนึ่งของไทย ทํานเป็นผู๎กํอตั้งพรรคก๎าวหน๎า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ตํอมาได๎ยุบ
รวมกับพรรคประชาธิปัตย์ในปีถัดมา ได๎กํอตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ และกํอตั้งพรรค
กิจสังคม เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ และได๎ดารงตาแหนํงเป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๓ ของประเทศไทยเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยสามารถเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลทั้งที่มีจานวน ส.ส.ในมือเพียง ๑๘ คน ระหวํางการเลํน
การเมือง หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ มีบุคลิกที่โดดเดํนเป็นตัวของตัวเองที่ทุกคนรู๎จักดี คือ วาทะศิลป์ และ
บทบาทเป็นที่ชวนให๎จดจา เชํน การผวนพูดเลํนชื่อของตัวเองเมื่อมีผู๎ถามวํา หมายถึงอะไร โดยตอบวํา
"คึกฤทธิ์ ก็คือ คิดลึก" เป็นต๎น และได๎รับฉายาจากนักการเมือง และสื่อมวลชนมากมาย เชํน เฒํา
สารพัดพิษ ซือแป๋ซอยสวนพลู ภายหลังเมื่อมีอาวุโสสูงวัย จนสามารถแสดงความเห็นทางการเมือง ได๎
อยํ า งตรงไปตรงมา โดยไมํ ต๎ อ งเกรงกลั ว อิ ท ธิ พ ลใดๆ จึ ง ได๎ รั บ ฉายาวํ า เสาหลั ก ประชาธิ ป ไตย
นอกจากนี้อีกฉายาหนึ่งที่ใช๎เรียก หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ในบางแหํงคือ หมํอมปูา

บทที่ ๑๔ ๔๐๑
บุคคลสาคัญของไทย

ในด๎านวรรณศิลป์ หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ มีผลงานหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมาย
ที่ได๎รับการตีพิมพ์ซ้าแล๎วซ้าอีก เชํน สี่แผํนดิน, ไผํแดง, กาเหวําที่บางเพลง, หลายชีวิต, ซูสีไทเฮา, สาม
ก๏กฉบับนายทุน และเรื่องสั้น "มอม" ซึ่งได๎ใช๎เป็นบทความประกอบแบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน บาง
ชิ้นมีผู๎นาไปทาเป็นละครโทรทัศน์ เชํน สี่แผํนดิน, หลายชีวิต และทาเป็นภาพยนตร์ เชํน กาเหวําที่บาง
เพลง
หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงแกํอสัญกรรม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สิริรวม
อายุ ๘๔ ปี ๕ เดือน ๒๐ วัน เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวัฒนธรรมของไทย ได๎เสนอชื่อหมํอม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสาคัญของโลกตํอองค์การยูเนสโก โดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค๎าน ซึ่ง
ตํอมาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางองค์การยูเนสโกได๎ประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติหมํอม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นบุคคลสาคัญของโลก ใน ๔ สาขา ได๎แกํ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได๎รับการประกาศพร๎อมกันกับครู
เอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งได๎รับในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๔. หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ภาพที่ ๑๔.๒๔ หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ที่มา : สยามรัฐ (๒๕๕๔)
ศาสตราจารย์พิเศษ หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๕๔ เดิมชื่อหมํอมหลวงบุญเหลือ กุญชร เป็นนักเขียนและนักวิชาการภาษาไทย เป็นธิดาลาดับที่
๓๒ ของเจ๎าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) กับหมํอมนวล จบการศึกษาปริญญาโท
ด๎านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา เคยดารงตาแหนํงคณบดี คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก๎ว และเคยดารงตาแหนํงเป็นรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วิทยาเขตบางแสน (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา) หมํอมหลวงบุญเหลือ สมรสกับ นายแพทย์ชม
เทพยสุวรรณ ไมํมีบุตรและธิดา ถึงแกํกรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุได๎ ๗๐ ปี

๔๐๒ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นผู๎มีคุณูปการสาคัญแกํวงการศึกษาของประเทศไทย
โดยเฉพาะในด๎ า นการขยายโอกาสและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา การฝึกหัดครู การอนุรักษ์ภาษาไทย การสํงเสริมการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
การวิจารณ์วรรณคดี การสํงเสริ มการสอนภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การทาความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสํงเสริมความเข๎าใจอันดี
ระหวํางวัฒนธรรมที่แตกตําง นอกจากนั้น หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ยังเป็นนักเขียนที่สร๎าง
ผลงานอัน กํอให๎เกิดความตระหนั กในบทบาทอั นสาคัญทางสั งคมของสตรีไทย และความสั มพันธ์
ระหวํางชาย-หญิง
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมใหญํองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒน
ธรรมแหํงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได๎ประกาศยกยํองหมํอมหลวงบุญเหลือเป็นบุคคลสาคัญของโลก
ในฐานะที่เป็นผู๎ที่มีผลงานดีเดํนด๎านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี กรมสํงเสริมสถานภาพ
สตรี และการสํงเสริมสันติภาพ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๕. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา

ภาพที่ ๑๔.๒๕ หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๘)
หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา เป็นธิดาของพลโทพระสารสาสพลขันธุ์ และ นางสวัสดิ์
อัศวนนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ มีพี่น๎อง ๔ คน เป็นชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ๎าเปรมบุรฉัตร พระโอรสในพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพ็ชร
อัครโยธิน และพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าประภาวสิทธิ์นฤมล มีโอรสบุญธรรม คือหมํอมหลวงธีร
ฉัตร บุรฉัตร

บทที่ ๑๔ ๔๐๓
บุคคลสาคัญของไทย

หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นผู๎ที่ได๎บุกเบิกสํงเสริมสถานภาพสตรีไทยในระบอบประชาธิปไตย
มาโดยตลอด ๔๒ ปี มีทั้งระดับชนบท ระดับประเทศ และระดับโลก ด๎วยบทบาทที่สาคัญๆ ที่หมํอม
งามจิตต์ บุรฉัตร ได๎พากเพียรทาด๎วยใจจริง มีดังนี้ คือ อาสากาชาด (งานอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์
ครั้งแรก) หลังจากนั้นเป็นกรรมการ และริเริ่มกํอตั้งมูลนิธิ สมาคม องค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
ตามลาดับดังนี้ คือ องค์การตํางๆ ที่เป็นประธานกํอตั้งหรือมีสํวนกํอตั้ง ๑๓ องค์การ เชํน มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรตารีแอนน์ใน
ประเทศไทย หรื อ โรงเรี ย นจิ ต ต์ อ ารี ล าปาง สภาสั ง คมสงเคราะห์ แ หํ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิชํวยคนปัญญาอํอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิรํวมจิตต์น๎อมเกล๎าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฯลฯ องค์การที่มีสํวนริเริ่มเป็นกรรมการกํอตั้ง ๑๓ องค์การ เชํน สมาคม วาย
ดับบลิว ซี เอ สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิชํวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สันนิบาตมูลนิธิแหํงประเทศไทย หรือมูลนิธิชํวย
เด็กกาพร๎าอีสาน ฯลฯ และองค์การที่เป็นรองประธานและกรรมการ เชํน มูลนิธิชํวยคนตาบอด
สโมสรวัฒนธรรมหญิง มูลนิธิชํวยคนหูหนวก สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย ฯลฯ
ในโอกาสหมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าเปรมบุรฉัตร ได๎รับการยกยํอง
เชิดชูเกียรติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ประกาศให๎เป็นบุคคล
สาคัญของโลกในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู๎มีผลงานดีเดํนด๎านสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด๎านวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ยูเนสโกได๎ประกาศวํา หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ได๎สร๎างการเปลี่ยนแปลงอยํางโดดเดํนตํอ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางด๎านการสื่อสารและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนสวัสดิภาพ
ของสังคมโดยรวม ผลงานของหมํอมงามจิตต์ ฯ ในการกํอตั้งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษขึ้น ถือวําเป็น
การพัฒนาอันสาคัญยิ่งตํอวงการวารสารศาสตร์สมัยใหมํในประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับ
โลก หมํอมงามจิตต์ได๎เป็นผู๎สนั บสนุนคนสาคัญตํอบทบาทสตรี โดยเป็นประธานสภาสตรีระหวําง
ประเทศ ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ ซึ่งเป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียว และเป็นสตรีเอเชียคน
ที่สองที่ได๎รับการเลือกตั้งให๎ดารงตาแหนํงนี้ หลายสถาบันที่ทํานได๎กํอตั้งขึ้น เชํน สมาคมสํงเสริมและ
พัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ยังคงดาเนินสืบทอดการเป็นผู๎รํวมภารกิจในการนาเสนอผลงานของยูเนสโก
จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งพิสูจน์ให๎เห็นถึงสายสัมพันธ์และความสาคัญของสถาบันเหลํานั้น ดังนั้น ยูเนสโกจึง
ถือเป็นเกียรติอยํางยิง่ ที่ได๎มีสํวนรํวมในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีนี้ และได๎รับรองการเป็น
แบบอยํางสตรีในเชิงสร๎างสรรค์ของหมํอมงามจิตต์ฯ ผู๎ซึ่งได๎สร๎างคุณงามความดีตํอประเทศไทย และ
ตํอภูมิภาคโดยสํวนรวมด๎วย

๔๐๔ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

๒๖. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาพที่ ๑๔.๒๖ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ที่มา : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (๒๕๕๘)
ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์ เกิดวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นบุตรของ
นายซา แซํอึ้ง และ นางเซาะเซ็ง แซํเตียว ได๎สมรสกับมาร์เกรท สมิท สตรีชาวอังกฤษ โดยมีบุตร ๓
คน ได๎แกํ จอน อึ๊งภากรณ์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์ ใจ อึ๊งภากรณ์
ป๋ ว ย อึ๊งภากรณ์ ส าเร็ จมั ธ ยมศึ กษาจาก โรงเรี ยนอัส สั มชัญ ตํอด๎ ว ยธรรมศาสตร์ บั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และในปีพ.ศ. ๒๔๘๔ สอบชิงทุนรัฐบาลได๎ไปเรียนระดับ
ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (London School of Economics) เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง เป็นคนไทยคนเดียว ในมหาวิทยาลัยนี้ที่สอบได๎คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ในบรรดา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด๎วยกันได๎เกรดเอแปดวิชา และเกรดบีหนึ่งวิชา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นนักเรียน
ดีเดํนและเป็นศิษย์เอกของ ศาสตราจารย์เฟรเดอริก ฮาเย็ก (ซึ่งได๎รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗) และในพ.ศ. ๒๔๙๒ ศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ London School
of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นอดีตผู๎วําการธนาคาร
แหํงประเทศไทย ที่มีอายุน๎อยที่สุด ด๎วยวัย ๔๓ ปี ๓ เดือนและได๎ดารงตาแหนํงยาวนานที่สุดถึง ๑๒ ปี
๒ เดือน ๔ วัน เป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ ๑๐ และ
เป็นผู๎แตํงหนังสือ "คุณภาพชีวิต ปฏิทินแหํงความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"
ในพ.ศ. ๒๔๘๔ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ได๎รํว มกํอตั้งคณะเสรี ไทยขึ้นในอังกฤษ และได๎พยายาม
เจรจาไกลํเกลี่ยกับรัฐบาลอังกฤษให๎ยอมรับขบวนการเสรีไทย มีครั้นหนึ่งที่ป๋วย อึ๊งภากรณ์เสี่ยงชีวิตใน
การลอบกระโดดรํมเข๎าไทย ณ บ๎านวังน้าขาว จังหวัดชัยนาท จนได๎ชื่อวําเป็น “วีรบุรุษวังน้าขาว” เมื่อ
สงครามยุติลง ประเทศไทยจึงไมํถือเป็นผู๎แพ๎สงคราม ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เขาก็ได๎รับหน๎าที่
เป็ น ทั้งผู๎ วําธนาคารแหํงชาติ รวมถึงยั งได๎รับ ตาแหนํงทั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิก ารบดี
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได๎แสดงความกล๎ าหาญหลายครั้งโดยเฉพาะการสํ ง
จดหมายในนาม "นายเข๎ม เย็นยิ่ง" ถึงจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อเรียกร๎อง
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ประชาธิปไตยให๎กับสังคม จุดประกายให๎กับขบวนการ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ด๎วยความที่เขาได๎รับ
การชื่นชมมากมายจากสังคมในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ก็ถูกทั้งฝุายซ๎าย ฝุายขวา
ออกมาโจมตีกลํ าวหาวําเป็ น คอมมิว นิ ส ต์ จนในที่สุ ดก็ต๎องออกเดิน ทางลี้ ภัยไปตํางประเทศ และ
เสียชีวิตลงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประเทศอังกฤษ สิริรวมอายุได๎ ๘๔ ปี ๔ เดือน ๑๙
วัน สเตฟาน คอลินยองส์ (Stefan Collingnon) นักวิชาการรํวมสมัยชาวเยอรมัน ได๎กลําวยกยํองป๋วย
วําเป็น "บิดาของเมืองไทยสมัยใหมํ" (Founding Father of Modern Thailand) ในฐานะผู๎วางราก
ฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จที่ ส าคั ญ ของไทย ป๋ ว ย อึ๊ง ภากรณ์ ได๎ รั บ รางวั ล แมกไซไซ สาขาบริ ก าร
สาธารณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได๎รับการยกยํองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให๎เป็นบุคคลสาคัญของโลก ผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎าน
การศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๕๙

๒๗. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

ภาพที่ ๑๔.๒๗ หมํอมราชวงศ์เปีย มาลากุล
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๙)
มหาอามาตย์เอก เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี นามเดิม หมํอมราชวงศ์เปีย มาลากุล
เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นโอรส
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ และหมํอมเปี่ยม เจ๎าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี สมรสกับทํานผู๎หญิงเสงี่ยม มีบุตร-ธิดา ๘ คน
เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เข๎ารับราชการในกรมศึกษาธิการ ได๎รับพระราชทานโปรด
เกล๎าฯ เป็น หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ จากนั้นย๎ายมารับราชการอยูํที่กระทรวงมหาดไทย เป็น พระ
มนตรีพจนกิจ ทํานได๎รับการไว๎วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ให๎
เป็นผู๎อภิบาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ขณะดารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ๎าฟูามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงศึกษาตํอ ณ ประเทศอังกฤษ ดารง
ตาแหนํงเอกอัครราชทูตพิเศษไทยประจาอังกฤษและยุโรป ระหวําง พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๒ จากการที่

๔๐๖ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

ทํานได๎เ ห็ น การศึกษาของนั กเรี ยนไทยในตํา งประเทศเป็ น เวลาหลายปี ทํ านได๎ก ราบทูล เสนอให๎
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงปรับปรุ งระบบการศึกษาของไทย รํางเป็น “โครง
แผนการศึกษาในกรุงสยาม” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๑๔๔๑ และโครงการสร๎างสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยเจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจัดทา
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นเบญจมบพิ ต ร (โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด เบญจมบพิ ต รในปั จจุ บั น ) ตามพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งพระองค์ทรงกาหนดหลักสูตรแนวการสอนของโรงเรียน
นี้ด๎ว ยพระองค์เอง ผลงานด๎านวรรณกรรม พระยาวิสุ ทธสุ ริยศักดิ์ เป็นผู๎ป ระพันธ์คาร๎อง เพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงสามัคคีชุมนุม และได๎แตํงหนังสือไว๎หลายเลํม เลํมหนึ่งที่มีชื่อเสียงคื อ
สมบัติผู๎ดี ซึ่งกลําวถึงหลักปฏิบัติ ๑๐ ประการของผู๎ที่มีกาย วาจา ใจ อันสุจริต ทํานได๎เรียบเรียงไว๎เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๕
ทํานได๎รับพระราชทานโปรดเกล๎าฯ เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ดารงตาแหนํงปลัดทูลฉลอง
กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ) และได๎เลื่อนเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎เป็นเจ๎าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ และถึงแกํอสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙
จากการประชุมสมัยสามัญองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ ณ สานักงานใหญํยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางวันที่ ๓-๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได๎มีการประกาศยกยํองบุคคลสาคัญของโลก และรํวมเฉลิมฉลอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยในสํวนของประเทศไทยได๎รับการยกยํองจานวน ๒ ราย คือ ศ.ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ และเจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตามที่ประเทศไทยเสนอ โดย
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู๎มีผลงานดีเดํนทางด๎านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาส
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๕๙ และ เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(ม.ร.ว.เปี ย มาลากุล ) ผู๎ มีผ ลงานดีเดํนทางด๎านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะ
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลในปี ๒๕๖๐
รางวัลยูเนสโก (UNESCO Prize) เป็นกลุํมหนึ่งของรางวัลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เพราะมี
กฎกติกาและกระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัลที่ชัดเจน และเป็นรางวัลที่มีอิทธิพลสํงผลกระทบ
ตํอเนื่องทั้งตํอตัวบุคคลหรือองค์กรที่ได๎รับรางวัลและประเทศ ซึ่งประเทศไทยได๎ผํานการพิจารณาตาม
คุณสมบัติในการคัดเลือกทุกประการ กลําวคือ การฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ที่เสนอจะต๎องเป็ น แบบอยํ างอันดีเลิศที่แสดงออกอยํางชัดเจนในเรื่องของการ
สํงเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข๎าใจอันดีของมวลมนุษย์
ตามสาขาหลักของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน
และการเฉลิมฉลองต๎องครบรอบ ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี หรือ ทุกๆ ๕๐ ปี โดยต๎องสะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็น
แบบอยําง ความมีคุณคําและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได๎รับความสนใจในระดับโลกหรืออยําง
น๎อยในระดับภูมิภาค โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
(UNESCO) ได๎ประกาศให๎ประชาคมโลกรํวมเฉลิมฉลองไปพร๎อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ
บุคคลสาคัญของประเทศสมาชิกที่มีความโดดเดํนเป็นแบบอยํางที่ดีงามในด๎านตํางๆ
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บทสรุป
ประเทศไทยได๎รับรางวัลรางวัลยูเนสโก (UNESCO Prize) ซึ่งเป็นรางวัลที่ยอมรับกันทั่วโลก
วํากฎกติกาและกระบวนการพิจารณาตัดสินรางวัลที่ชัดเจนรางวัลนี้เริ่มมีตั้งแตํปีพ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
ยู เ นสโก (UNESCO) ได๎ ป ระกาศยกยํ อ งและรํ ว มเฉลิ ม ฉลองบุ ค คลส าคั ญ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของ
ประวัติศาสตร์ ส าหรั บประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิ การในฐานะคณะกรรมการแหํ งชาติวําด๎ว ย
การศึกษาวิทยา ศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ จะเป็นผู๎นาเสนอตํอคณะกรรมการสาขา
ของยูเนสโกเพื่อกลั่นกรองรายชื่อกํอนนาเข๎าพิจารณาในกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโกเพื่อให๎
ความเห็ นชอบกํอนที่จะประกาศยกยํอง ซึ่งประเทศไทยได๎ผํานการพิจารณาตามคุณสมบั ติในการ
คัดเลือกทุกประการ รวม ๒๗ รายการ ได๎แกํ
๑. สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
๒. สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
๓. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
๔. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
๕. สุนทรภูํ
๖. พระยาอนุมานราชธน
๗. สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๘. พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
๙. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
๑๐. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๑. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๒. ปรีดี พนมยงค์
๑๓. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
๑๔. หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล
๑๕. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
๑๖. กุหลาบ สายประดิษฐ์
๑๗. พุทธทาสภิกขุ
๑๘. พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
๑๙. เอื้อ สุนทรสนาน
๒๐. หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
๒๑. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า
๒๒. หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๒๓. พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
๒๔. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒๕. หมํอมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
๒๖. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๒๗. เจ๎าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมํอมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

๔๐๘ ไทยศึกษาเพื่อการทํองเที่ยว

คาถามทบทวน
คาสั่ง

ให้เติมรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ และวันที่ได้รับการยกย่อง ลงในช่องว่างที่
กาหนดให้ดังนี้
ลา
ดับ

ผู้ได้รับการยกย่อง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
สุนทรภูํ
พระยาอนุมานราชธน
สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปรีดี พนมยงค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
หมํอมหลวงปิ่น มาลากุล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
กุหลาบ สายประดิษฐ์
พุทธทาสภิกขุ
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
หมํอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า
หมํอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ได้รับการยกย่อง
ยกย่องเมื่อ
จากยูเนสโกให้เป็น
วันที่/ยกย่อง
บุคคลสาคัญของ
เนือ่ งในวาระ
โลกด้าน

บทที่ ๑๕
เมืองสาคัญและสถานที่ทคี่ วรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในเนื้อที่ของประเทศไทยประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ที่น่าสนใจนับพัน
แห่ง และเมืองที่สาคัญในประเทศไทยก็มีอยู่หลายเมือง ทั้งเมืองที่มีความสาคัญตั้งแต่ สมัยอดีตจนถึง
ปัจจุ บั น หรื อเมืองที่มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้า แต่ส ถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้
ความสาคัญมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่สร้างความ
เจริ ญให้ กับ ประเทศ เป็ น ศู น ย์ ร วมสถานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติศ าสตร์ ช าติ ไ ทย มีศิ ล ปวิ ท ยาและ
สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและงดงาม มีชื่อเสียงระดับโลก ทาให้ทราบเรื่องราวความเป็นมา
วิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งมีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ปัจจุบัน
ในบทนี้จะกล่ าวถึงรายละเอียดของสถานที่ที่สาคัญในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดย
นอกจากจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ กรุ ง เทพมหานครมากกว่ า เมื อ งอื่ น ในฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งหลวงแล้ ว
นั ก ศึ กษาจะต้ อ งรู้ จั ก แหล่ ง ท่ องเที่ย วที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศาสตร์ ข องไทยเนื่ อ งจากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กาหนดให้ ผู้ ที่จะขอรั บบัตรมัคคุเทศก์ ต้องรู้ จั กประวัติความเป็น มาของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ต้องเดินทางทัศนศึกษาในเส้นทางที่กระทรวงกาหนด มีจานวน ๑๒ เส้นทาง (สานักงาน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,
๒๕๕๔) โดยแหล่ ง ท่องเที่ ยวเที่ย วส าคั ญอันดับ แรกคื อ พระบรมมหาราชวัง และวัดส าคั ญใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาในเบื้องต้น บทนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญในกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ประวัติกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ได้รับสถาปนาเป็นราชธานีของไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งบรมราช
จักรีวงศ์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,๒๕๕๖)
ประวัติของกรุ งเทพฯ ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๐ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
โปรดฯ ให้สร้างธนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและท่าเรือ ต่อ มาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ให้
ช่างชาวฝรั่ งเศสสร้ างป้อมขึ้นสองป้อมขนาบสองฝั่ งแม่น้ าเจ้ าพระยา ฝั่ งด้านตะวันตก (ฝั่ งธนบุรี )
เรียกชื่อว่า “ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ” และฝั่งด้านตะวันออก (ฝั่งพระนคร) เรียกชื่อว่า “ป้อมวิไชเยนทร์ ”
โดยเฉพาะป้อมวิชัยประสิทธิ์นั้นสร้างอย่างแข็งแรงมั่นคง มีกาแพงล้อมรอบ
ถึงสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงเลือกที่ตั้งราชธานีแห่ง
ใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาซึ่งถูกพม่าทาลายเสียหายมาก ทรงพระราชดาริว่า บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์นั้น
มีที่มั่นแข็งแรงและพอจะซ่อมแซมได้ไม่ยาก จึ งโปรดฯ ให้กาหนดเขตพระราชวังขึ้นทางตะวันตกของ
แม่น้าเจ้าพระยา ในบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ แต่อาณาเขตชองราชธานีได้ขยายมาถึงฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมวิไชเยนทร์ด้วย และเนื่องจากบริเวณด้านฝั่งตะวันออกไม่มีกาแพงเมือง
ป้องกัน ทั้งป้อมวิไชเยนทร์ก็มี ขนาดเล็กและทรุดโทรมมาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดฯ
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ให้ขุดคูเมืองขึ้นทางฝั่งตะวันออกนี้ (คือ คลองหลอดในปัจจุบัน) และสร้างกาแพงเมืองขนานไปกับคู
เมือง งานขุดคูเมืองและสร้างกาแพงเมืองกระทาใน พ.ศ. ๒๓๑๖
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้ นครองราชย์ ทรงพระราช
ดาริว่า เมืองธนบุรีด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้า มีอาณาเขตคับแคบขยายออกไม่ได้ และเป็นที่ท้องคุ้งน้า
น้าเซาะพังอยู่เสมอ ผิดกับทางด้านฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นที่กว้างขวางและมีชัยภูมิดีกว่า โดยเป็นที่แหลม
มีลาแม่น้าเป็นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ง การต่ อสู้ป้องกันข้าศึกทาได้สะดวก จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายราช
ธานีมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้า
ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถาน
มงคลขึ้น โดยให้เกณฑ์ไพร่พลทาอิฐขึ้นใหม่บ้าง ให้ไปรื้ออิฐกาแพงเมืองกรุงเก่าลงมาบ้าง และโปรดฯ
ให้รื้อป้อมวิไชเยนทร์และกาแพงเมืองฝั่งตะวันออกเสีย ขยายพระนครให้กว้างออกไปกว่าเก่า โปรดฯ
ให้ขุดคูเมืองแห่งใหม่ ยาว ๘๕ เส้น ๑๓ วา (๓.๔๒ กิโลเมตร) พระราชทานชื่อว่า “คลองรอบกรุง ”
(ปัจจุบันคือ คลองโอ่งอ่าง-บางลาพู)
ครั้นขุดคลองเสร็จแล้ว ได้โปรดฯ ให้เกณฑ์ไพร่พลช่วยกันสร้างกาแพงรอบพระนคร และสร้าง
ป้อมให้เป็นระยะๆ รวม ๑๖ ป้อม การก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงโปรดฯ ให้มีพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษกครั้ งที่ส องพร้ อมกับ สมโภชพระนคร (ปั จจุ บั นกาแพงเมืองและป้ อมที่ส ร้างใน
รัชกาลที่ ๑ นี้ ได้รื้อไปเกือบหมดแล้ว เหลืออยู่เพียง ๓ แห่ง คือ ป้อมมหากาฬ ที่หน้าโรงภาพยนตร์
เฉลิมไทยแห่งหนึ่ง กาแพงเมืองที่หน้าวัดบวรนิเวศแห่งหนึ่ง และป้อมพระสุเมรุ ที่มุมถนนพระอาทิตย์
อีกแห่งหนึ่ง)
ในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดาริที่จะให้การป้องกันพระนครมั่นคงยิ่งขึ้น จึงโปรดฯ ให้ขยาย
เขตพระนครออกไป โดยมีคูเมืองชั้นนอกขึ้นอีกชั้นหนึ่ง โปรดฯ ให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม และสร้าง
ป้อมเรียงรายไปตามฝั่งคลองนี้ รวม ๖ ป้อม แต่มิได้สร้างกาแพงเมืองขึ้นเหมือนอย่างคูเมืองชั้นใน การ
ขุดคู เมื องชั้ น นอกและสร้ างป้ อมต่า งๆ ได้ เริ่ มท าใน พ.ศ. ๒๓๙๔ และแล้ ว เสร็ จ ใน พ.ศ. ๒๓๙๗
(ปัจจุบันป้อมเหล่านี้ได้รื้อไปหมดแล้ว)
กรุงเทพมหานครเจริญรุ่งเรืองมาครบ ๑๐๐ ปีในพ.ศ. ๒๔๒๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้โปรดฯ
ให้มีพิธีสมโภชพระมหานคร ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๕ กรุงเทพมหานครมีอายุครบ ๑๕๐ ปี รัชกาลที่ ๗
ได้โปรดฯ ให้จัดงานสมโภชพระมหานคร พร้อมกับมีพิธีเปิดปฐมบรมราชานุสรณ์ อันมีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช และเปิ ด สะพานพระพุ ท ธยอดฟ้ า ข้ า มแม่ น้ า
เจ้าพระยา
ในรัชกาลที่ ๙ ได้มีการยุบรวมพระนครและธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน โดยประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และให้เรียกชื่อว่า นครหลวงกรุ งเทพธนบุรี ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และใน พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้มีพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี นับเป็นการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งที่ ๔
ชาวต่างประเทศเรียกกรุงเทพมหานครว่า “บางกอก” (Bangkok) ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างประ
เทศใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีผู้สันนิษฐานว่า คานี้อาจจะเพี้ยนมาจากคาว่า “บางมะกอก”
หรือ “บางเกาะ” ก็ได้

บทที่ ๑๕ ๔๑๑
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานที่สาคัญในกรุงเทพมหานคร
พระราชวัง

๑. พระบรมมหาราชวัง มีเนื้อที่ ๑๕๒ ไร่ ๒ งาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างกรุงเทพมหานคร การก่อสร้างเริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๒๕ และโปรดฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปขึ้น ณ พระราช
มณเฑียรที่สร้างใหม่ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ หลังจากนั้นเมื่อได้ดาเนินการก่อสร้างพระมหา
ปราสาทและราชมณเฑียรต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โปรดฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เต็ ม ตามแบบแผนและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ มี ม าแต่ โ บราณอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ใน พ.ศ. ๒๓๒๘
พระราชวังที่สร้างได้ถ่ายแบบจากพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยา มีกาแพง ใบเสมาก่ออิฐ และป้อม
ปราการรายล้อมอยู่ทั้ง ๔ ด้าน (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, ๒๕๒๕)
สิ่งก่อสร้างที่สาคัญภายในพระบรมมหาราชวัง อาทิเช่น
๑.๑ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวง
โดยในชั้นแรกได้ถ่ายแบบพระที่นั่งสรรรเพชญปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้าง สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
และทรงขนานนามว่า “พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ ได้เกิดฟ้าผ่า
ยอดปราสาทและเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น รัชกาลที่ ๑ จึงโปรดฯ ให้รื้อและสร้างพระมหาปราสาททรง
จตุรมุขขึ้นแทน แล้วพระราชทานนามว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑.๒ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เป็นปราสาทไม้ทั้งหลัง สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯ
ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพลับเพลาสาหรับประทับทรงพระราชยานรับส่งเสด็จในขบวนพยุหยาตรา สร้าง
เป็นปราสาทโถง ยอดเป็นทรงมณฑป หลังคาคาดด้วยแผ่นดีบุก
๑.๓ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระที่นั่งองค์นี้เป็นอาคารสาม
ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสม คือองค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถวิกตอเรียของอังกฤษ แต่หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มียอดปราสาท ๓
ยอดเรียงกัน

ภาพที่ ๑๕.๑ ภาพพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๕)

๔๑๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๑.๔ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระมหามณเฑียร
สร้างในรัชกาลที่ ๑ ใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ บางคราวใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศล ปัจจุบันเป็น
ที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีสาคัญ
๒. พระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระ
ราชประสงค์จะให้เป็นที่ประทับสาราญพระราชอิริยาบถ ต่อมาได้โ ปรดฯ ให้ ก่อสร้างที่ประทับขึ้น
เรียกว่า วังสวนดุสิต และเปลี่ยนชื่อเป็น พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒
สิ่งก่อสร้างที่สาคัญภายในพระราชวังดุสิต อาทิเช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอัมพร
สถาน พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระที่นั่งอุดรภาค อีกทั้งยังมี พระตาหนักราชฤทธิ์
รุ่งโรจน์ พระตาหนักเรือนต้น พระตาหนักสวนหงส์ พระตาหนักสวนบัว พระตาหนักสวนสี่ฤดู พระ
ตาหนักจิตรลดารโหฐาน

ศาสนสถานและปูชนียสถาน

๑. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพ.ศ. ๒๓๒๕ ในเขตพระบรมมหาราชวัง
เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์
ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต
พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามที่พบ ณ วัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) จ.เชียงราย เมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.
๒๓๒๗ วัดแห่งนี้ใช้เป็นที่ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสาหรั บ
พระมหากษัตริย์ และเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
(ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ๒๕๔๒)
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อาทิเช่น
๑.๑ พระอุโบสถ สร้างในรัชกาลที่ ๑ หน้าบันจาหลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีหลังคา
เป็นพาไลคลุม รองรับด้วยเสานางเรียง ปิดทองประดับกระจกทั้งต้น ผนังด้านเป็นลายปูนปั้นพุ่มข้าว
บินฑ์ ปิดทองประดับกระจก ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงมณฑปปิดทองประดับกระจก หน้ากระดาน
ฐานปัทม์ประดับด้วยครุฑยุคนาค หล่อด้วยสัมฤทธิ์ปิดทอง โดยรอบรวม ๑๑๒ ตัว สร้างขึ้นในรัชกาลที่
๓ เชิงบันไดขึ้นสู่พระอุโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีรูปสิงห์หล่อด้วยสัมฤทธิ์ยืนแท่นประจาบันได
ละ ๑ คู่ รวม ๖ คู่ บานประตูหน้าต่างทั้งหมดประดับมุก เป็นฝีมือช่างรัชกาลที่ ๑ ถือได้ว่าเป็นศิลปะ
การประดับมุกที่สวยงามมากชิ้นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๑ ผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมทั้ง ๔
ด้าน ได้แก่ภาพไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ภาพปางมารวิชัย ภาพปฐมสมโพธิ ภาพชาดก ภาพกระบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค และภาพกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
๑.๒ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกสร้าง
ด้วยไม้ หุ้มด้วยทองคา ลักษณะขององค์พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปสลักจากแก้วสีเขียว (หรือ
หยก) ทั้ง ก้อน หน้ าตัก กว้า ง ๔๘.๓ เซนติเ มตร และสู งทั้ งฐาน ๖๖ เซนติ เมตร เป็ นพระพุ ทธรู ป
ขัดสมาธิราบปางสมาธิ พระแก้วมรกตมีเครื่องทรง ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

บทที่ ๑๕ ๔๑๓
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๑๕.๒ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงเครื่องฤดูหนาว
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๗)
๑.๓ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์ ทรงเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิ ประดับด้วยเนาวรัตน์มีค่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๘๕ - ๒๓๘๖ เป็นพระพุทธรูปยืนสูง ๖ ศอก (๓ เมตร) หล่อด้วย
ทองสัมฤทธิ์เป็นแกนในแล้วห่อหุ้มทองคาหนักองค์ละ ๖๓ ชั่ง ๑๔ ตาลึง (ราว ๓๘ กิโลกรัม) องค์ที่อยู่
ด้านทิศเหนือพระราชทานนามว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก”และองค์ด้านทิศใต้พระราชทานนามว่า
“พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ซึ่งพระนามของพระพุทธรูป ทั้ง ๒ พระองค์นี้ได้นามาใช้เป็นพระนามของ
รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ แทนการเรียกว่า แผ่นดินต้น และแผ่นดินกลาง มาแต่เดิม
๑.๔ หอพระคันธารราฐ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ภายในประดิษฐาน พระคันธารราฐ ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวากวักเรียกเมล็ดฝน พระหัตถ์ซ้ายรอรับเมล็ดฝน เป็น
พระพุทธรูปสาหรับตั้งเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระพุทธรูป
องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามว่า “พระพุทธคันธารราฐ”
๑.๕ ปราสาทพระเทพบิดร รัชกาลที่ ๖ พระราชทานนาม ตามชื่อพระเทพบิดรซึ่งได้
นามา ประดิษฐานไว้ในปราสาทนี้ พระเทพบิดรเดิมเป็นเทวรูปสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ที่
วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ
ให้ อัญเชิญลงมากรุงเทพ และยุบ หล่อเสียใหม่เป็น พระพุทธรู ปทรงเครื่อง หุ้ มด้ว ยเงิน นอกจากนี้
รัชกาลที่ ๖ ยังได้โปรดฯ ให้เชิญพระบรมรูปสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนๆ ทั้ง ๕ พระองค์ จาก
ที่นั่ งศิว าลั ยปราสาทในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานไว้ ที่ป ราสาทพระเทพบิ ดรนี้ ใน พ.ศ.
๒๔๖๑ และมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเป็น
ประจาทุกปี ในวันที่ ๖ เมษายน ซึ่งทรงกาหนดให้เป็นวันจักรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน
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๑.๖ สัตว์หิมพานต์ เป็นรูปหล่อด้วยโลหะ สร้างเป็นคู่ๆ รวม ๗ คู่ ตั้งอยู่ทางด้านหน้า
ปราสาทพระเทพบิดร มีชื่อต่างๆ ดังนี้ อสูรวายุภักษ์ อัปสรสีห์ สิงหพานร กินนร เทพปักษี เทพนร
สิงห์ อสูรปักษี รูปสัตว์หิมพานต์ทั้ง ๗ คู่นี้ หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ประดิษฐ วรการ ทรงเป็นผู้ปั้นแบบ
๑.๗ นครวัดจาลอง ตั้งอยู่ด้านเหนือพระมณฑป รัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้พระยาสามภพ
พ่าย(หนู) ถ่ายแบบจากปราสาทหินนครวัด ในเมืองเขมร แต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่
๕ ในพ.ศ. ๒๔๒๕ คราวฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี โดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ทรงเป็นนายช่าง
ก่อสร้าง
๑.๘ พระระเบียง ที่ผนังพระระเบียงด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้น
จนจบ มีคาโคลงอธิบายภาพจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้ที่เสาระเบียง ภาพที่หมดมี ๑๗๘ ห้อง ห้องที่ ๑
ซึ่งเป็นภาพตั้งต้น อยู่ตรงกับวิหารยอด และเวียนเป็นทักษิณาวัตร (ตามเข็มนาฬิกา) ไปจนบรรจบ
ครบรอบ ภาพรามเกียรติ์นี้เริ่มเขียนครั้งแรกในรัชกาลที่ ๑ และได้ซ่อมแซมใหม่หลายครั้งด้วยกัน
นอกจากนี้สิ่งควรชมภายในวัด พระศรีรัตนศาสดารามยังมีอีกมายมายได้แก่ พระอัษฎา
มหาเจดีย์ หอพระนาค พระศรีรัตนเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
๒. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัด พระเชตุพ นวิม ลมั งคลาราม หรื อวั ด โพธิ์ เป็ น พระอารามหลวงชั้น เอก ชนิ ด ราช
วรมหาวิห าร และเป็ น วัดประจ ารั ช กาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ ฬาโลกมหาราช ทั้งยั ง
เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลาย
แขนง และเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมีจานวน ๙๙ องค์ พระเจดีย์ที่สาคัญ คือ
พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างเดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด
เกล้ าฯ ให้ ส ถาปนาวัดนี้ ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ โดยทรงสร้ างพระอุโ บสถ พระระเบี ยง พระวิห าร
ตลอดจนบูรณะของเดิม เมื่อแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๔๔ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดประจารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงเปลี่ยนสร้อยนามวัดเสียใหม่ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม”
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อาทิเช่น
๒.๑ พระพุทธไสยาส หรือวิหารพระพุทธไสยาส สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาส เป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้ง
องค์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ ลักษณะพิเศษของพระพุทธไสยาส ได้แก่ พระบาทซ้าย
และขวาซ้อนเสมอกัน ที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล ๑๐๘ ประการ ตรงกลางเป็นรูปจักรตามตารา
มหาปุริสลักขณะ ลวดลายของมงคล ๑๐๘ ประการ เป็นการผสมผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่

บทที่ ๑๕ ๔๑๕
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รับมาจากชมพูทวีปและจีน บริเวณผนังของวิหารนั้น ด้านบนมีภาพเขียนสีเรื่อง มหาวงศ์ และผนัง
ระหว่างช่องหน้าต่าง เขียนภาพสีเกี่ยวกับพระสาวิกาเอตทัคคะ ๑๓ องค์ อุบาสกเอตทัคคะ ๑๐ ท่าน
และอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ ท่าน

ภาพที่ ๑๕.๓ พระพุทธไสยาส ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒.๒ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ๔ องค์ แต่ละองค์สูง ๔๑ เมตร
เท่ากัน เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ พระมหาเจดีย์ 3 แรก สร้างเรียงจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ในแนวเดียวกัน ส่วนองค์ที่ ๔ สร้างเยื้องไปทางด้านหลัง พระเจดีย์องค์กลาง (ประดับ
กระเบื้องเคลือบสีเขียว) สร้ างขึ้นในรั ชกาลที่ ๑ สร้างครอบโกลนพระศรีสรรเพชญ เนื่ องจากทรง
อัญเชิญโกลนพระศรีสรรเพชญ์ดาญาณมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย
ประสงค์จะหล่อองค์พระขึ้นใหม่ แค่คณะสงฆ์ได้ทูลถวายว่า ไม่เป็นมงคลแก่บ้านเมือง จึงตัดสินพระทัย
สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ ครอบโกลนพระศรีสรรเพชญนี้ไว้ ในรัชกาลที่ ๓ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น ๒
องค์ขนาบซ้ายขวาพระเจดีย์ศรีสรรเพชญ์ดาญาณ เจดีย์องค์ที่อยู่ ทางด้านเหนือ (ประดับกระเบื้องสี
ขาว) ทรงสร้างอุทิศถวายแด่รัชกาลที่ ๒ พระราชทานนามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิธาน ส่วน
องค์ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ (ประดับกระเบื้องสีเหลือง) พระราชทานนามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร
พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ ๓ เมื่อรัชกาลที่
๔ ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์โปรดเกล้าให้ถ่ายแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ที่วัดสวนหลวงสบสวรรค์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นองค์ที่ ๔ โดยองค์พระมหาเจดีย์มีลักษณะที่แตกต่าง
จากพระมหาเจดีย์ทั้ง ๓ องค์ คือ มีซุ้มคูหาเข้าไปภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้ (ประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบสีขาบหรือสีน้าเงินเข้ม ) พระราชทานนามว่า พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นพุทธบูชานับเป็นพระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ ๔
หลังจากนั้น รัชกาลที่ ๔ มีพระราชดารัสว่า “ต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่
จาเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจารัชกาลในวัดพระเชตุพนฯ ต่อไปเลย เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้ง ๔ รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้ง ๔ พระองค์ ผิดกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่น ”
ดังนั้น การสร้างพระมหาเจดีย์ประจารัชกาลจึงได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมา
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ภาพที่ ๑๕.๔ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล
๒.๓ รูปปั้นฤาษีดัดตน มีรูปฤาษีดัดตนตั้งอยู่หลายรูป ฤาษีดัดตนเหล่านี้หล่อขึ้นด้วย
สังกะสีและดีบุกในรัชกาลที่ ๓ เดิมตั้งไว้ตามศาลารายต่างๆ และมีแผ่นจารึกอธิบายวิธีการแก้โรคต่างๆ
โดยการดัดตนประกอบท่าทางของรูปฤาษีเหล่านั้น ถือว่าเป็นการแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการ
ของกรุงศรีอยุธยาที่ได้รวบรวมไว้
๒.๔. เขามอและตุ๊กตาหิน บริ เวณลานรอบนอกของพระระเบี ยงมีเขามอก่อไว้เป็ น
หย่อมๆ โดยรอบ รวมทั้งสิ้น ๒๖ ลูก ก่อขึ้นในรัชกาลที่ ๓ โดยโปรดให้นาหินที่รื้อมาจากสวนขวาใน
พระบรมมหาราชวังมาก่อขึ้นที่นี่ เขามอที่น่าสนใจมากมี ๒ แห่ง คือ แห่งแรกอยู่ที่หน้าพระมหาเจดีย์
มีศิวลึงค์ประดิษฐานอยู่จึงเรียกเขามอลูกนี้ว่า “เขาศิวลึงค์” ไม่ทราบว่าศิวลึงค์นี้นามาจากที่ใด อีกแห่ง
หนึ่งคือ เขามอที่อยู่ตรงทางเข้าพระระเบียงด้านทิศใต้ มีรูปฤาษีดัดตนตั้งอยู่ ปัจจุบันนิยมเรียกกัน เขา
ฤาษีดัดตน”
๒.๕ ตุ๊กตาหินจากเมืองจีน ตั้งประดับไว้ตามที่ต่างๆ ในบริเวณเขตพุทธาวาส ได้แก่
ตุ๊กตาหินรูปคน เช่น ตุ๊กตาหินรูปฝรั่ง และรูปขุนนางหรือนักรบจีนสมัยโบราณ ตุ๊กตาหินรูปสัตว์ เช่น
ม้า แพะ สุ นั ข ช้าง สิ ง โต และ ตุ๊กตาหิ น รู ป สิ งก่อสร้ าง เช่น เจดีย์ จีน(ถะ) ซุ้มประตู เสาประที ป
กระถางบัว ตุ๊กตาหินดังกล่าวข้างต้นนี้มีอยู่ทั่วไปในบริเวณพุทธาวาส นับเป็นวัดที่มีสิ่งประดับประเภท
ตุ๊กตาหินมากที่สุดวัดหนึ่ง ตุ๊กตาหินเหล่านี้นาเข้ามาในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีการค้ากับจีน
มาก
๒.๖ ยักษ์วัดโพธิ์ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป ยักษ์วัดโพธิ์นั้นตั้งอยู่ที่ซุ้มประตู
ทางเข้าพระมณฑป โดยมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียว ลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่ง
มักมีผู้เข้าใจผิดว่าตุ๊กตาสลักหินรูปจีน หรือ ลั่นถัน นายทวารบาลที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูวัดนั้นคือ
ยักษ์วัดโพธิ์
นอกจากนี้สิ่ ง ก่อสร้ างอื่น ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิห ารยั งมี
ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระวิหารทิศ
พระตาหนักวาสกรี พระมหาสถูป และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

บทที่ ๑๕ ๔๑๗
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวรารามหรือที่นิยมเรียกกัน ในภาษาพูดว่า “วัดแจ้ง” หรือ”วัดอรุณ” เป็น
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดมะกอก
ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้า
เจ้าพระยา เขตพระราชฐานได้ครอบคลุมบริเวณวัด จึงทรงปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดภายในพระราชวัง ไม่มี
พระสงฆ์จาพรรษา และพระราชทานนามว่า “วัดแจ้ง” (พิสิฐ เจริญสุข, ๒๕๕๑)
ใน พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตีได้เมืองเวียงจันทน์ แล้วอัญเชิญพระ
พุทธ รูปสาคัญ ๒ องค์ คือพระแก้วมรกตกับพระบางลงมาด้วย สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดฯ ให้
อัญเชิญ ประดิษฐานไว้ที่วัดแจ้ง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๒๗ เมื่อรัชกาลที่ ๑ โปรดฯ ให้สร้างกรุงเทพฯ เป็น
ราชธานีใหม่ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระบางนั้น พระ
ราช ทานให้เจ้านันทเสนนากลับคืนไปเวียงจันทน์ใน พ.ศ. ๒๓๒๕
ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด
แต่ยังไม่ทันสาเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ ๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อ และพระราชทาน
นามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” และมีพระราชดาริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น เดิมสูง
๑๖ เมตร แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสาหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนาง
นองมาติ ด ต่ อ บนยอดนภศู ล ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯ ให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระ
พุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย มาบรรจุ ไ ว้ ที่ พ ระพุ ท ธอาสน์ ข องพระประธานในพระอุ โ บสถด้ ว ย เมื่ อ การ
ปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดอรุณราชวราราม อาทิเช่น
๓.๑ พระปรางค์ สร้างในรัชกาลที่ ๓ ระหว่างพ.ศ. ๒๓๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๓๙๐ สูงประมาณ
๖๗ เมตร และมีฐานกลมโดยรอบ ๒๓๔ เมตร นับเป็นปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะของ
ปรางค์ เป็นปรางค์หมู่ ประกอบด้วยปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยปรางค์ทิศ ๔ องค์ และ
มณฑปทิศ ๔ หลัง ตั้งอยู่บนฐานทักษิณเดียวกัน มีกาแพงรั้วลูกกรงเหล็กกั้นโดยรอบ ที่กาแพงมีประตู
ทางเข้า ๕ ทาง เหนือซุ้มประตูแต่ละแห่งมีพระบรมราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลติดอยู่ ได้แก่ ซุ้มประตู
ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น พระบรมราชสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ ารั ช กาลที่ ๑ และ ๓ ส่ ว นซุ้ ม ประตู ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๒,๔ และ ๕
๓.๒ โบสถ์น้อย อยู่หน้าพระปรางค์ เป็นโบสถ์เดิมของวัดที่สร้ างขึ้นในสมัยอยุธยา คู่กับ
พระปรางค์ ภายในโบสถ์น้อยประดิษฐานพระพุทธรูป รวม ๒๙ องค์ ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า
สมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อจวนจะสิ้นรัชกาล ได้ทรงผนวชและเสด็จมาประทับ ณ โบสถ์นี้ มีพระแท่น
บรรทมที่ยังคงเก็บรักษาไว้ ซึ่งทาจากไม้กระดานแผ่นเดียวขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมีพระบรมรูป
ของพระองค์ประทับห้อยพระบาทประดิษฐานอยู่ด้วย

๔๑๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในภายในวัดอรุณราชวรารามยังมี วิหารน้อย
พระระเบียง พระอุโ บสถ มณฑปพระพุทธบาทจ าลอง พระเจดีย์ ๔ องค์และสิ่ งก่อสร้างอื่ นๆอีก
มากมาย

ภาพที่ ๑๕.๕ วัดอรุณราชวราราม
ที่มา : ไหว้พระเก้าวัด (๒๕๕๖)
๔. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่
มีมาก่อนการสร้างกรุ งเทพมหานคร เดิมชื่อวัดจอมทอง ต่อมาพระเจ้าลู กยาเธอ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระ
อาราม เนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรีใน พ.ศ. ๒๓๖๓
เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทอง ฝั่งธนบุรีทรงหยุดพักและทาพิธีเบิกโขลนทวารตามตาราพิชัย
สงคราม พร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะ แต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกเข้ า
มา เมื่อยกทัพกลับ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่
และถวายเป็นพระอารามหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก โปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชโอรส อันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา
การปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดเสมือนสร้างใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จประทับคุมงานและตรวจตราด้วยพระองค์เอง ด้วยพระองค์ทรงโปรดการติดต่อค้าขาย
กับประเทศจีนเป็นอย่างมาก (กระทั่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ตรัสเรียกพระองค์ว่า เจ้าสัว) มีส่วนให้
ทรงโปรดศิลปกรรมจีนเป็ นพิเศษ เมื่อครั้งสถาปนาวัดแห่งนี้ ทรงพระราชดาริเปลี่ยนแบบอย่างตาม
ความพอพระราชหฤทัย โดยนาศิลปกรรมจีนมาผสมผสานกับศิลปกรรมไทยได้อย่างประณีตกลมกลืน
โดยมีชาวจีนสาเพ็งมาช่วยสร้าง พร้อมทั้งสั่งช่างฝีมือมาจากเมืองจีน งานก่อสร้างในครั้งนี้ใช้เวลานาน
ถึง ๑๔ ปีจึงแล้วเสร็จ การสร้างวัดราชโอรสฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นครั้งสาคัญของสถาปัตยกรรม
สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นครั้งแรกที่สร้างโบสถ์วิหารโดยไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นอกจากนี้ ยังมีเสา
พาไลโดยรอบเพื่อรองรับน้าหนักชายคาปีกนกแทนคันทวยแบบเดิมเป็นการประยุกต์ดัดแปลงที่ทุกคน
ต่างเห็นเป็นสิ่งแปลก กระทั่งสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงมีลายพระหัตถ์ทูลสมเด็จ กรม

บทที่ ๑๕ ๔๑๙
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า “... เป็นวัดแรกที่คิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัด ซึ่งสร้างกันเป็นสามัญ จะ
เรียกต่อไปในจดหมายนี้ว่า วัดนอกอย่าง พิจารณาดูวัดราชโอรสเห็นได้ว่า วัดนอกอย่ างนั้น ไม่ใช่แต่
เอาช่อฟ้าใบระกาออกเท่านั้น ถึงสิ่งอื่นเช่นลวดลายและรูปภาพเป็นต้น ก็แผลงไปเป็นอย่างอื่นหมด
คงไว้แต่สิ่งอันเป็นหลักของวัด อันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นต้น นอกจากทรงสร้างตาม
พระราชหฤทัยไม่เกรงใครจะติเตียน แต่ตั้งพระราชหฤทัยประจงให้ งามอย่างแปลก มิใช่สร้างแต่พอ
เป็นกิริยาบุญ...” (อุไร สิงห์ไพบูลย์พร, ๒๕๔๒)
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รัชกาลที่ ๓ ทรงนิยมศิลปกรรมแบบจีนมาก จึงทรงตกแต่งวัดด้วยศิลปกรรมแบบจีน
ผสมไทยเรียกว่า ศิลปะแบบ “พระราชนิยม” ของรัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสนับเป็นวัดแรกที่คิดสร้าง
ออกนอกแบบอย่างวัดซึ่งสร้างกันอย่างสามัญได้งดงามยิ่งนัก โดยหน้าบันของพระอุโบสถและพระ
วิหารนั้นจะเป็นแบบเรียบๆ ตัดส่วนที่เป็นช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ ออกทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ว่าชารุด
แตกหักได้ง่ายและเปลืองเวลาในการทา แต่มีการประดั บหน้าบันด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลาย
แทน เพราะทรงเล็งเห็นว่าสีที่เคลือบน้ายาบนกระเบื้องแล้วเอาไปเผาจะมีความสวยงามทนทานต่อ
ภูมิอากาศมากกว่าสีที่ทาจากภายนอก นับเป็นพระปรีชาญาณของพระองค์ท่าน
พระอุโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมผสมระหว่างไทยและจีนหลังคา
เป็นแบบจีนสองชั้นแต่มุงกระเบื้องสีแบบไทย สีเขียวกับสีเหลือง ถ้าเป็นวัดจีน หลังคาสีเขียวหมายถึง
วัดของสามัญชน แต่หลังคาเหลืองจะหมายถึงวัดของจักรพรรดิ หลังคาจีนจะไม่ใช้สองสีนี้ปะปนกัน
แสดงว่าทรงไม่ได้รับธรรมเนียมนี้มาจากจีน แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมแบบหลังคาไทยไว้ในจุดนี้
ไม่มีเครื่องบน หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ สวยงาม แต่งเป็นรูปแจกันดอกเบญจมาศ มีรูป
สัตว์มงคลตามคติของจี น คือ มังกร หงส์ และนกยู งอยู่ ร อบๆ แจกัน ตอนล่ างเป็นภาพทิว ทัศน์ มี
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยงภูเขา ต้นไม้ ตามขอบหลังคาประดับกระเบื้องสี และถ้วยชามโดยรอบส่วนที่เคย
เป็นหางหงส์ประดับด้วยแจกันจีนอย่างงดงาม บริเวณหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถยังมี ”นายทวาร
บาล” เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ ๓ ตัว ด้านหลังอีก ๒ ตัว ขนาดใหญ่กว่าคนจริง เป็นรูปชาวจีน
หน้าตาดุดันยืนเฝ้าประตูอยู่ดูน่าเกรงขาม ปกติวัดอื่นที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะพระราชนิยมของรัชกาล
ที่ ๓ มักจะเห็นเป็นตุ๊กตาอับเฉาหินแกรนิต แต่งตัวแบบนักรบจีนยืนเฝ้าเป็นนายทวารบาล แต่ที่วัดนี้
แปลกตาเพราะเป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบขนาดใหญ่ ผิดกับที่อื่น
พระประธานในพระอุโบสถ มีนามว่า “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร” เป็นพระพุทธรูป
ปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ ๓.๑๐ เมตร สูงประมาณ ๔.๕๐ เมตร ด้านล่างเป็นฐานเขียนรูปยก
ขอบปลายกลีบบัว ลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกที่พระพุทธอาสน์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
พระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานไว้ที่ผ้าทิพย์
ใต้ฐานพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมกับถวายพระปรมาภิไธยประจารัชกาล และศิลา
จารึกดวงชันษา
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร” ประดิษฐานภายใต้พระมหาฉัตร ๙ ชั้น (นพปฏลม
หาเศวตฉัตร) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรจะต้องเป็น

๔๒๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคารหรือพระบรมอัฐิ ของพระเจ้าแผ่นดิน ฉะนั้นการได้กราบ
พระพุทธรูปองค์นั้นๆ ถือเป็นการกราบพระเจ้าแผ่นดินไปพร้อมกัน เป็นสิริมงคลเพิ่มทวีคูณ
พระพุทธรูปองค์นี้กล่าวกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่งามโดยพุทธลักษณะอย่างยิ่งองค์หนึ่ง สร้าง
ได้งดงามกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นที่สร้างในสมัยเดียวกัน เบื้องหน้าพระประธานในพระอุโบสถยังได้
ประดิษฐานพระบรมสาทิศลักษณ์ของรั ชกาลที่ ๓ ทรงเครื่องราชภูษิตาภรณ์เสด็จออกรับ ราชทูต
อังกฤษ ทรงฉลองพระองค์ครุยกรองทอง ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์นี้เป็นภาพสีน้ามันในพระอิริยาบถ
เต็มพระองค์ที่งดงามมาก โดยนามาเข้ากรอบลับแลลายทอง ซึ่งกรอบลับแลเป็นของโบราณนามา
ซ่อมแซมปิดทองใหม่ ส่วนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘
ผนังด้านในพระอุโบสถเขียนเป็นลายเครื่องบูชาแบบจีน บางช่วงมีความหมายในการให้พร
ฮก ลก ซิ่ว ตามคติของจีน เหนือช่องกรอบประตูหน้าต่างมี “กระจกโบราณ” เป็นกระจกเงาติดไว้ช่อง
ละ ๓ แผ่น ถือเป็นสิ่งมงคลเพื่อสะท้อนความชั่วร้ายออกไป และยังเพิ่มความสว่างไสวโดยเฉพาะเมื่อ
มีการจุดตะเกียงภายในพระอุโบสถ ประตูทางเข้าด้านนอกพระอุโบสถ ลงรัก ประดับมุกลายมังกรดั้น
เมฆ ล้อมกรอบด้วยลายดอกเบญจมาศ ด้านในประตูกลับเขียนรูปเสี้ยวกางแบบจีน
ด้านซ้ายพระอุโ บสถจะเห็ นพระแท่นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้ าอยู่หั ว
ขณะดารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อทรงเสด็จมาทรงคุม
งานและตรวจการก่อสร้างวัด ได้ประทับที่พระแท่นใต้ต้นพิกุลใหญ่ และเล่ากันว่าเคยรั บสั่งไว้ว่า “ถ้า
ฉันตายจะมาอยู่ที่ใต้ต้นพิกุลนี้”
โดยรอบพระอุโบสถของวัดจะมี “ซุ้มเสมา” สาหรับซุ้มเสมาวัดราชโอรสารามนั้นเป็น ซุ้ม
เสมาทรงเกี้ยว คือซุ้มเสมาที่ทารูปแบบลักษณะซุ้มคล้ายอย่าง “เรือนเกี้ยว” (พาหนะที่ตั้งบนคานใช้
คนแบกหามของจีน) เป็นแบบแผนซุ้มเสมาที่เริ่มนิยมมาตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา โดยซุ้มเสมานี้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อน มีใบเสมา ๒ ใบ เรียกว่าเสมาคู่
(วัดหลวงจะมีใบเสมา ๒ ใบ)

ภาพที่ ๑๕.๖ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ที่มา : สานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร (๒๕๓๓)

บทที่ ๑๕ ๔๒๑
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มาราม เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิห าร ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า
ในราชธานีจะต้องมีวัดสาคัญประจา ๓ วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรง
สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี เพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ กนิกาย
และเพื่อที่พระองค์เองและเจ้านาย ข้าราชการที่จะไปทาบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้พระบรม
มหาราชวัง วัดราชประดิษฐฯ จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้
เพราะวัดอื่นๆ ของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกาย (อุไร สิงห์ไพบูลย์พร,๒๕๔๒)
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๔๐๗ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม” เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนเป็น
“วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นที่ประดิษฐานหลักศิลา ซึ่งเป็นสีมามีจารึก
คาถาบาลีและภาษาไทย เป็นบทพระราชนิพนธ์รวม ๑๐ หลัก
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อาทิเช่น
๑. พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนแบบทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกาประดับ หน้าบันด้านหน้าและหลัง
ใช้ไม้สั กแกะสลั กลายรูป พระมหาพิชัยมงกุฎ บนพระแสงขรรค์ มีพานแว่นฟ้ารองรั บ พานแว่นฟ้า
ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง ๖ เชือก ทั้ง ๒ ข้าง ประดับด้วยฉัตรห้าชั้น ตัวอุโบสถด้านนอกด้านหลังมี
ซุ้มแกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแผ่น ภายในซุ้มเป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึกประกาศ ๒ ฉบับ ฉบับแรกเป็น
ประกาศ การสร้างวัดถวายพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและอีกฉบับหนึ่งเป็นประกาศงานพระราชพิธี
ผูกพัทธสีมา ภายในพระอุโบสถที่ฝาผนังโดยรอบมีจิตรกรรมฝาผนังเทพยดา ดั้นเมฆ พระราชพิธีสิบ
สองเดือน และภาพการเกิดสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่ ๔ (อุไร สิงห์ไพบูลย์พร,๒๕๔๒) ซึ่งถือว่าเป็น
ศิลาจารึกที่มีความสาคัญต่อคณะธรรมยุติกนิกายในไทยเป็นอย่างมาก และเพราะด้วยธรรมยุติกนิกาย
นั้นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก เขตสังฆาวาสนั้นจึงห้ามสตรีผ่านเข้าออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔
จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามยังมี หอไตร
ตั้งอยู่ด้านข้างพระอุโบสถทางทิศตะวันออก เป็นปราสาทยอดปรางค์ทรงเขมร และมีหอพระ ศาลา
ทรงไทย หอระฆัง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

๔๒๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๕.๗ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ที่มา : สานักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร (๒๕๓๓)
๖. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณ ชื่อเดิมว่า “วัดแหลม”
หรือ “วัดไทรทอง” สมัยรัชกาลที่ ๕ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ โปรดตั้ง
กองทัพรับขบถเจ้าอนุวงศ์ที่วัดนี้ หลังเสร็จจากการรบแล้วได้มีศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดแหลม โดยร่วมกับ
พระเจ้ าน้ องยาเธอ รวม ๔ พระองค์ คือ กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ กรมหลวงภูว เนตรนริ นทรฤทธิ์
พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล และพระองค์เจ้าหญิงวงศ์ ในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ไว้
เป็ น อนุ ส รณ์ ๕ องค์ เรี ย งอยู่ ด้ า นหน้ า วั ด สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรด
พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดเบญจมบพิตร” หมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ องค์ ต่อมารัชกาลที่ ๕
ทรงขยายพระนคร ซื้อที่ดินบริเวณคลองสามเสนและคลองผดุงกรุงเกษมตอนเหนือของวัดเบญจม
บพิตรที่ทรุดโทรม ทรงทาผาติกรรมขึ้นเป็ นวัดใหม่ให้ งดงามสมกับ เป็ นพระอารามหลวง โปรดให้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นประธานในการก่อสร้างวัดใหม่ทั้ง
หมดแล้วพระองค์ทรงเป็นประธานในการผูกพัทธสีมาในปี ๒๔๔๒ ทรงพระราชทานนามเติมอักษร
“ม” และเพิ่มสร้อยว่า “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” หมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕
ทรงแสดงพระราชประสงค์ให้นาพระสรี รังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ พระพุทธชินราชพระ
ประธานในพระอุโบสถ ปี ๒๔๔๔ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ โปรดให้
สร้างด้วยหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลี และในปี ๒๔๕๓ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อนการสร้าง
แล้วเสร็จ
สมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดให้ดาเนินการต่อ โปรดให้ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับ
ตกแต่งหิ น อ่อนฝาผนั งและพื้นพร้ อมรั ตนบั ล ลั งก์ ให้ช่างเขียนลายไทยที่ฝาผนั ง และอัญเชิญพระ
สรีรังคารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาบรรจุไว้ใต้รัตนบัลลังก์พระพุทธชินราชใน
พระอุโบสถ

บทที่ ๑๕ ๔๒๓
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อาทิเช่น
๖.๑ พระอุโบสถ ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนทั้งหลัง อาคารทรงจัตุรมุข มีมุขเด็จยื่น
ออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาซ้อนกัน ๕ ชั้นมุงกระเบื้องกาบูสีเหลือง ลักษณะเป็นกาบโค้ง
มีระเบียงคดล้อมรอบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักปิดทอง หน้าบันแกะสลักด้วยไม้ลงรักปิด
ทองประดับกระจก ฝาผนังภายในเขียนภาพลายไทยเทพพนมทรงข้าวบิณฑ์สีเหลืองตลอดถึงเพดาน
บนขื่อทั้งหมดมีภาพเขียนลายทองรดน้า เพดานประดับดาวกระจาย ซุ้มหน้าต่างเป็นเรือนแก้วฐานเท้า
สิงห์ บานประตู ๓ ด้าน จาหลักโลหะภาพนูน ที่ซุ้มมุขด้านตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์
ใหญ่ปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชจาลองเรียกกัน
ทั่วไปว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” (พิสิฐ เจริญสุข,๒๕๕๑)
๖.๒ พระประธาน ในพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้
หล่ อเมื่อปี ๒๔๔๔ เป็น พระนั่ งสมาธิราบ ปางมารวิชัย สมัยสุ โ ขทัย จ าลองจากองค์จริงที่จั งหวัด
พิษณุโลกคือ พระพุทธชินราช
๖.๓ พระระเบียงคด ลักษณะเป็นมุขกระสันต่อจากมุขพระอุโบสถด้านทิศใต้โอบไปทาง
ตะวันตกมาจรดมุขด้านหน้า ภายในมีพระพุทธรูปโบราณปางและสมัยต่างๆที่สมเด็จกรมพระยาดารงฯ
นามาถวาย ประดิษฐานบนแท่นปั้นลาย ลงรักปิดทองเรียงรายไปตามพระระเบียง ปัจจุบันมี ๕๒ องค์
สลับอิริยาบถนั่งและยืน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณต่างๆ
นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามยังมี พระที่นั่ง
ทรงผนวช พระที่นั่ งทรงธรรม สมเด็จพระนางเจ้ าสว่างวัฒนา โปรดให้ส ร้างเพื่ออุทิศถวายเจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๔๔๕ พระวิหาร ส.ผ. สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๔๕ เพื่อใช้เป็นหอพระธรรมมีชื่อว่า หอสมุดพุทธสาสนสังคหะ ปัจจุบันเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธนรสิงห์จาลอง พระฝาง และพระพุทธรูปโบราณต่างๆ ศาลาสี่สมเด็จ หอระฆัง
บวรวงศ์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

ภาพที่ ๑๕.๘ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๔๒๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๗. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดที่มหาสีมาขนาดใหญ่ทาเป็นเสาศิลาจาหลักรูป
สีมาธรรมจักรอยู่บนเสา ตั้งที่กาแพงวัดทั้ง ๘ ทิศ จึงได้นามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แปลว่าวั ด
ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและเป็นวัดซึ่งมีมหาสีมาตั้งอยู่ การตั้งมหาสีมาในวัดเช่นนี้ก็เพื่อเฉลี่ยลาภ
ผลแก่สงฆ์ผู้อยู่ในสีมาเดี่ยวกันโดยทั่วถึง และการกระทาสังฆกรรมในวัดอาจทาได้ในมหาสีมา เช่น การ
บวชพระ แม้จะไม่กระทาในพระอุโบสถอย่างวัดอื่น ๆ แต่กระทาในขอบเขตแห่งสีมาก็เป็นองค์พระได้
ตามพระวินัยเมื่อได้รับการอนุมัติจากสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดราชพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวัด
ประจาพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนิยม มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตย
กรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวัน
ตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่
พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจาหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร ๘ เสา ตั้ง
เป็นสีมาที่กาแพง ๘ ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คานี้มา
จากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้าง
ใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
ตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจารัชกาล
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อาทิเช่น
๗.๑ พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาด้านหน้ามีมุขเด็จมุงด้วยกระเบื้อง
เคลือบสี ติดช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันมุขเป็นรูปช้าง ๗ เศียร เทิดพานทองรองรับใส่มงกุฎ
ขนาบสองข้างด้วยฉัตรมีราชสีห์และคชสีห์ประคอง หน้าบันมุขเด็จเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ด้านใน
เป็นลายรดน้าพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านนอกเป็นตราราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หนึ่งรวม ๕ ดวง เฉพาะที่บานประตู
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง ๕ นี้ มีสายสะพายล้อมวงกลมและสร้อยทับอยู่บนสายสะพายกับมีโบว์ห้อย
ดวงตราอีกชั้นหนึ่ง ลายประดับมุขที่บานประตูและหน้าต่างนี้ยกย่องว่าเป็นศิลปะชิ้นสาคัญที่สุดชิ้น
หนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านข้างของซุ้มแต่ละด้านเป็นรู ปเซี่ยวกางถือง้าวยืนอยู่บ นหลังสิงห์
ด้านข้างของซุ้มหน้าต่างแต่ละด้านเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ยืนอยู่กลางลายกนก ภายในพระอุโบสถ
เป็นแบบยุโรปผสมแบบไทย เพดานเป็นลายเครือเถาสีทอง ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเป็นรูปอุณาโลม
และมีอักษร จ. สลับเหนือซุ้มกลางประตู ภายในปั้นเป็นรูปตราแผ่นดินประจาพระองค์ของรัชกาลที่ ๕
โดนจาลองแบบจากตรางาประจาพระองค์ การตกแต่งภายในพระอุโบสถและผนังชั้นบนระหว่างเสา
คูหาเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนการให้สีภายในพระอุโบสถงดงามและปิดทองบางแห่ง

บทที่ ๑๕ ๔๒๕
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๗.๒ พระวิหาร มีรูปทรงแบบเดียวกับพระอุโบสถทั้งภายในและภายนอก แตกต่างกัน
ตรงที่บานประตูและหน้าต่างสลักด้วยไม้เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในขณะที่พระอุโบสถเป็นลาย
ประดับมุข นอกจากนี้ลวดลายภายในพระวิหารจะมีเฉพาะที่เพดานบัวกั้นผนังชั้นล่างและชั้นบน และ
กรอบหน้าต่างเท่านั้น นอกนั้นผนังเป็นสีทองไม่มีลวดลาย ภายในพระวิหาร ผนังด้านบนทาสีชมพู
เขียนลายดอกไม้ร่วง ตอนล่างทาเป็นอุณาโลมสลับกับอั กษร จ บานหน้าต่างด้านในเป็นลายรดน้าพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่าพระประทีปวโรทัย
๗.๓ พระเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ทรงไทยย่อเหลี่ยมฐานคูหาประดับกระเบื้องเคลือบลาย
เบญจรงค์ทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางเป็นประธานของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนพื้นไพที ยอดปลีพระ
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๖,๐๑๘ องค์ ลูกแก้วยอดปลีพระเจดีย์ทาด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ
ทอง เหนือฐานพระเจดีย์มีซุ้มโดยรอบ รวม ๑๔ ซุ้ม นับตั้งแต่ซุ้มพระรูปหล่อของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสั งฆราชเจ้า และพระพุทธรูปเหนือซุ้ม มีชานและกาแพงแก้ว
สาหรับเดินรอบเจดีย์ ตรงกลางองค์พระเจดีย์มีชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกสมัย
ลพบุรี ๒ องค์ นอกจากนี้ผนังด้านในองค์พระเจดีย์มีช่องประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อม ๖ องค์
นอกจากนี้ สิ่ งก่อสร้ างและสิ่ งที่ส าคัญภายในวัดราชบพิธ สถิตมหาสี มารามยังมี พระ
ระเบียงหรือพระวิหารคต ผนังประดับกระเบื้องลายเบญจรงค์เชื่อมพระอุโบสถกับพระวิหารมุขและ
พระวิหารล้อมองค์พระเจดีย์ใหญ่ และมีวิหารทิศหรือวิหารมุข อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ตรงกั บ พระเจดี ย์ ใ หญ่ มี ศ าลาราย เกยและพลั บ พลาเปลื้ อ งเครื่ อ ง อยู่ มุ ม ก าแพงวั ด ด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

ภาพที่ ๑๕.๙ ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สถาปัตยกรรมโกธิค
ที่มา : ธรรมะไทย (๒๕๕๗)

๔๒๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๘. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด
เกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๕๐ โดยมีพระราชดาริว่า สมควรจะสร้างปูชนียสถานในที่กึ่งกลาง
พระนคร ตามแบบอย่างสุโขทัยและอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐาน
พระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระราชทาน
นามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต
วัดพระใหญ่หรือวัดเสาชิงช้า จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างต่อ ทรงสร้างพระวิหารและทรงจาหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่การสร้าง
อุโบสถไม่ทันสร้างแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน การก่อสร้างวัด แล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ. ๒๓๙๐ ทรงพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพธาราม” และในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้สร้อยนามวัดเป็น “เทพวราราม” อันเป็นชื่อที่ใช้
มาถึงปัจจุบัน
ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์
มาบรรจุ ที่ผ้ าทิพย์ ด้านหน้ าพุทธบั ล ลั งก์พระศรี ศากยมุนี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ และมีพระราชพิธีทรง
บาเพ็ญพระราชกุศลคล้ ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานั นทมหิ ดล พระ
อัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี (พิสิฐ เจริญสุข.และคณะ,๒๕๕๑)
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดวัดสุทัศนเทพวราราม อาทิเช่น
๑. พระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ
พระพุทธตรี โลกเชษฐ์ เป็น พระพุทธรูป ปางมารวิชัย พระอุโบสถและพระประธานสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๓ ผนังด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ ซุ้มประตูและ
หน้าต่างเป็น ซุ้มยอดเจดีย์ มีลักษณะแปลกตาและงดงามมาก รอบๆ พระอุโบสถ มีซุ้มเสมา ๘ ซุ้ม
ตั้งอยู่บนกาแพงแก้ว เป็นใบเสมาคู่ซึ่งทาจากหินอ่อนสีเทา สลักเป็นภาพช้าง ๓ เศียร งวงชูดอกบัวตูม
เศียรละ ๑ ดอก เบื้องบนมีดอกบัวบาน ๓ ดอก บนกาแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้ มีเกยอยู่ด้าน
ละ ๔ เกย ซึ่งใช้เป็นที่สาหรับประทับโปรยทานแก่ประชาชนในงานพระราชพิธี เรียกว่า “เกยโปรย”
ทาน ภายในพระวิหารมีภาพวาดบนเสาด้านข้างขององค์พระศรีศากยมุนี มีรูป เปรต ตนหนึ่งนอนพาด
กายอยู่และมีพระสงฆ์กาลังยืนพิจารณาสังขาร ซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีต เป็นที่ร่าลือกั นว่า
หากใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระศรีศากยมุนีใน “พระวิหารหลวง” ต้องไปดูรูปจิตรกรรม “เปรตวัด
สุทัศนฯ” ที่ขึ้นชื่อนี้
๒. พระวิหาร เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยถ่ายแบบมาจากพระ
วิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณ ๒ ชั้นลด ๑ มี
เฉลียงซ้ายขวามุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าและด้านหลังพระ
วิหารมีประตูเข้าสู่พระวิหารด้านละ ๓ ประตู เป็นประตูสลักไม้ รัชกาลที่ ๒ ทรงจาหลักบานประตูด้วย
พระองค์เอง นับเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒
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เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามยังมี พระวิหารคต
หรือพระระเบียง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตาหนักสมเด็จพระสังฆราช เดิมใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราช (แพ ติสสเทวมหาเถร) ศาลาวิหารทิศ เป็นศาลาทรงไทย ๔ หลัง ศาลาลอย มี ๔ แห่ง
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

ภาพที่ ๑๕.๑๐ บริเวณหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม
ทีม่ า : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๒๕๕๘)
๙. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช
วรวิห าร พระอารามนี้ เคยเป็น ที่ป ระทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง ๔ พระองค์ และเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล ในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างขึ้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน เดิมชื่อวัด
ใหม่ เมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นเสด็จทิวงคตใน พ.ศ. ๒๓๗๕ พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาให้สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งผนวกอยู่ที่วัดเสอราย (คือ
วัดราชาธิวาสในปัจจุบัน) ให้เสด็จมาครองวัดนี้ และพระราชทานชื่อวัดเสียใหม่เป็น วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหารนั้นใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรง
สถาปนา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ ซึ่งต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ทรง
เห็นว่าทรุดโทรมมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกับวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่ง
ในปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิมเรียกว่า”คณะรังษี”
วัดบวรนิเวศเป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสาคัญที่ควรกล่าวถึง มี ๔ ประการคือ
๑) เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย เนื่องจากสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงเป็นผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุตินิ กาย ฉะนั้น เมื่อเสด็จมาครองวัดนี้จึ งสถาปนาวัดบวรนิ เวศวิหารให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุ ต
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงครองวัดนี้เป็นเวลา ๑๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๗๙ จนถึง
พ.ศ. ๒๓๙๔ จึงลาผนวชขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๒๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๒) เป็นวัดที่มีเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีเสด็จมาครองวัด และทรงได้รับสถาปนาเป็น
มหาสังฆปริณายก (คือ ตาแหน่งพระสังฆราช) สืบต่อกันรวม ๓ องค์ คือ
(๑) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระโอรส ของ
กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ในรัชกาลที่ ๒ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าฤกษ์ ได้ทรงวัดนี้สืบ
ต่อจากสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๙๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นเวลา ๔๑ ปีเศษและทรงได้รับ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในรัชกาลที่ ๖
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชณาจารย์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ทรงผนวชใน พ.ศ. ๒๔๑๖
(๒) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระโอรสในรัชกาลที่
๔ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ทรงครองวัดนี้สืบต่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็ นเวลา ๒๙ ปี เศษ ทรงได้รั บ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ในรัชกาลที่ ๖
(๓) สมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิร ญาณวงศ์ เป็ นโอรสหม่อมเจ้ าถนอม
นพวงศ์ มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ ทรงครองวัดนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑
เป็นเวลา ๓๗ ปี ทรงได้รับสถาปนาเป็ นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อพ.ศ.
๒๔๙๙
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ เป็นพระอุปัชณาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพระองค์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุใน พ.ศ. ๒๔๙๙
๓) เป็ น วัด ที่พ ระมหากษัต ริ ย์ และเจ้ า นายชั้ นเจ้ า ฟ้า ทรวงผนวช หรื อ บรรพชาและ
ประทับอยู่หลายพระองค์ ได้แก่
(๑) พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ (ร.๕)ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๙
(๒) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรติวงศ์ (พระเจ้า
น้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕) ทรงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒
(๓) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์
วรเดช (พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕) ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. ๒๔๑๕ และรงผนวชเป็น
พระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๒
(๔) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕)
ทรงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๔
(๕) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีม (พระ
ราชโอรสในรัชกาลที่ ๕) ทรงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๖
(๖) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ร.๖) ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๗
(๗) พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙) ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐
(๘) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประทับขณะทรง
ผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑
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๔) เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย คือมหามกุฎราชวิทยาลัย ทั้งนี้
เนื่องจากวัดนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จ
มาครองวัดนี้เป็นพระองค์แรก และต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ ก็ทรงเชี่ยวชาญใน
ด้านการศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีอย่างแตกฉาน จึงทรงวางรากฐานการศึกษาด้านพระพุทธ
ศาสนาไว้อย่างมั่นคง
สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อาทิเช่น
๙.๑ พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงไทยชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องรางแบบจีน
บานประตูด้านนอกเป็นไม้สักแกะสลักปิดทอง ลายสัตตพิธรัตน์ (แก้ว ๗ ประการ อันคู่ควรแก่พระมหา
จักรพรรดิ์ ได้แก่ บัวแก้ว วังแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว จักรแก้ว และแก้วมณี) บานประตู
ด้านในเป็นภาพเขียนสีน้ามันลายทวารบาลแบบจีน ลวดลายที่ปรากฏบนบานหน้าต่างด้านนอก เป็น
ไม้แกะสลักปิดทอง ได้แก่ลาย หมวดเครื่องราชกุธภัณฑ์ หมวดพระแสง เครื่องราชูปโภค เครื่องสูง
เครื่องแต่งกาย พระมาลา เครื่องอัฏฐบริขาล สิงสาราสัตว์ เรือสาเภา เรือสุพรรณหงส์ ทหารสมัย
โบราณ ดอกบัว จักรอยู่ในวิมานขนาบข้างด้วยเสมา แม่พระธรณีบีบมวยผม กินรี คนธรรพ์ เทพพนม
และลายก้านแย่ง มุขหน้าต่างด้านในเป็นภาพสีน้ามันลายเครื่องบูชาแบบจีน
๙.๒ พระอุโบสถวัดรังสี ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง หลังคาทรงไทยชั้นเดียวมี ๒ ตับ มุงด้วย
กระเบื้องราง หน้าบันไม่มีลวดลาย ไม่มีซุ้มประตูหน้าต่าง ประตูหน้าต่างเดิมเป็นลายรดน้า ปัจจุบัน
ชารุด ลบเลือน มีระเบียงล้อมรอบ พนักระเบียงประดับกระเบื้องมุงสีเขียว พื้นหินขัด
นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างและสิ่งที่สาคัญภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหารยังมี พระวิหารวัดรังสี
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงไทยชั้นเดียวมี ๒ ตับ มุงกระเบื้องเคลือบมุขด้านหน้าและด้านหลัง
ของพระวิหาร หน้าบันเป็นลายดอกพุดตาน ประดับกระจกสีทอง และยังมี วิหารพระศาสดา วิหารเก๋ง
พระมหาเจดีย์ ตาหนักเพชร ตาหนักจันทร์ ตึกมนุษย์นาควิทยาทาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
๑๐. ภูเขาทอง (สุวรรณบรรพต)
ภูเขาทองตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระเกศ สูง ๗๖ เมตร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ด้วยทรงมี
พระราชดาริที่จะให้เป็น “พระเจดีย์ภูเขาทอง” ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เหมือนอย่างพระเจดีย์วัดภูเขา
ทองที่ตั้งอยู่ใกล้คลองมหานาคในกรุงศรีอยุธยา ในการก่อสร้างตอนแรกนั้นเนื่องจากที่ตั้งพระเจดีย์อยู่
ใกล้ คลองเกินไป ดินอ่อน พอก่อไปถึงทักษิณก็ทรุ ดพังลง ซุงที่วางเป็ นฐานรองรั บพระเจดีย์ทะลั ก
ออกไป เนื่องจากรับน้าหนักดินไม่ไหว
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ โปรดฯ ให้ช่างแก้ฐานซุงเสียใหม่ และก่อสร้างเพิ่มเติมต่อไปจนเป็น
รูปภูเขาแล้วให้สร้างพระเจดีย์ไว้บนยอด ทาบันไดเวียนขึ้นไปจนถึงบนยอด พระราชทานนามว่า “บรม
บรรพต” แต่ชาวบ้านยังคงเรียกว่า “ภูเขาทอง” ตามเดิม
ในรั ช กาลที่ ๕ อุป ราชอิน เดีย ได้ ทูล เกล้ าถวายพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ซึ่ง ขุด พบที่ เมื อ ง
กบิลพัสดุ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์บนยอดภูเขาทองนั้น
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ทางวัดได้ปรับปรุงภูเขาทอง โดยโบกคอนกรีตหุ้มบริเวณส่วนที่
เป็นดินไปเสียมาก และแก้รูปทรงกลายเป็นป้อมโบราณไป หลั งจากนั้นยังได้ประดับกระเบื้องโมเสคสี
ทองหุ้มทั่วองค์พระเจดีย์ด้วย

๔๓๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

กล่าวได้ว่า พระเจดีย์ภูเขาทองเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่สูงเด่นที่สุดในกรุงเทพมหานคร
และสูงกว่าพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม (เจดีย์ภูเขาทองสูง ๗๖ เมตร รวมทั้งฐานที่ก่อเป็นเขา ส่วน
พระปรางค์วัดอรุณฯ สูง ๖๗ เมตร)

ภาพที่ ๑๕.๑๑ พระเจดีย์ภูเขาทอง
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๒๕๕๘)
๑๑. ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง เป็นที่ตั้งของหลักเมืองประจากรุงเทพมหานคร การปักหลักเมืองแสดง
ถึงการตั้งหลั กแหล่ งที่มั่นของชุมชน เพื่อให้ เป็ นเมืองถาวร ไทยได้รั บ ประเพณีนี้ มาจากพราหมณ์
เรียกว่า “อินทขีน” หลักเมืองเก่าที่สุดในประเทศไทยคือ หลักเมืองศรีเทพใน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
รูปตะปูหัวเห็ด หลักเมืองชั้นหลังต่อมาทาเป็นเสากลม ยอดหัวเม็ดหรือดอกบัว และทาด้วยหินบ้าง ไม้
บ้าง สาหรับหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นทาด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ได้ทาพิธียกเมื่อวันอาทิตย์เดือน ๖
ขึ้น ๑๐ ค่า ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริว่า หลัก
เมืองชารุดเพราะไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทาขึ้นใหม่ พร้อมกับ
ได้บรรจุดวงชะตาพระนครที่แก้ไขเสียใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้แก้อาคารรูปศาลาเป็นอาคาร
ยอดปรางค์แบบอย่างศาลที่กรุงเก่าด้วย
ในรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยรื้อศาลของเดิมลงทั้งหมด
แล้วสร้างศาลขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสร้างศาลเทพารักษ์ในบริเวณใกล้เคียงด้วย การบูรณปฏิสังขรณ์ได้แล้ว
เสร็จ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๒๙
๑๒. โบสถ์พรามหมณ์ อยู่ข้างวัดสุทัศน์เทพวราราม ในรัชกาลที่ ๑ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเป็น
เทวสถานของพราหมณ์ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกนั้นมาก่อนที่จะสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานีแล้ว เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่พระมหานคร ก็โปรดฯ ให้สร้างโบสถ์
พราหมณ์นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗ พร้อมกันนั้นก็โปรดฯ ให้สร้างเสาชิงช้าขึ้นด้วย

บทที่ ๑๕ ๔๓๑
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๓. เสาชิงช้า ตั้งอยู่ติดกับวัดสุทัศน์เทพวราราม และโบสถ์พราหมณ์ มีลักษณะเป็นเสา
ขนาดใหญ่ ๒ ต้น สูง ๒๒ เมตร ตอนใกล้ปลายเสามีคานยึดเชื่อมถึงกัน เสาชิงช้าสร้างขึ้นตามคติของ
พราหมณ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีตรียัมปวายและตรีปวาย อันเป็นพิธีปีใหม่ของพราหมณ์ที่ถือกันว่า พระ
อิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลก ๑๐ วัน คือ ตั้งแต่วันขึ้น ๗ ค่า เดือนอ้าย ไปจนถึงวันแรมหนึ่งค่า จึง
เสด็จกลับ พระนารายณ์จะเสด็จลงมาเยี่ยมโลก ๕ วัน ตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่า เดือนยี่ไปจนถึงวันแรม ๕
ค่า จึงเสด็จกลับเช่นกัน พิธีรับส่งเสด็จพระอิศวรเรียกว่า “พิธีตรียัมปวาย” ส่วนพิธีรับส่งเสด็จพระ
นารายณ์ เรียกว่า “พิธีตรีปวาย” ในระหว่างพิธีก็มีการโล้ชิงช้าของพราหมณ์ประกอบด้วย
เสาชิงช้าที่เห็นอยู่นี้ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗ และโปรดฯ ให้มีประเพณี
การพระราชพิธียืน ชิงช้าตั้งแต่นั้น มา จนถึงรั ชกาลที่ ๗ ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึ งเลิ ก
ประเพณีนี้ สาหรับเสาสองต้นที่ประกอบเป็นเสาชิงช้าตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ นั้นของเดิมผุมาก จึงได้เปลี่ยน
เสาต้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยบริษัท หลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์ ซึ่งค้าขายไม้ซุงบริจาคให้ เป็นเสาไม้
ซุงสักทั้งต้น
๑๔. หลวงพ่อโตวัดอินทร์ หลวงพ่อโตวัดอินทร์ เป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร สูง
ประมาณ ๔๐ เมตรจากฐานถึงยอดพระเมาฬี ก่อด้วยอิฐถือปูน ประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทรวิหาร ใน
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พระพุทธรูปยืนองค์นี้ สมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่
รู้จักกันว่า “หลวงพ่อโตวัดระฆัง” เป็นผู้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๔ แต่สร้างได้เพียงพระนาภี สูง ๙ วาเศษ
ก็ทิ้งค้างไว้ จนกระทั่งในภายหลังจึงมีผู้มาสร้างต่ออีกหลายครั้ง และเสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. ๒๔๗๑
พระพุทธรู ป องค์นี้ นั บ ว่าเป็ นพระพุทธรู ป ยื นที่มีขนาดสู งใหญ่ที่สุ ดในกรุ งเทพฯ สามารถ
มองเห็นได้แต่ไกล
๑๕. พระสุโขทัยไตรมิตร
พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคา (หรือโลหะซึ่งมีทองคาผสมเป็น
เปอร์เซ็นต์จาสูงมาก) ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม (เดิมชื่อวัดสามจีน) เป็นพระพุทธรูป
ทองคาที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคาองค์นี้มี
หน้าตั้งกว้าง ๓.๐๑ เมตร สูง ๓.๙๑ เมตร องค์พระสามารถถอดได้ ๙ องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อ
ทองบริสุทธิ์ ๔๐ % พระพักตร์มีเนื้อทอง ๘๐ % ส่วนพระเกศมีน้าหนัก ๔๕ กิโลกรัม เป็นเนื้อทอง
บริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ %
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ต่ อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก ได้ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ก รม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนามาประดิษฐานยังวัด
ส าคั ญ พระพุ ท ธรู ป ที่ เ ชิ ญ มามี จ านวนมาก ท าให้ ดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง ขุ น นางผู้ ห นึ่ ง จึ ง แอบเอาปู น ไล้
พระพุทธรูปทองคาแล้วได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร (วัดโชติการาม) ต่อมาบริษัท อี๊ส ต์เอเชียติ๊ก ได้
ขอเช่าที่วัด (ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อัญเชิญ พระพุทธรูปไว้ที่ข้างพระเจดีย์
และปลู กเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้อย่ างหยาบๆ หลังจากนั้ นเป็น เวลาเกือบ ๒๐ ปี เมื่อพระ
อุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูน
ที่หุ้มองค์พระกระเทาะออก จึงทาให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๗)

๔๓๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๕.๑๒ พระสุโขทัยไตรมิตร

อนุสาวรีย์

การสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคล หรือเหตุการณ์สาคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เป็นคตินิยม
ของทางตะวันตก ในประเทศไทยเริ่มมีการสร้างอนุสาวรีย์ประเภทนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น
มา เมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอารยะธรรมทางตะวันตกเข้ามามากขึ้น ในบรรดาอนุสาวรีย์ต่างๆ ที่
สร้างขึ้นในกรุงเทพฯ ที่ควรกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔)
๑. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่เชิงสะพานพระ
พุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงคิดแบบ และอานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ส่วนพระ
บรมรูปนั้น ศาสตราจารย์ศิลปะ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบปั้น เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องราชขัตติยา
ภรณ์ ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ และหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดผ้าคลุมเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเป็นวันจักรี และฉลองกรุง
รัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี ในโอกาสต่อมาทางราชการได้ถือเอาวันจักรี คือวันที่ ๖ เมษายนของ
ทุกปี เป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นประเพณี
สืบมาจนทุกวันนี้
พระบาทสมเด็ จพระพุทธยอดฟ้าจุ ฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.
๒๓๒๕ ขณะมีพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา อยู่ในสิริราชสมบัติ ๒๗ ปีเศษ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่
๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ ขณะมีพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา มีพระราชโอรส ๑๘ พระองค์ พระราช
ธิดา ๒๒ พระองค์ รวม ๔๐ พระองค์

บทที่ ๑๕ ๔๓๓
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒. พระบรมรูปทรงม้า เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เอง มูลเหตุที่จะสร้างพระบรมรูปทรงม้าขึ้น
เนื่องจากประชาชนสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทะนุบารุงบ้าน เมืองให้เจริญ ทรงเป็นที่ชื่นชอบ
ของพสกนิกรจนได้รับการถวายพระนามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช จึงร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปทรง
ม้าเป็นเครื่องประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในโอกาสที่พระองค์ได้
เสด็จดารงสิริสมบัติครบ ๔๐ ปีบริบูรณ์
พระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยทองสัม ฤทธิ์ ส่วนพระองค์โตเท่าขนาดจริง ประทับอยู่บนม้าพระ
ที่นั่ง ในการสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้น ได้จ้างช่างหล่อชาวฝรั่งเศสแห่ง บริษัท ซูซ เซอร์เฟรส ฟอง
เดอร์ หล่อ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ และได้เสด็จประทับให้ช่างปั้นพระบรมรูป เมื่อพระบรมรูป
เสร็จเรียบร้อยจึงส่งเข้ามายังกรุงเทพฯ และอัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้า
พระลาน หน้าพระราชวังดุสิต
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว ได้มีงานถวายบังคมพระ
บรมรูปทรงม้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล
ของพระองค์ท่าน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงเปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๓ ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต
และได้ถือเป็นประเพณีสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้ าอยู่ หั วรั ช กาลที่ ๔ และสมเด็จพระเทพศิริ นทราบรมราชินี ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๕ พรรษา และสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๕๓ สิริพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา รวมเวลาที่ทรงปกครองประเทศ ๔๒ ปี

ภาพที่ ๑๕.๑๓ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (๒๕๕๘)

๔๓๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินี
ด้านตะวันตก ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชดาริ ของพระองค์ การปั้น แบบและหล่ อองค์พระบรมรู ป มี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบ และหล่อเสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. ๒๔๘๔ นับเป็นครั้งแรกที่
ทาการหล่อรูปใหญ่ขนาดนี้ได้สาเร็จในประเทศไทย พระบรมรูปอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพล
ทหารบก ทรงสวมพระมาลา และมีขนาดสูง ๕.๕๐ เมตร ประกอบพระราชพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ขณะมีพระชนมพรรษา ๓๐ พรรษา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๖๘ มีพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา อยู่ในราชสมบัติรวม ๑๕ ปี พระองค์ทรงมีพระราชธิดา
แต่เพียงพระองค์เดียว ทรงพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ประสูติแด่
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทางราชการได้ถือเอาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน อันเป็นวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระองค์ท่าน เป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปสืบมาจนทุกวันนี้

ภาพที่ ๑๕.๑๔ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : Panoramio. (๒๕๕๓)

บทที่ ๑๕ ๔๓๕
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี
สร้างขึ้นใน สมัยที่พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นพระบรมรูปทรงม้ามีพระ
แสงดาบในพระหัตถ์ แต่พอดีมีเหตุการณ์สงครามอินโดจีนเกิดขึ้น การสร้างอนุสาวรีย์จึงหยุดชะงักไป
ต่ อ มาเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๓ สมั ย จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ได้ ด าเนิ น งานสร้ า ง
อนุสาวรีย์ตามแนวความคิดเดิม ได้มอบให้ศาสตราจารย์ศิลปะ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบนั้น แล้วหล่อ
ด้วยทองแดง ส่วนสูงจากแท่นที่ม้ายืนถึงพระหัตถ์ที่ชูพระแสงดาบ ๔.๒๐ เมตร พิธีเปิดพระบรมราชานุ
สาวรีย์ทาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และทางราชการได้กาหนดเอาวันที่ ๒๘ ธันวาคม อัน
เป็นวันคล้ายวันเสวยราชย์ ปราบดาภิเษกของพระองค์ท่าน เป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปสืบมาเป็น
ประจาปี
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระที่นั่งออกศึก ทรงเครื่อง
กษัตริย์นักรบ สวมพระมาลาเบี่ยง พระหัตถ์ขวาทรงเงื้อพระแสดงดาบนาพลเข้ารุกไล่ข้าศึก พระหัตถ์
ซ้ายทรงบังเหียนหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกสู่เมืองจันทบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๗ ทรง
ปราบดาภิเษกเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ ขณะมีพระชนมพรรษา ๓๓
พรรษา ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ขณะมีพระชนมพรรษา ๔๘
พรรษา
๕. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐ
มนตรี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ และแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ทาพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้ มีความหมายอันเกี่ยวเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ และแสดงความหมายนั้นไว้โดยส่วนประกอบของอนุสาวรีย์มีดังนี้คือ
๑) ปีกทั้ง ๔ ด้านของอนุสาวรีย์ สูง ๒๔ เมตร และมีรัศมีอยู่ห่างจากศูนย์กลางของป้อมที่ตั้ง
พานรัฐธรรมนูญออกไป ๒๔ เมตร เช่นกัน หมายถึง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง
๒) ปืนใหญ่ที่ฝังรอบอนุสาวรีย์มี ๗๕ กระบอก หมายถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
๓) ภาพดุนนูนที่ติดตั้งประกอบบริเวณโดยรอบของส่วนล่างปีกทั้ง ๔ หมายถึง ประวัติของ
คณะราษฎรตอนที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๔) พานรัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่บนป้อมกลางอนุสาวรีย์มีส่วนสูง ๓ เมตร หมายถึง เดือน ๓ คือ
เดือนมิถุนายน อันเป็นเดือนเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เดิมปีใหม่เริ่มในเดือนเมษายน มาเปลี่ยนเป็น
เดือนมกราคมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔)
๕) รูปพระขรรค์ทั้ง ๖ ซึ่งประดับอยู่ที่ประตูของป้อมกลางที่ตั้งพานรัฐธรรมนูญ หมายถึง
หลัก ๖ ประการ อันเป็นนโยบายของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (หลักเอกราช หลัก
ความสงบภายใน หลักสิทธิเสมอภาค หลักเสรีภาพ หลักเศรษฐกิจ และหลักการศึกษา)
อนุสาวรีย์สร้างขึ้นภายในกรุงเทพมหานคร ยังมีอีกมากมายอาทิเช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา
สงครามโลกครั้งที่ ๑ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ
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สถานที่ราชการ

๑. พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม
เวลาก่อสร้าง ๘ ปี ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นชื่อของพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังซึ่ง
สร้างในรัชกาลที่ ๔ แต่พระที่นั่งองค์นั้นชารุดทรุดโทรมมาก รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดฯ ให้รื้อเสียและเมื่อ
สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นในสวนดุสิต ก็พระราชทานนามตามพระที่นั่งองค์เดิม พระราชประสงค์ใน
การสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นก็เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบางอย่างในรัชกาลที่ ๖ เมื่อพระ
ที่นั่งสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้ใช้เป็นที่ประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส่วนหนึ่งด้วย ภายหลังเป็น
แปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระที่นั่ง
องค์นี้ให้คณะราษฎรยืมใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภา และได้ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งสร้างอาคารประชุมสภา
หลังใหม่ขึ้นแล้ว
ผู้อานวยการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมคือ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และมีชาวอิตา
เลียน คือ นายซี. อาร์เลกรี เป็นนายช่าง เป็นจิตรกร ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบอิตาเลียนเรอเน
ซองส์ ( Italian Renaissance) ซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมกันในประเทศอิตาเลียนสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐–
๒๑ (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕–๑๖) ลักษณะที่เด่น คือ ทาหลังคาเป็นรูปโดมสูง ตัวอาคารประดับด้วยหิน
อ่อนที่สั่งซื้อมาจาเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี การแกะสลักขัดเกลาหินอ่อนส่วนใหญ่ทาในประเทศ
อิตาลี แล้วจึงนามาประกอบในกรุงเทพฯ ฝีมือในการแกะสลักนับว่างดงามมาก อย่ างเช่นลวดลายตาม
เสาผนัง ซึ่งมีการแกะลวดลาดเป็นใบไม่และช่อดอกไม้ ดูอ่อนช้อยเหมือนกับหล่อด้วยโลหะ
ภายในพระที่นั่งจะมี ภาพเขียนบนเพดานโดม เป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่
รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ มี ๖ ภาพ ได้แก่โดมหลังกลางมี ๓ รูป ด้านทิศเหนือเป็นภาพ พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงดารงพรระยศเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก
เสด็จกลับจากประเทศเขมร เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ และคณะกรรมการเมืองได้เฝ้ารอรับ
เสด็จ กราบทูลขึ้นครองราชย์แทนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทรงมีพระสติฟั่นเฟือง รูปด้านทิศ
ใต้เป็นภาพรัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ในภาพแสดงพระที่นั่งอนันตสมาคม
กาลังก่อสร้างอยู่ด้วย ภาพด้านทิศตะวันออกเป็นรัชกาลที่ ๖ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จ
ออกประทับตรงมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดมหลังตะวันออกมี ๒ ภาพ คือ ภาพรัชกาลที่ ๒ ประทับบนเสลี่ยงขณะอานวยการสร้าง
พระปรางค์วัดอรุ ณราชวราราม และอีกภาพหนึ่ งเป็ นภาพรั ช กาลที่ ๓ ทรงอานวยการสร้ างป้ อ ม
ปราการของพระบรมมหาราชวัง
โดมหลังตะวันตกมี ๑ ภาพ เป็นภาพรัชกาลที่ ๔ ประทับอยู่ภายใต้ภาพเขียนพระพุทธองค์
ขนาดใหญ่และมีสมณะทูตศาสนาต่างๆ เข้าเฝ้า แสดงความหมายว่าทรงทะนุบารุงพระพุทธศาสนา แต่
ในขณะเดียวกันก็ก็พระราชทานโอกาสให้ประชาชนนับถือศาสนาต่างๆได้โดยเสรี
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ภาพที่ ๑๕.๑๕ พระที่นั่งอนันตสมาคม
ที่มา พรชัย สังเวียนวงศ์ (๒๕๕๗)
๒. สถานเสาวภา
สถานเสาวภา เป็นสถานที่ผลิตเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้าพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
ด้วย ประวัติการก่อตั้งสถานเสาวภานั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดส่งนายแพทย์ ๒ คน ออกไปศึกษาวิธีการผลิตหนองฝีที่ใช้ปลูกป้องกันไข้ทรพิษที่กรุงมะนิล า
ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ได้กลับมาดาเนินการทาพันธุ์หนองฝีขึ้นเป็นครั้งแรกที่
ตาบลสี่กั๊กพระยาศรี พระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ย้ายที่ทาการเพาะปลูกพันธ์
หนองฝีไปอยู่ที่ตาบลห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๔ หม่อเจ้าบรรลุศิริสาร ดิศกุล พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดารังราชานุภาพ ถูกสุนัข บ้ากัด สิ้นชีพิตักษัยด้วยพิษสุนัขบ้า สมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อจัดตั้งสถานที่ทาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้าขึ้นในประเทศไทย ได้สร้างที่ทาการขึ้นชั่วคราวที่
ถนนบารุงเมือง เรียกสถานที่นั้นว่า “ปาสตรุสภา” เปิดทาการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ และโอนกิจการทา
พันธุ์หนองฝีจากจังหวัดนครปฐมมารวมอยู่ด้วย
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้โอนปาสตุรสภา
ไปสังกัดสภาชาดไทยกับโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามปาสตุรสภาเป็นสถานปาสเตอร์ เพื่อให้สาเนียงตรง
กับนามของนายหลุยส์ ปาสเตอร์ ( Louis Pasteur) ชาวฝรัง่ เศสผู้ค้นพบวิธีป้องกันโรคกลัวน้า
เนื่องในถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. ๒๔๖๓
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริที่จะสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ เป็นการ
เชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนี คู่กันกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อันเป็นสถานที่เฉลิม
พระเกียรติยศสมเด็จพระราชนกนาถซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์มอบให้สภากาชาดไทยอานวยการสร้างตึกใหญ่หลังหนึ่ง ตรงถนนสนามม้า เพื่อใช้เป็นที่
ทาการของสถานปาสเตอร์ และมี การก่อสร้างเสร็จในพ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามว่า
สถานเสาวภา และจัดตั้งเป็นกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย สืบมา
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ภายในบริเวณสถานเสาวภายังมี สวนงู เนื่องจากในประเทศไทยมีงูพิษชนิดต่างๆ ชุกชุม และ
มีผู้คนและสัตว์ถูกงูพิษขบกัดเป็นอันตรายเป็นจานวนมาก จึงเห็นสมควรที่จะสร้างสวนงูสาหรับเลี้ยงงู
พิษทุกชนิดเพื่อรีดพิษมาทาเซรุ่มแก้พิษงู การสร้างสวนงูได้จัดทาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ นับว่าประเทศ
ไทยมีสวนงูเป็นแห่งที่สองของโลก (สวนงูแห่งแรกตั้งขึ้นในประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้)
๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครใน
ปัจจุบันแต่เดิมเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลมาก่อน ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างพร้อมกับพระบรมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระราชวังบวรนี้แต่เดิมมี
บริ เวณกว้ าง ขวางมาก มาถู กตั ดบริ เวณออกเสี ย เมื่ อ ยุ บ เลิ ก ตาแหน่ ง วั งหน้ า ในรั ช กาลที่ ๕ โดย
ดัดแปลงเป็น ถนนหน้าพระธาตุ และเป็ นท้องสนามหลวง ทางด้านคลองหลอดก็ป ลูกสร้ างอาคาร
สถานที่ราชการต่างๆ เฉพาะส่วนที่เป็นบริเวณของพิพิธภัณฑสถานในปัจจุบันนั้นเดิมเป็นส่วนพระราช
มณเฑียรสถาน ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ หลายองค์ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุท
ไธศวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระที่นั่ งภิมุขมณเฑียร พระที่นั่งทักษิณาภิมุข พระที่นั่งวสันตพิมาน
ฯลฯ เป็นต้น
การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๔ เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในพระบรมมหาราชวัง
เรียกว่าพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ เป็นไปในรูปของพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ดังที่พระเจ้าแผ่นดินและ
เจ้านายในยุโรปนิยมจัดทากันมากในพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๒
ส่วนพิพิธภัณฑสถานสาหรับประชาชนเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เมื่อโปรดฯ ให้สร้าง “มิว
เชี่ยม” ขึ้นที่หอคองคอเดีย หรือ ศาลาสหทัย ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ และ
เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๔๑๗ มีประชาชนเข้าชมถึง
๗๐,๐๐๐ คน
ครั้นเมื่อเลิกตาแหน่งวังหน้าแล้ว ได้โปรดฯ ให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานจากพระบรมมหาราชวัง
มาตั้งในพระราชวังบวรฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยใช้พระที่นั่ง ๓ องค์ด้านหน้า และใช้รวบรวมศิลปะ
โบราณวัตถุต่างๆ มากขึ้น ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชมณเฑียรในพระราชวังบวรฯ ทั้งหมด ให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระ
นคร
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สถานที่อื่นๆ

สถานที่ที่สาคัญภายในกรุงเทพมหานคร ยังมีสถานที่ที่มีความสาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ในราชวงศ์จักรี และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่
๑. สวนลุ มพินี เดิมเป็ น ทุ่งกว้างเรี ยกว่า “ทุ่งศาลาแดง” เป็ นที่ดินส่ วนพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสาหรับ
ประชาชนและพระราชทานนามว่า สวนลุมพินี แต่ยังไม่ทันได้มีการก่อสร้างแต่อย่างใด ก็สิ้นรัชกาล
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ทาหนังสือสัญญายกเลิกที่ดินทุ่ งศาลาแดงให้อยู่ในความดูแลของกรมนคราทร กระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ถือสิทธิตามกฎหมาย เพื่อบารุงรักษาให้เป็นสวนสาธารณะสาหรับประชาชนทั่วไปและเทศบาล
นครกรุงเทพฯได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
ปัจจุบันสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่สาคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ มีเนื้ อที่ ๓๖๐ ไร่ ตั้งอยู่
ในใจกลางของย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานคร
๒ สวนจตุจักร เดิมเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายเพื่อสร้าง
สวนสาธารณะในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้พระราชทานนามชื่อสวนนี้ว่า “สวนจตุจักร”
๓ สวนหลวง ร.๙ ตั้งอยู่ที่แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ
๕๐๐ ไร่ จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๓๐
ความเป็นมาของสวนหลวง ร.๙ นี้ แต่เดิมเทศบาลนครกรุงเทพฯได้จัดซื้อที่ดินไว้จานวนหนึ่ง
เพื่อจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการ กทม. และประชาชน รวมทั้งจัดให้เป็นบริเวณที่พักผ่อน
หย่อนใจ และสนามกีฬาประชาชน เรียกว่า “สนามราษฎร์” คู่กับ “สนามหลวง” ที่หน้าพระบรม
มหาราชวัง แต่ที่ดินที่ซื้อไว้นั้นยังคงทิ้งค้างอยู่เนื่องจากขาดงบประมาณ
จนใน พ.ศ. ๒๕๒๖ กรุงเทพมหานครจึงตกลงใจที่จะปรับปรุงที่ดินให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
อ่างเก็บน้า และสวนสาธารณะ ประจวบกับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคกับคณะ ดาริจะสร้างสวน
พฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อน้อมเกล้าน้ อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้ า อยู่ หั ว ในศุ ภ มงคลสมั ยเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ จึ งได้
ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ดาเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจนครบ ๕๐๐ ไร่ และจัดสร้างสวน
หลวง ร.๙ ขึ้น การก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากเงินที่มีผู้บริจาคให้แก่มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ สมทบ
กับเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จนแล้วเสร็จ และทาพิธีเปิดในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

๔๔๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๕.๑๖ สวนหลวง ร.๙
ที่มา : สานักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ (๒๕๕๕)
๔ อนุสาวรีย์แม่พระธรณีบีบมวยผม ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ด้านทิศ ตะวันออก
เฉียงเหนือของสนามหลวง ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ เพื่อให้น้าดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมา
พักผ่อนในบริเวณนั้น อนุสาวรีย์สร้างเป็นอาคารซุ้ม มีรูปแม่พระธรณีหล่อด้วยโลหะ ประดิษฐานอยู่ใน
ซุ้ม และมีน้าสะอาดไหลออกมาตามท่อซึ่งสร้างเป็นมวยผมของแม่พระธรณี พระวรวงค์เธอ พระองค์
เจ้าประดิษฐวรการ ประติมากรฝีมือเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นผู้ออกแบบปั้น
๕. อนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามคลองหลอด เยื้องหน้าวัดราชประดิษฐ์ฯ ทาเป็นรูป
หมูยืนอยู่บนก้อนหิน อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถ เวียนมาบรรจบครบรอบ ๕๐ พรรษาบริบูรณ์ ใน พ.ศ.
๒๔๕๖ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชสมภพในปีกุน จึงสร้างเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นหมูนี้ขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญมากมายที่นักศึกษาจะหาอ่านเพิ่มเติม
ได้ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายมีทั้งทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่น่าสนใจ

บทที่ ๑๕ ๔๔๑
เมืองสาคัญและสถานที่ที่ควรทราบ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บทสรุป
กรุงเทพมหานคร ได้รับสถาปนาเป็นราชธานีของไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งบรมราช
จักรีวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายประเภทด้วยกัน ในบทนี้แบ่งออกเป็น
๑. พระราชวังและพระตาหนักฯ ได้แก่ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
พระราชวังสราญรมย์
๒. อนุสาวรีย์ ได้แก่ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรม
รูปทรงม้า เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์ทหาร
อาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
๓. ศาสนสถานและปูชนียสถาน อันได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ภูเขาทอง ศาลหลักเมือง เสาชิงช้า
โบสถ์พรามหมณ์ โบสถ์พรามหมณ์ หลวงพ่อโตวัดอินทร์ พระสุโขทัยไตรมิตร
๔ สถานที่ราชการ อาทิเช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม สถานเสาวภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. สถานที่อื่นๆ ได้แก่ สวนสาธารณะต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานคร

๔๔๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงเขียนบรรยายตานาน เปรดวัดสุทัศน์
ข้อ ๒. จงเขียนบรรยายตานานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธ์
ข้อ ๓. จงเขียนบรรยายประวัติของพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มาพอสังเขป
ข้อ ๔. จงอธิบายลักษณะของ พระคันธารราฐ
ข้อ ๕. จงอธิบายประวัติความเป็นมาและความสาคัญของ พระคันธารราฐ
ข้อ ๖. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจารัชกาลใด และมีสถาปัตยกรรมแบบใด
ข้อ ๗. จงบอกชื่อของพระอัคฆีย์เจดีย์ ๔ องค์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข้อ ๘. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจารัชกาลใด สิ่งที่ควรชมภายในวัดอรุณมี
อะไรบ้าง
ข้อ ๙. จงบอกชื่อพระที่นั่งภายในกรุงเทพฯ ที่นักศึกษารู้จักมาคนละ ๒ ชื่อพร้อมทั้งบอกประวัติและ
สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งในโดยสังเขป
ข้อ ๑๐ จงเขียนบรรยายวัดบวรนิเวศว่าเป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสาคัญอย่างไร

บทที่ ๑๖
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยทั่วไปแล้วมักเป็นโบราณสถาน
เมือง ย่านประวัติศาสตร์หรือแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างดียิ่ง สถานที่เหล่านี้บางแห่งยังคงมีกิจกรรมหรือการดาเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง ได้ผ่าน
พัฒนาการตามสมัยต่างๆ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ที่น่าสนใจ ถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดทาให้มีผู้ที่สนใจ
หรือผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและต้องการศึกษา ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของสถานที่
เหล่านั้น การที่มีผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศาสนสถานต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทาให้เกินความรักและหวงแหน และมีการ
กระตุ้นที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ สถานที่บางแห่งได้รับการบูรณะ ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์เหมือนเดิม ไม่ทรุดโทรม ไม่แตกหักหรือพังทลาย โดยกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่
มีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บารุงรักษา ฟื้นฟู ทาให้เราเห็นประวัติศาสตร์ ผ่านร่องรอยใน
สถานที่เหล่านั้นที่ยังคงหลงเหลือ ดังนั้นเราทุกคนต้องเห็นความสาคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ ใน
ฐานะที่เป็นมรดกของชาติ
นอกจากนักศึกษาจะต้องทราบรายละเอียดของสถานที่ที่สาคัญในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ตามที่ส านั กงานธุร กิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ส านั กงานพัฒ นาการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ยังมีรายละเอียดของสถานที่ที่สาคัญในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังต้องทราบเพิ่มเติมอีก
ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่
ต่างจังหวัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ทีน่ ักศึกษาควรที่จะทราบ

ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริเวณสถานที่ ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี ที่มีองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการ คือ (กรมศิลปากร. สารนุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,๒๕๕๘)
๑. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม และศาสนสถาน
๒. สภาพแวดล้อมของโบราณสถานรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน้า คูคลอง ถนนและ
ทางเดิน สวนป่า
๓. การผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม
ในความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เป็นการเน้นที่โบราณสถานเป็นหลัก
โดยมีสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการตกแต่งเพิ่มเติม
เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ต้องมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และสามารถที่จะรักษาสภาพอันเป็น
ของแท้ และดั้งเดิมนั้นไว้ได้
การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานตามแนวทางของ “อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ”นั้ น มุ่ ง เน้ นที่ จ ะให้
“โบราณสถาน” และ “คน” อยู่รวมกัน โดยมีสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เป็นส่วนเชื่อมโยง โดยเห็นคุณค่า และความสาคัญซึ่งกันและกัน

๔๔๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

การที่เรายังโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ยังเห็นร่องรอยและทราบที่มาที่
ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่มีชื่อว่า กรมศิลปากร
กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บารุงรักษา ฟื้นฟู
ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ อีกทั้งกรมศิลปากรมีบทบาท และหน้าที่ในการดูแล
อุทยานประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้มี สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่า
ของประเทศไทย ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์รักษาและสืบทอดไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานชาว
ไทย

สถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่นักศึกษาควรทราบ มีดังนี้
๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย อยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตก ๑๒ กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบี ยนโบราณสถานเมืองเก่าสุ โ ขทัย รวมทั้งโบราณสถานแต่ล ะแห่ ง มีพื้น ที่ ๔๓,๗๕๐ ไร่ หรื อ
ประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
อาณาจักรสุโขทัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐาน ตั้งแต่เมื่อพ่อขุนบางกลางหาว เจ้า
เมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ร่วมมือกันกาจัดขอมซึ่งมีอานาจปกครองดินแดนภาค
กลางตอนบนอยู่ในขณะนั้น และยกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมกษัตริ ย์ต้นราชวงศ์พระร่ว งหรื อ
ราชวงศ์สุโขทัย ทรงพระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิต” ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.๑๗๘๑ หลังจากนั้นมี
กษัตริย์ปกครองทั้งหมด ๙ พระองค์
ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคาแหง สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก พระองค์ได้ทรงแผ่อาณาเขต
ออกไปโดยรอบ วัฒนธรรมไทยได้เจริ ญรุ่ งเรืองทุกสาขา ทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ดังปรากฏในศิลาจารึก หลักที่ ๑ แต่ภายหลังรัชกาล
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไทย) สุโขทัยเริ่มอ่อนแอลง ในขณะเดียวกันก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้น
ทางตอนใต้ เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีใน พ.ศ. ๑๘๙๓ และใน พ.ศ.
๑๙๒๑ เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไทย) สวรรคตแล้ว กรุง สุโขทัยก็ต้องอ่อนน้อมต่อกรุงศรี
อยุธยา แต่กษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัยยังคงปกครองสืบต่อมาอีก ๓ พระองค์ จนในที่สุดเมื่อพระมหาธรรม
ราชาที่ ๔ (บรมปาน) กษัตริย์องค์สุดท้ายสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๑๙๘๑ การปกครองที่อาณาจักรสุโขทัย
สืบต่อมาเป็นเวลาประมาณ ๒๐๐ ปี ก็ถูกรวมเป็นอาณาจักรเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) แห่ งกรุงศรี อยุ ธยา ทรงส่งพระราชโอรส คือ พระราเมศวร
(ต่อมาคือพระบรมไตรโลกนาถ) ขึ้นไปปกครองหัวเมืองเหนือ และประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลก

บทที่ ๑๖ ๔๔๕
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
สุโ ขทัยในอดีตเคยเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ มีกาแพงเมืองเป็นรู ป สี่ เหลี่ ยมผื น ผ้า ซึ่งเป็ น
กาแพงพูนดิน ๓ ชั้น มีประตูเมือง ๔ ประตู ทิศเหนือเรียกว่าประตูศาลหลวง ทิศใต้เรียกว่าประตูนะโม
ทิศตะวันออกเรียกว่า ประตูกาแพงหัก และทิศตะวันตกเรียกว่า ประตูอ้อ ภายในเมืองมีตระพังหรื อ
สระน้ าขนาดใหญ่ ๔ แห่ ง คื อ ตระพั ง เงิ น ตระพั ง ทอง ตระพั ง สอ และตระพั ง ตระกวน ทั้ ง นี้
โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีทั้งภายใน และภายนอกกาแพงเมือง รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า ๑๒๕ แห่ง ประกอบด้วย
๓.๑ โบราณสถานภายในกาแพงเมือง มีจานวนทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง ที่สาคัญอาทิเช่น วัด
มหาธาตุ เนินปราสาท วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดสรศักดิ์ วัดชนะสงคราม ฯลฯ
๓.๑.๑ วัดมหาธาตุ เป็นวัดสาคัญและใหญ่ที่สุด วัดนี้คงเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณ
พระราชวั ง เช่น เดี ยวกั บ วั ดพระศรี ส รรเพชญ์ ที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และวั ด พระศรี รั ต นศาสดารามที่
กรุงเทพฯ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เคยทรงตรวจสอบวัดนี้ ไม่พบที่สาหรับพระสงฆ์ในเขต
วัดและภายในมี การก่อสร้างสลับซับซ้อน มีซากของพระเจดีย์แบบต่างๆ รวมถึง ๒๐๐ องค์ มีฐาน
วิหาร ๑๐ ฐาน ฐานซุ้ม ๘ ฐาน และฐานโบสถ์ ๑ ฐาน เข้าใจว่าวัดนี้คงจะสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกใน
รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แต่มีการก่อสร้างปรับปรุงอีกหลายครั้งในรัชการต่อๆมา
๓.๑.๒ เนินปราสาท เป็นเนินดินสูงขึ้นมา ตรงมุมเนินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มี
ฐานก่อด้วยอิฐ สูง ๑.๕๐ เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าคงเป็นที่ตั้งของประสาท ซึ่งอาจ
เป็นพระราชวัง หรือเป็นที่ตั้งของบริเวณประกอบพิธีหลวงต่างๆ รวมทั้งงานพระเมรุด้วย
เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๖ สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎขณะทรงผนวช ได้เสด็จธุดงค์ไปพบพระแท่น
มนั งคศิล าบาตรและจารึ กพ่อขุน รามคาแหงมหาราชบนเนิ นนี้ พระแท่นมนั งคศิล าบาตร ทาด้ว ย
หินชนวนขัดมัน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร หนาประมาณ ๓ เซนติเมตร ปรากฏในศิลาจารึก
พ่อขุนรามฯว่า พระองค์โปรดฯให้นาพระแท่นนี้ไปตั้งไว้กลางดงตาลที่ปลูกไว้ และในวันธรรมสวนะ
โปรดฯ ให้พระมหาเถรานุเถระขึ้นนั่งแสดงธรรมแก่พสกนิกร ถ้าไม่ใช่วันธรรมสวนะพระองค์ก็เสด็จ
ประทับว่าราชการด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันได้ย้ายไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
๓.๑.๓ วัดศรีสวาย วัดนี้เดิมคงเป็นเทวลัยในศาสนาพราหมณ์ พบศิลาทับหลัง
สลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ และชิ้นส่วนของเทวรูปและศิวลึงค์เป็นสัมฤทธิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ได้เสด็จประพาส ทรงพบพระอิศวรภายในปรางค์องค์กลาง จึงสันนิษฐานว่า ที่แห่งนี้คงจะเป็น
โบสถ์พราหมณ์และโปรดฯ ให้จารึกข้อสันนิษฐานของพระองค์ไว้ในแผ่นหินปักไว้ที่นอกกาแพงวัดด้าน
เหนือด้วย ต่อมาวัดนี้ได้แปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาเพราะได้พบพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ที่บริเวณวิหาร
๓.๒ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศเหนือ มีทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง ที่สาคัญ อาทิเช่น
วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม และเตาทุเรียง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา ที่มีชื่อเสียงของสุโขทัย
๓.๒.๑ วัดพระพายหลวง วัดนี้มีปรางค์ศิลาแลงอยู่ ๓ องค์ เป็นประธานของวัด
องค์กลางและองค์ทางทิศใต้พังเหลือแต่ฐาน องค์ด้านทิศเหนือยังคงอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในศิลปะ
ขอมสมัยบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๐) ปรางค์องค์ที่เหลือมีซุ้มประตูทั้ง ๔
ทิศ ปูนปั้นเป็นลวดลายประดับตามซุ้มเหล่านี้งดงามมาก แต่ประตูที่จะเข้าไปในปรางค์ทาเป็นประตู

๔๔๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

หลอก ๓ ด้าน มีประตูจริงเพียงประตูเดียว หน้าปรางค์เป็นฐานวิหาร เสาเป็นศิลาแลงแท่งกลมใหญ่
ซึ่งคงมาสร้างเพิ่มเติมในสมัยสุโขทัย ด้านหน้าวิหารออกไปมีฐานเจดีย์ก่อด้วยอิฐยอดหักพัง ไปหมดแล้ว
มีพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งอยู่ในซุ้มคูหาในองค์พระเจดีย์ทั้งสี่ด้านแต่ชารุดหมด พระเจดีย์องค์นี้
สร้างขึ้นเมื่อสมัยตอนต้นสุโขทัย เพราะเหตุว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเหล่านี้มีลักษณะของศิลปะเชียงแสน
ผสมกับศิลปะสุโขทัย คือ มีพระพักตร์กลม หระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศาค่อนข้างใหญ่ แต่ชายจีวร
ยาวลงมาถึ ง พระนาภี และประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ ต ามแบบสุ โ ขทั ย เนื่ อ งจากวั ด นี้ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
สลับซับซ้อนเป็นหลายสมัย จึงเชื่อว่าเป็นเทวสถานของขอมมาก่อน ต่อมาได้แปลงเป็นวัดในพุทธ
ศาสนา สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า ที่ตรงนี้ค งจะเป็นตัวเมืองเดิมเมื่อครั้ง
ขอมปกครองอยู่ ครั้งไทยรวมตัวเป็นใหญ่ได้ จึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งใหญ่โตกว่าเมืองเดิมมาก
๓.๒.๒ วัดศรีชุมพล วัดนี้มีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือ ไม่มีเจดีย์เป็นประธาน
ของวัด แต่สร้ างมณฑปขนาดใหญ่ขึ้นแทน ซึ่งสั นนิ ษฐานว่า สร้างในสมัย พระมหาธรรมราชาที่ ๒
(พญาลิไทย) ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ คงจะเป็น พระอจนะ (พระอจนะ เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑.๔๐ เมตร) ที่มีกล่าวไว้ในศิลาจารึกที่ ๑ ของพ่อขุนรามฯ และเดิม
คงสร้างอยู่กลางแจ้ง ก่อนที่จะมีการสร้างมณฑปคลุมในภายหลัง
๓.๓ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศตะวันออก มีทั้งสิ้น ๑๘ แห่ง ที่สาคัญเช่น
วัดช้างล้อม วัดเจดีย์สูง และวัดตระพังทองหลาง โดยเฉพาะวัดตระพังทองหลาง มีพระพุทธรูปปูนปั้น
ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกสมัยสุโขทัย
๓.๔ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศใต้ มีทั้งสิ้น ๒๓ แห่ง ที่สาคัญเช่น วัดเชตุพน
วัดเจดีย์สี่ห้อง วัดศรีพิจิตรกิติกัลยาราม วัดวิหารทอง และวัดต้นจันทน์
๓.๕ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศตะวันตก มีทั้งสิ้น ๒๓ แห่ง ที่สาคัญเช่น วัด
ป่ามะม่วง เทวาลัยมหาเกษตร วัดมังกร วัดตึก
๓.๖ โบราณสถานบนเนินเขา มี ๑๐ แห่ง ที่สาคัญเช่น วัดสะพานหิน วัดช้างรอบ วัด
เขาพระบาทน้อย วัดเจดีย์งาม วัดถ้าหีบ วัดอรัญญิก และ ทานบพระร่วง (สรีดภงส์) ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้า
อยู่ระหว่างเขาพระบาทใหญ่กับเขากิ่วอ้ายมา
กรมศิลปากรได้มีโครงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และทาการ
บูรณะฟื้นฟูเรื่อยมา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีเปิดอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันจันทร์ ที่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ หลังจากนั้นต่อมาอีก ๓ ปี คณะกรรมการมรดกโลก แห่งอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์
ศรี สัช นาลั ย และอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เนื่ องจากหลักฐานที่ป รากฏ แสดงให้ เห็นถึง
ผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรก และเป็นต้นกาเนิดของ
การสร้างประเทศ

บทที่ ๑๖ ๔๔๗
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ภาพที่ ๑๖.๑ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่มา : Bloggang (๒๕๕๕)

๒. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในเขตตาบลศรีสัชนาลัย ตาบลสารจิตร ตาบล
หนองอ้อ และตาบลท่าชัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขต
บ้านพระปรางค์ ตาบลศรีสัชนาลัย ที่ตั้งของเมืองโบราณศรีสัชนาลัย มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิง
เขาพระศรี และเขาใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก และมีลาน้ายมอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
กรมศิล ปากรได้ก าหนดเขตพื้น ที่โ บราณสถานอุท ยานประวัติศ าสตร์ ศรี สั ช นาลั ย ไว้ รวม
๒๘,๒๑๗ ไร่
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศอันเป็นที่ตั้งของเมืองศรีสัชนาลัย มีความเหมาะสมต่อการตั้ง
ถิ่นฐาน คือ มีทั้งที่ราบลุ่มริมแม่น้ายม และที่ราบเชิงเขาพระศรีและเขาใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ และใช้ในการป้องกันข้าศึกศัตรูได้อย่างดีด้วย
จากหลั กฐานพวกขวานหิ นขัด (เครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยโบราณ) ที่ตาบลท่าชัย
อาเภอศรีสัชนาลัย รวมทั้งจากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดชมชื่น แสดงว่า มีชุมชนอยู่อาศัย
ในบริเวณนั้ นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๙ เป็ นต้นมา และเป็ นชุมชนร่ว มสมัยทวารวดีกับในภาคกลาง
ต่อจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๘) ซึ่งเห็นได้จากพระปรางค์ที่วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุเชลียง ในระยะนั้นเมืองศรีสัชนาลัยมีชื่อว่า เมืองเชลียง ตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลา
จารึก ตานาน และพงศาวดารยืนยันว่า มีเมืองโบราณ ๒ เมืองตั้งอยู่ในลุ่มน้ายมก่อนแล้ ว คือเมือง
สุโขทัย และเมืองเชลียง ภายหลังได้มีการก่อสร้างเมืองศรีสัชนาลัยขึ้น ทางด้านทิศเหนือของเมือง
เชลียง โดยอยู่ห่างออกไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เมืองศรีสัชนาลัยจึงมีความสาคัญควบคู่กันกับเมือง
สุโขทัย จึงมักเอ่ยนามรวมเป็น ศรีสัชนาลัย -สุโขทัย ดังที่ปรากฏในจารึกทั้ง ๓ หลัก (หลักที่ ๑ จารึก
พ่อขุนรามคาแหง หลักที่ ๒ จารึกวัดศรีชุม และหลักที่ ๓ จารึกนครชุม) และจากหลักฐานได้กล่าวถึง
พ่อขุนศรีนาวนาถมว่า เป็นกษัตริย์ที่ครอง ๒ นคร คือ ทั้งเมืองสุโขทัย และเมืองศรีสัชนาลัย (ก่อน

๔๔๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

พ.ศ. ๑๗๘๑) เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๘๑ - ปีใด
ไม่ปรากฏ) จึงได้โปรดให้พ่อขุนบาลเมืองไปครองเมืองศรีสัชนาลัย ส่วนพ่อขุนรามคาแหงและพระยาลิ
ไทก็เคยครองเมืองศรีสัชนาลัย ก่อนขึ้นเสวยราชย์เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทัย เมืองศรี สัชนา
ลัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาเมื่อสุโขทัย ตกอยู่ภายใต้อานาจของกรุงศรี
อยุธยา เมืองศรีสัชนาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสวรรคโลก
เมืองศรี สัช นาลัยหรื อเมืองสวรรคโลก ในสมัยอยุธ ยาตอนต้น เป็นเมืองส าคัญที่ผลิ ต
ภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่ก รุงศรีอยุธยา ในสมัยต่อมา เมื่อมีการจัดระบบการปกครอง เรื่อง
เชื้อสายราชวงศ์ ให้เข้าอยู่ในระบบราชการเรียบร้อยแล้ว กรุงศรีอยุธยาได้เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมือง มา
ปกครองเมืองสวรรคโลก ซึ่งมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นนอกระดับเมืองโท หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า
ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ เมืองศรีสัชนาลัย หรือเมืองสวรรคโลกถูกทิ้งร้าง ต่อมาได้จัดตั้งเมืองสวรรค
โลกขึ้นใหม่ที่บ้านท่าชัย อยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเดิม และในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านวังไม้
ขอน คือ ที่ตั้งของอาเภอสวรรคโลกในปัจจุบัน ส่วนชื่อเมืองศรีสัชนาลัยได้นาไปตั้งเป็นชื่อของอาเภอ
คือ อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รวมเอาเขตพื้นที่เมืองศรีสัชนาลัยโบราณไว้ด้วย
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
เมืองโบราณศรีสัชนาลัยมีขอบเขตของผังเมือง ที่ก่อสร้างทับซ้อนอยู่บนบริเวณเมือง
เชลียงเดิม กล่าวคือ แนวกาแพงเมืองเชลียงเดิม ทาเป็นคันดินยาวขนานไปตามลาน้ายม เริ่มจาก
บริเวณวัดมหาธาตุเชลียง ไปตามลาน้ายม เลยผ่านเขาพนมเพลิงออกไป ยังคงปรากฏหลักฐานคันดิน
ให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ
ต่อมามีการก่อสร้างเมืองศรีสัชนาลัยขึ้น ตรงบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิง
เขา มีการก่อสร้างกาแพงเมืองด้ว ยศิล าแลง ลักษณะผังเมืองเป็น รูปหลายเหลี่ยมไม่สม่าเสมอ ซึ่ง
เป็น ไปตามทิศทางของลาน้ ายม ลั กษณะของกาแพงเมืองศรี สัช นาลั ยมีหลายแนว เพราะคงมีการ
ผสมผสานนาเอาแนวกาแพงคันดิน ในสมัยที่เป็นเมืองเชลียง เข้ามาใช้ประโยชน์ด้วย โบราณสถานใน
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีทั้ง ภายในและภายนอกกาแพงเมือง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๓๑
แห่ง ประกอบด้วย
๓.๑ โบราณสถานภายในกาแพงเมือง มีจานวนทั้งสิ้น ๒๘ แห่ง ที่สาคัญเช่น วัดช้าง
ล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
๓.๑.๑ วัดช้างล้อม มีเจดีย์ประธานเป็นแบบลังกาองค์ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่
บนฐานสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ซ้อ นกั น สามชั้ น กว้ า งด้า นละ ๓๑ เมตร ชั้ นแรกมีรู ป ช้ างท าด้ว ยศิ ล าแลง
ล้อมรอบ จานาน ๓๙ เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีเสาโคมไฟกั้นอยู่ ฐานทั้งสองเป็นลานทักษิณ
ด้านนอกมีพนักลูกกรงทาด้วยศิลาแลงล้ อมรอบ ชั้นที่สามเป็นฐานติดกับองค์เจดีย์ มีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้นรายรอบพระเจดีย์จานวน ๒๐ ซุ้ม ด้านหน้ามีบันไดขึ้นสู่ลานทักษิณและองค์พระ
เจดีย์ สันนิษฐานจากศิลาจารึกหลั กที่ ๑ ว่าพ่อขุนรามคาแหงทรงสร้าง ในพ.ศ.๑๘๑๘ แล้วเสร็จใน
พ.ศ.๑๘๓๔ ใช้เวลา ๖ ปี
๓.๑.๒ วัดเจดีย์เจ็ดแถว มีเจดีย์เป็นประธานของวัดเป็นเจดีย์ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร รอบๆ มีเจดีย์บริวารอีก ๓๓ องค์ ที่สาคัญคือ องค์
ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบศรีวิชัยปนลังกา นอกจากนี้ก็ยังมีองค์ทางด้านเหนือมีซุ้ ม

บทที่ ๑๖ ๔๔๙
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทาด้วยปูนปั้น ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะศรีวิชัย สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระอัฐิของเจ้านายในราชวงค์พระร่วงที่ครองเมืองศรีสัชนาลัย
๓.๑.๓ วัดนางพญา สิ่งสาคัญของวัดคือ เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กว้าง ๑๖.๕๐ ม. มีซุ้มประตุทางเข้าไปสู่ภายในเจดีย์ ซึ่งทาคล้ายที่บรรจุอัฐิ ภายในเดินวนได้
โดยรอบ หน้าเจดีย์ทรงลังกา มีวิหารขนาดเล็ก ๗ ห้อง ก่อด้วยศิลาแลง ผนังด้านตะวันตกยังมีภาพปูน
ปั้นเป็นลายเครือเถางดงามประดับอยู่บนผนัง สันนิษฐานว่าอาจปั้นขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้น
เมืองศรีสัชนาลัยยังมีความสาคัญอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสวรรคโลก
๓.๒ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศเหนือ มีจานวนทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง ที่สาคัญเช่น
วัดกุฎีร าย เตาทุเรียงบ้ านป่ ายาง และเตาทุเรี ยงบ้ านเกาะน้ อย ซึ่งเป็ นแหล่ ง ผลิ ตภาชนะดินเผา
“เครื่องสังคโลก” ที่สาคัญของเมืองศรีสัชนาลัย
๓.๒.๑ เตาทุเรียงบ้านป่ายาง อยู่ห่างจากกาแพงเมืองไปทางทิศเหนือ ๕๐๐ เมตร
ในเขตหมู่บ้านป่ายางเท่าที่สารวจพบแล้ว ๒๑ เตา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดินถมสูง ๒-๔ เมตรและเป็น
เตาประทุน (เตาประทุน คือ เตาก่อด้วยอิฐ กว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๕ เมตร รูปคล้าย
ประทุนเรือ ภายในแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ที่ใส่ไฟ ที่วางถ้วยชาม และปล่องไฟ ใช้เผาสังคโลกชนิดเนื้อ
แข็งหรือเนื้อหิน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Stoneware)
๓.๒.๒ เตาทุเรี ยนบ้ านเกาะน้ อยอยู่ ห่ างไปทางเหนื อของเตาทุเรี ยนบ้ านป่ ายาง
ประมาณ ๔ กิโลเมตร เท่าที่มีการสารวจพบเตาเผา ๑๕๐ เตา ส่วนใหญ่เป็นเตาประทุน มีบางแห่งที่
เป็นเตาตะกรับ (เตาตะกรับ คือเตาที่ก่อเป็นรูปกลมสี่เหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๒ เมตร โครงสร้าง
ของเตาแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นห้องใส่ไฟจะอยู่ด้านล่าง และส่วนที่เป็นห้องบรรจุภาชนะ จะ
อยู่ตอนบนของห้องใสไฟ มีแผ่นกลมหรือสีเหลี่ยมตามรูป ทรงของเตา คั่นอยู่ระหว่างห้องใส่ไฟกับห้อง
บรรจุภาชนะ แผ่นนี้เจาะรูกลมๆ เพื่อให้ความร้อนและเปลวไฟผ่านขึ้นจากห้องใส่ไฟได้ แผ่นกลมหรือ
สี่เหลี่ยม เรียกว่า ตะกรับ คล้ายรวงผึ้งของเตาอั้งโล่ในปัจจุบัน เตาตระกรับให้ความร้อนน้อยกว่าเตา
ประทุน จึงใช้เผาสังคโลกชนิดเนื้ออ่อนหรือเนื้อดิน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Earthenware)
๓.๓ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศตะวันออก มีจานวนทั้งสิ้น ๑๐ แห่งเช่น วัด
สวนสัก วัดป่าแก้ว
๓.๔ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศใต้ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๔ แห่งเช่น วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ วัดชมชื่น วัดเจ้าจันทร์ วัดโคกสิงคาราม
๓.๕ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองด้านทิศตะวันตก มีจานวนทั้งสิ้น ๑๙ แห่งเช่น วัด
พญาดา วัดราหู วัดสระปทุม วัดพรหมสี่หน้า วัดยายตา
๓.๖ โบราณสถานนอกกาแพงเมืองบนภูเขา มีจานวนทั้งสิ้น ๑๕ แห่งเช่น วัดเขาใหญ่
บน วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์เอน วัดเขาใหญ่ล่าง
กรมศิ ล ปากรได้เ ริ่ มโครงการจั ด ตั้ง อุ ทยานประวั ติศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ยขึ้ น เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ และดาเนินการฟื้นฟูบูรณะจนแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิ ธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๓

๔๕๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๖.๒ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ที่มา : adventure.tourismthailand (๒๕๕๘)

๓. อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้าปิง แบ่งออก เป็น ๒ เขต คือ เขตภายในกาแพงเมืองมีพื้นที่ ๕๐๓ ไร่ และเขต
นอกกาแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มีพื้นที่ ๑,๖๑๑ ไร่ มีการ
กาหนดเขตพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรไว้ ๒,๑๑๔ ไร่ หรือประมาณ ๓.๔
ตารางกิโลเมตรโดยกรมศิลปากร
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
บริเวณที่ตั้งของจังหวัดกาแพงเพชรในปัจจุบัน ได้ค้นพบหลักฐานเมืองโบราณหลายเมือง
คือ เมืองแปบ เมืองเทพนคร เมืองไตรตรึงษ์ เมืองพาน เมืองนครชุม และเมืองชากังราว ความอุดม
สมบูรณ์ของลุ่มน้าปิง ได้ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานทามาหากิน โดยแต่ละเมืองอยู่ไม่ห่างกันมากนัก เมือง
ที่ตั้งขึ้นในตอนแรก น่าจะเป็นเมืองแปบ ซึ่งมีตานานเล่าว่า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกันกับเมืองนคร
ชุม บริเวณตรงกันข้ามกับเมืองกาแพงเพชรในปัจจุบัน
จากหลักฐานจารึกหลักที่ ๓ (ศิลาจารึกนครชุม) พ.ศ. ๑๙๐๐ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระ
มหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) เสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุ เมืองนครชุม ว่า “หากเอาพระศรีรัตนมหา
ธาตุอันนี้มาสถาปนาในเมืองนครชุม ” เมืองนครชุมจึงน่าจะเป็นเมืองใหญ่ และมีความสาคัญในสมัย
สุโขทัย แต่มาหมดอานาจ และเป็นเมืองขนาดเล็ก ในสมัยอยุธยา ส่วนเมืองชากังราวยังคงมีอานาจอยู่
ในฝั่งตะวันออก และเรียกชื่อเมืองว่า เมืองกาแพงเพชร ในสมัยอยุธยา ภายหลังจากพระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ (ลิ ไท) สวรรคต (ประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๑ - ๑๙๑๖) เมืองต่างๆ ในอาณาจักรสุ โขทัยได้
แตกแยกกัน บางเมืองหันมาเป็นพันธมิตรกับกรุงศรีอยุธยา ชื่อเมืองกาแพงเพชร ปรากฏในศิลาจารึก
หลักที่ ๓๘ หรือจารึกกฎหมายลักษณะโจร กล่าวพระนามจักรพรรดิราชได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ ที่เมือง
กาแพงเพชรเมื่อ พ.ศ. ๑๙๔๐ เชื่อกัน ว่า กษัตริ ย์ของกรุงศรี อยุ ธยาทรงต้องการให้ ศูนย์ กลางของ
อานาจ ย้ายจากเมืองนครชุมเดิมมาอยู่ที่เมืองชากังราว หรือเมืองกาแพงเพชรนั่นเอง ภายหลังการเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ เมืองกาแพงเพชรได้ถูกลดบทบาทลง และคงจะทิ้งร้างไปชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง (มะลิ โคกสันเทียะ และพิทยา คาเด่นงาม, ๒๕๑๓)

บทที่ ๑๖ ๔๕๑
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
เมืองกาแพงเพชรมีลักษณะผังเมืองเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู วางแนวยาวขนานไป
กับลาน้าปิง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ กาแพงของเมืองกาแพงเพชรเดิมคง
จะมีลักษณะเป็นคันดินและคูเมือง ๓ ชั้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นกาแพงศิลาแลง มีการสร้าง เชิงเทิน ใบ
เสมา และป้อมประตูรอบ ส่วนที่เป็นกาแพงด้านใน ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ข้างบริเวณด้านทิศ
เหนือ เชื่อกันว่า กาแพงศิลาแลงนี้คงมาดาเนินการก่อ สร้าง ในช่วงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑)
๓.๑ โบราณสถานภายในกาแพงเมือง มีจานวน ๒ แห่ง ที่สาคัญคือ
๓.๑.๑ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่สาคัญติดบริเวณวังโบราณ สิ่งก่อสร้างภายในวัดใช้
ศิลาแลงเป็นพื้น อิฐมีน้อย กาแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อน ปักตั้งสูง ๑ เมตรเศษ ตรงกลางวัดมี
พระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธาน มีฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทาเป็นซุ้มคูหาโดยรอบ มีสิงห์ยื นอยู่ใน
คูหา รวม ๓๒ ตัว แต่ชารุดหมดเหลือแต่ซุ้มคูหา มีพระพุทธรูปนั่งรวม ๑๖ ซุ้ม เหตุที่เรียก “วัดพระ
แก้ว” เพราะมีในตานานว่า พระแก้วได้เคยมาอยู่ที่เมืองนี้ และถ้าได้มาอยู่ก็คงจะอยู่ที่วัดนี้
๓.๑.๒ วัดพระธาตุ เป็นวัดที่สาคัญใหญ่รองจากวัดพระแก้ว มีเจดีย์ประธานก่อ
ด้วยอิฐปนศิลาแลง มีบันไดขึ้นทางด้านหน้า มีระเบียงเชื่อมกับวิหารใหญ่โดยรอบเจดีย์ประธาน เป็น
ระเบียงยังเหลือรูป โกลมศิลาแลงเป็นแกนในของพระพุทธรูปปูนปั้น ตั้งอยู่ระหว่างช่องเสาบางตอน
ตรงหน้าวิหารด้านเหนือและด้านใต้มีเจดีย์ โดยรอบเจดีย์ และวิหารมีกาแพงศิลาแลง มีประทั้ง ๔ ด้าน
๓.๒ โบราณสถานภายนอกกาแพงเมือง โดยทั่วไปเรียกกันว่า “เขตอรัญญิก” ตั้งอยู่
นอกกาแพงเมืองด้านทิศเหนือ บนเขาลูกรังขนาดย่อมพบโบราณสถาน ๓๗ แห่ง อาทิเช่น วัดพระนอน
วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ วัดฆ้องชัย วัดอาวาสน้อย วัดเชิงหวาย วัดดงหวาย วัด
ช้าง วัดกะโลทัย ฯลฯ
๓.๒.๑ วัดพระนอน อยู่นอกเขตกาแพงเมืองไปทางทิศเหนือ มีกาแพงศิลาแลง
ปักตั้งไว้ทั้งสี่ด้าน บริเวณลานวัดปูด้วยศิลาแลง มีเศษรูปสิงห์ปูนปั้นซึ่งขุดค้นไว้วางไว้อยู่หน้าโบสถ์
ฐานโบสถ์เป็นศิลาแลงยกพื้นสูง ๘๐ ซม. มีบันไดขึ้นโบสถ์หน้าหลัง เสาโบสถ์ทาด้วยศิลาแลงเป็นแท่ง
ใหญ่ รูป ๘ เหลี่ยม ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารพระนอน ผนังเจาะเป็นช่องลูกกรงยาวๆ เสาวิหารทาด้วย
ศิลาแลง รูปสี่เหลี่ยมทั้งแท่ง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๔-๕ เมตร เป็นของใหญ่โตหาดูยากแห่งหนึ่ง เดิมทีมี
พระนอน (ปางไสยาสน์)ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร จึงเรียกกันว่า วัดพระนอน ปัจจุบันได้ชารุด
จนหมด
๓.๒.๒ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดนี้เรียกกันเป็นสามัญว่า “วัดพระยืน” กาแพงวัด
เป็นศิลาแลงปักล้อมทั้ง ๔ ด้าน หน้าวัดมีฐานซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงยกฐาน ๒ เมตร และมีเสาลูกกรง
เป็นศิลาแลงเหลี่ยม และมีทับลูกกรงเป็นศิลาแลงเหลี่ยม อยู่โดยรอบในวิหารมีฐานชุกชี ซึ่งมีรอยตั้ง
พระพุทธรูปนั่ง ด้านหลังมีวิหารมีบันไดลงติดต่อกับมณฑปพระสี่อิริยาบถ เป็นมณฑปจัตุรทิศ ด้านทิศ
ตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปลีลา ทิศเหนือมีพระพุทธรูปนอน ด้านใต้มีมีพระพุทธรูปนั่ง และทิศ
ตะวันตกเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร (ยกพระหัตถ์ซ้าย) ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
หมวดกาแพงเพชร สร้างด้วยศิลาแลง และมีปูนหุ้มเป็นชั้นๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปยืนยืน ยังเห็นเป็น
พระองค์ค่อนข้างสมบูรณ์
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๓.๒.๓ วัดช้างรอบ มีพระเจดีใหญ่เป็นประธานของวัด ลักษณะของเจดีย์เป็น
ทรงลังกาตั้งอยู่อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานมีรูปช้างครึ่งตัว เห็นแค่ ๒ ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐาน
ราบรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง ๖๘ เชือก ระหว่างช้างเป็นลายปูนปั้นรูปใบโพธิ์ ทางขึ้นไปบนชั้น
ฐานทักษิณมีบันไดสี่ด้าน กลางลานทักษิณมีเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานเขียงแปดเหลี่ยม
อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชรยังมี โ บราณสถานและสถานที่ส าคัญ ที่ตั้งอยู่ฟาก
ตะวันตกของแม่น้าปิง มีทั้งภายในและภายนอกเมืองนครชุม โบราณสถานสาคัญที่ตั้งอยู่ภายในเมือง
นครชุม ได้แก่ วัดพระบรมธาตุและวัดซุ้มกอ ส่วนที่อยู่นอกเมืองนครชุม ได้แก่ ป้อมทุ่งเศรษฐี วัด
หนองพิ กุ ล วั ด หม่ อ งกาเล และวั ด เจดี ย์ ก ลางทุ่ง และในเขตอรั ญ ญิ ก ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
กาแพงเพชรนั้ น มี โ บราณสถานรวมกลุ่ ม กัน อย่ า งหนาแน่ น ในบริ เวณที่ต่ อเนื่ องเป็ น ผื น เดีย วกั น
นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศโดยรอบของโบราณสถาน ยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่าง
ดี เพื่อคงไว้ ซึ่งบรรยากาศของโบราณสถานในเขตอรัญญิก หรืออรัญวาสี เช่นในอดีต
กรมศิลปากรได้เริ่มโครงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
และดาเนินการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานต่างๆ จนแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเป็ น องค์ ป ระธานประกอบพิ ธี เ ปิ ด อุ ท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์
กาแพงเพชรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ภาพที่ ๑๖.๓ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (๒๕๕๖)

๔. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุ ธ ยามีเนื้ อที่ ๑,๘๑๐ ไร่ ตั้งอยู่ ภ ายในเกาะเมือง
อยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๗๕ กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาไว้ มีพื้นที่ ๑,๘๑๐ ไร่

บทที่ ๑๖ ๔๕๓
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นใน
พ.ศ. ๑๘๙๓ นั้น บริเวณดังกล่าวได้มีบ้านเมืองตั้งอยู่ก่อนแล้ว เรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีราม
เทพนคร มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองอยุธยา ปรากฏหลักฐานโบราณสถานที่เป็น
วัดสาคัญ เช่น วัดมเหยงค์ วัดอโยธยา และจากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ กล่าวถึ งการ
ก่อสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า พระเจ้าพแนงเชิง พระประธานของวัดพนัญเชิง เป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่มาก (สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๘๖๗) โดยระบุว่า สร้างขึ้นก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี
กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งโดยพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งสันนิฐานว่าครองเมืองสุพรรณบุรี หรือละโว้ ได้
อพยพผู้คนมาสร้างเมืองขึ้นใหม่ที่อยุธยา โดยในชั้นแรกได้ตั้งเมืองขึ้นชั่วคราว เรียกว่า “เวียงเหล็ก”
(หรือเวียงเล็ก) อยู่ตรงวัดพุทไธศวรรย์ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็เริ่มการก่อสร้างเมืองถาวรขึ้นที่ริม
หนองโสน (ต่อมาเรียกชื่อว่า บึงพระราม) และย้ายไปประทับที่พระนครสร้างใหม่นี้ใน พ.ศ. ๑๘๙๓
นับเป็นการเริ่มต้นของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นปฐมกษัตริย์
ของราชวงศ์อู่ทอง กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง ๔๑๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓ จนถึงเสีย
กรุงครั้งที่สองใน พ.ศ. ๒๔๑๐
ด้วยทาเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มีลักษณะเป็นเกาะเมือง มีแม่น้าที่สาคัญ ๓ สายโอบ
ล้อม คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี ทาให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นชุม
ทางคมนาคมทางน้า รวมทั้งยังเป็นปราการธรรมชาติ และกรุงศรีอยุธยามีการสร้างกาแพงและป้อม
ป้องกันพระนครกระทาอย่างแข็งแรงมาก กล่าวคือมีกาแพงสูง ๒๐ เมตร หนา ๕ เมตร วกโค้งไปตาม
รูปของเกาะโดยรอบ และมีป้อมรวมถึง ๑๖ ป้อม ไว้ในการป้องกันข้าศึกศัตรู กรุงศรีอยุธยาจึงเป็นราช
ธานีใหญ่ที่สามารถกุมอานาจเหนือเมืองใกล้เคียงได้เป็นเวลายาวนาน
กรุ งศรี อยุ ธ ยาเติบ โตเป็ น ศูน ย์ กลางทางเศรษฐกิจ และการค้า ที่ส าคัญ แห่ งหนึ่ ง ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓ มีชาวต่างชาติทั้งจากทวีปเอเชีย
และทวีป ยุโ รป เช่น จี น ญี่ปุ่น อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และ
ฝรั่งเศส เข้ามาค้าขายทางเรือ ส่วนมากมีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย บางชาติก็ได้รับพระราชทาน
ที่ดิน สาหรับตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน สถานีการค้า และศาสนสถาน โดยหมู่บ้านของชาวต่างประเทศส่ว น
ใหญ่จะอยู่นอกตัวเมืองมีเฉพาะชาวจีน ชาวฮินดู และชาวมุสลิมเพียงบางกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับราชสานักเท่านั้น ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สร้างบ้านเรือนอยู่ภายในเมือง
นอกจากนี้ กรุงศรีอยุธยายังมีความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านการปกครอง กฎหมาย การ
ศาล ระบบสังคม การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีต
ศิลป์ ภาษา วรรณกรรม และนาฏดุริยางคศิลป์ ศิลปวิทยาการต่างๆ ที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาได้
สั่งสมไว้ ซึ่งได้สืบทอดและพัฒนาต่อมาในสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ จวบจนทุกวันนี้
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
โบราณสถานเท่าที่กรมศิลปากรสารวจพบ ทั้งภายในเมือง และนอกกาแพงเมืองมี ๔๒๕
แห่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโบราณสถานสาคัญ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตกาแพงเมือง (ภายในบริเวณ

๔๕๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เกาะเมือง)และโบราณสถานนอกกาแพงเมือง (ภายนอกบริเวณเกาะเมือง) โบราณสถานที่สารวจพบ
แล้ว จานวนทั้งสิ้น ๙๕ แห่ง ประกอบด้วย
๓.๑. โบราณสถานในเขตกาแพงเมือง (ภายในบริเวณเกาะเมือง) อาทิเช่น
๓.๑.๑ พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง พระราชวังโบราณตั้งอยู่ทางทิศ
เหนื อของวัดพระศรี สรรเพชญ์ ริ มแม่น้ าลพบุ รี ปัจจุ บั นเหลื อแต่เพียงฐานรากพระที่นั่ งองค์ต่างๆ
เนื่องจากถูกเผาทาลายเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ พระราชวังโบราณนี้สร้างขึ้นใน สมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ เมื่อทรง อุทิศที่ตั้งของพระราชมณเที ยรเดิมที่สร้างไว้ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) ให้เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภายในพระราชวังโบราณยังมีพระที่นั่งที่สาคัญได้แก่ พระ
ที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ พระที่นั่งตรีมุข และพระที่นั่งทรงปืน
๓.๑.๒ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สาคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิม
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ทรงสร้างพระราชมณเทียรขึ้นที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงอุทิศบริเวณพระราชมณเทียรให้เป็นวัด ในเขตพระราชวัง สาหรับเป็นที่
ประกอบพระราชพิธีที่สาคัญ และเป็นที่เสด็จออกบาเพ็ญพระราชกุศล ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ โปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้น ๒ องค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๕ องค์แรกด้านตะวันออก
สาหรับบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา กับอีกองค์หนึ่งคือองค์กลางใน
ปัจจุบัน บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระบรมเชษฐา) ต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๔๒
ทรงสร้างวิหารขึ้น และในปีพ.ศ. ๒๐๔๓ ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง ๑๖ เมตร หุ้มทองทั้งองค์หนัก
๒๘๖ ชั่ง ประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ วัดนี้จึงได้ชื่อตามพระพุทธรูปองค์
นี้ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ ได้โปรดฯ ให้สร้างพระสถูปขึ้นเป็นองค์ที่ ๓ อยู่ทางด้าน
ตะวันตกสุด เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ พระราชบิดา เจดีย์รายล้อมวัดสร้าง
สาหรับสาหรับเป็นที่บรรจุอัฐิเจ้านายในราชตระกูล หลังพระระเบียงด้านตะวันตกมีมณฑปจตุรมุข
ตามมุขทั้ง ๔ กลางมณฑปก่อเป็นชั้นเหมือนพระเจดีย์ และมีช่องตามชั้นที่ก่อสันนิฐานว่าคงเป็นที่
บรรจุอัฐิ เพราะในสมัยต่อมาเจ้านายในราชตระกูลสิ้นพระชนม์กันมากเข้า จนไม่มีที่ว่างพอจะสร้าง
พระเจดีย์บรรจุอัฐิ จึงเชิญไปรวมไว้ในแห่งเดียวกันในมณฑป (คล้ายหอพระนาก ในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม กรุงเทพฯ)
๓.๑.๓ วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ใกล้กับวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๑๙๖๗ ตรงที่ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพเจ้าอายพระยากับเจ้ายี่พระยา พระบรมเชษฐา ซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัย (ได้สร้างพระ
เจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้าง แต่ขณะนี้เหลือแต่ฐานอยู่กลางวงเวียนหน้าวัด) ซากที่เหลือแสดงว่าวิหารและ
ส่ ว นต่า งๆ ของวั ด นี้ ใหญ่ โ ตมาก เฉพาะพระปรางค์ ที่เ หลื อ อยู่ เป็ น แบบของศิ ล ปะอยุ ธ ยายุ ค แรก
เช่นเดียวกับพระปรางค์วัดมหาธาตุ มีลายปูนปั้นสวยมาก ภายในกรุปรางค์ มีภาพเขียนด้วยสีแดงชาด
ปิดทอง เป็นรูปพระพุทธรูปปางลีลา และปรางสมาธิ มีรูปเทวดาและดอกไม้ร่ วง ภาพเหล่านี้แม้จะลบ
เลือนไปมาก แต่ก็ยังพอเห็นได้ ภายพระปรางค์ได้พบสมบัติล้าค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องราชูปโภค
ทาด้วยทองคาและอัญมณีมีค่า ซึ่งเป็นของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา ตลอดจนพระพุทธรูป พระ
แผง และพระพิมพ์ อีกเป็นจานวนมาก บรรดาพระแผงและพระพิมพ์ที่ขุดพบนั้นมีจานวนมากเกินกว่า

บทที่ ๑๖ ๔๕๕
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ที่ทางการจะเก็บรักษาเอาไว้ได้หมดจึงได้นาออกไปให้ประชาชนเช่าบูชานาเงินจานวนที่ได้มาสร้างเป็น
พิพิธภัณฑ์ส ถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และนาเครื่องราชูปโภคทั้งหมดที่ขุดได้มาเก็บรั กษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ได้แก่ พระแสงดาบฝักทอง พระเต้าทองคา กระโถนทองคามีฝาปิด เครื่องประดับพระเศียร
ทาด้วยทองคาจาหลักลวดลายประดับอัญมณี ช้างทองคาจาหลักลวดลายประดับอัญมณี เป็นต้น
๓.๑.๔ วิหารพระมงคลบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระ
พุทธปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐเป็นแกนอยู่ข้างใน และหุ้มด้วยแผนทองสัมฤทธิ์หนา ๓–๔ นิ้วทั่วทั้งองค์
มีขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๕๕ เมตร และสูง ๑๒.๔๕ เมตร นับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่มากองค์หนึ่ง ไม่มี
หลักฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยใด หากพิจารณาจากศิลปะแล้วน่าจะสร้างขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนต้น เพราะมีลักษณะของศิลปะแบบสมัยอู่ทองปนสุโขทัย
๓.๒ โบราณสถานนอกกาแพงเมือง (ภายนอกบริเวณเกาะเมือง)
๓.๒.๑ วัดพระเมรุราชิการาม (วัดหน้าพระเมรุ) แต่เดิมคงจะเป็นสถานที่สร้าง
พระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น (มนู พูลสวัสดิ์, ๒๕๔๔) ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น ตามตานานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาล
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๖ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน ชื่อวัดหน้า
พระเมรุ ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทรงทา
ศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง โดยได้มีก ารทาสัญญาสงบศึก เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๒ ในการทาสัญญาสงบศึกครั้ง
นั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดฯ ให้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นในระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัด
หัสดาวาส เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. ๒๓๑๐ วัดหน้าพระเมรุไม่ได้ถูกทาลาย แต่ก็กลายเป็นวัดร่าง
มานานจนกระทั่งในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ จึงได้มีการบูรณะวัดหน้าพระ
เมรุขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีขุนอิน เป็นแม่กลองบูรณะ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อ
ด้วยสัมฤทธิ์ทอง ปางมารวิชัย และทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช หน้าตักกว้าง ๔.๕๐ เมตร สูง ๖ เมตร
จัดว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
๓.๒.๒ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้เดิมสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรง
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ สาหรับเป็นสานักของพระสงฆ์ ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สานักพระวันรัตนมหา
เถระในลังกาทวีป เรียกคณะสงฆ์ “คณะป่าแก้ว” วัดนี้จึงได้นามว่า “วัดคณะป่าแก้ว” ต่อมาได้เรียกให้
สั้นลงเป็น “วัดป่าแก้ว” ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อทรงศึกยุทธหัตถีชนะพระมหา
อุปราชาแห่งพม่าที่ตาบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี แล้วได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะครั้งการสร้างพระเจดีย์อาจจะสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่แล้ว หรืออาจสร้างขึ้น
ใหม่ทั้งองค์แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน พระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นนั้น
ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล” ราษฎรคงเรียกกันเป็นสามัญว่า “พระเจดีย์ใหญ่” นานเข้าจึง
เรียกชื่อวัดนี้เป็น วัดใหญ่ชัยมงคล (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ๒๕๔๒ : ๒๒๖)
พระเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระเจดีย์ทรงลังกา เป็นรูปแบบเจดีย์ที่นิยมสร้างกันในกรุง
ศรี อยุ ธ ยาหลั งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้รั บอิทธิพลหลังจากศิล ปะสุ โขทัย เป็ นเจดีย์ ฐ าน ๘
เหลี่ยม รอบฐานกว้าง ๒๒ เมตร และมีฐานทักษิณเดินได้รอบองค์พระเจดีย์ พระเจดีย์ใหญ่สูงจากฐาน
ทักษิณถึงยอดประมาณ ๖๐ เมตร นับเป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประทานความเห็นว่า เนื่องจากพระเจดีย์ชัยมงคล สร้า งขึ้นเพื่อ

๔๕๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฉะนั้น น่าจะมีการบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชไว้ที่พระเจดีย์องค์นี้ด้วย
๓.๒.๓ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่มีมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่มี
หลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้าผึ้งเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่
พระราชทานเพลิงพระนางสร้อยดอกหมาก และพระราชทานนามว่า “วัดพระเจ้าพระนางเชิง” (หรือ
วัดพระนางเชิง) แต่ไม่ได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปแต่อย่างใด สาหรับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่
ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนั้น ตามพงศาวดารกล่าวว่า ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๗ พระพุทธรูปองค์
นี้เดิมเรียกชื่อว่า “พระพุทธเจ้าพนัญเชิง” แต่ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองค์
นี้ ได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปั้นลงหลักปิด
ทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๑๐ และสูง ๑๙ เมตรส่วนชาวบ้านยังคงนิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อโต”
นับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดองค์หนึ่งในสมัยอยุธยา
วัดพนัญเชิงเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนซึ่งเรียกชื่อพระประธานในวิหารว่า
“ซาปอกง” นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากใน
เครื่ องแต่งกายแบบจี น สาเหตุที่ช าวจี น เคารพนั บ ถือพระพุทธรู ปพนั ญเชิง และศาลเจ้ าแม่ส ร้ อย
ดอกหมาก ก็เนื่องมาจากมีตานานเรื่องพระเจ้าสายน้าผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมากในพงศาวดาร
เหนือ
นอกจากนี้ยั งมีโ บราณสถานและสถานที่สาคัญในพระนครศรี อยุธ ยาแห่งอื่น ๆ
อาทิเช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ วัดหน้าพระเมรุ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดกุฎีดาว วัดดุสิ
ดาราม วัดภูเขาทอง วัดพระยาแมน วัดพระราม วัดญาณเสน วัดธรรมิกราช วัดวรโพธิ์ วัดวรเชษฐา
ราม เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดสุวรรณดาราราม วัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านฮอลันดา หมู่บ้านญี่ปุ่น เพนียดคล้องช้าง โบสถ์นักบุญยอแซฟ ฯลฯ
กรมศิลปากรได้ดาเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อ
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธ ยา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ และในพ.ศ. ๒๕๓๔ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

ภาพที่ ๑๖.๔ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่มา : Painaidii (๒๕๕๔)

บทที่ ๑๖ ๔๕๗
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๕. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่ในเขตตาบลสิงห์ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้าแควน้อย โดยมีทิวเขารายล้อมอยู่ ได้แก่ เขา
ท่าช้าง เขาพนมมาร และเขาโทน ส่วนทางด้านทิศใต้ติดต่อกับแม่น้าแควน้อย กรมศิลปากรได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสิงห์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ และกาหนดขอบเขตโบราณสถานมีพื้นที่ทั้งสิ้น
๗๑๘ ไร่ ๓ งาน
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
มีการขุดค้นพบหลักฐานหลุมฝังศพและเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เช่น ภาชนะดินเผา ขวาน ทัพพี กาไลสาริด ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว มีอายุราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ที่
บริเวณริมแม่น้าแควน้อย นอกกาแพงเมืองสิงห์ด้านทิศใต้
ในสมัยการสร้างเมืองสิงห์ มีปรากฏหลักฐานที่ปรากฎได้แก่ ตัวเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
พื้นที่ประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร มีคูเมือง คันดิน และกาแพงเมืองศิลาแลงล้อมรอบ ที่กลางเมืองมี
โบราณสถานทรงปราสาท สร้ า งขึ้ นตามลั ก ษณะศิล ปะเขมรแบบบายน และมี โ บราณวั ตถุ ที่เ ป็ น
ประติมากรรมตามลักษณะศิลปะเขมรแบบเดียวกัน จากลักษณะทางศิลปกรรม สามารถกาหนดอายุ
ได้ว่า ปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในสมัยที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงปกครอง
เขมร และได้พบศิลาจารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทพระขรรค์ มีข้อความที่สรรเสริญความกล้าหาญและการ
ทาบุญกุศลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มีตอนหนึ่งกล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆ ๒๓ แห่ง ว่า เป็นที่ประดิษฐาน
พระชัย พุ ท ธมหานาม พระพุท ธรู ป องค์ห นึ่ งซึ่ ง น่ าจะเกี่ย วข้อ งกั บ เมื องสิ ง ห์ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
โดยเฉพาะได้ระบุชื่อเมือง ๖ เมือง ได้แก่ ลโวทยะปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกะปัฏฏนะ ศรีราชบุรี ศรีชัย
สิงหบุรี และ ชัยวัชรบุรี โดยเมืองศรีชัยสิงหบุรีน่าจะเป็นเมืองสิงห์ อันเป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองสิงห์นี้
เมืองสิ งห์ และปราสาทเมืองสิงห์คงถูก ทิ้งร้างไปในช่วงที่เขมรหมดอานาจ เพราะไม่ปรากฏมีการ
กล่าวถึงชื่อเมืองสิงห์ ในสมัยสุโขทัย และอยุธยา อีกเลย เมืองสิงห์ได้ปรากฏหลักฐานอีกครั้ง ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยพระองค์ได้ทรงสถาปนาเมืองสิงห์ขึ้นใหม่
อีกครั้ง แต่มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆ มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรี จนกระทั่งเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองสิงห์จึงถูกลดฐานะลงเป็นตาบลเรียกกันว่า ตาบลสิงห์ มาจนถึงทุกวันนี้
กรมศิลปากรได้เริ่มบูรณะเมืองสิงห์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ ภายในบริเวณกาแพงเมืองสิงห์ กรมศิลปากรได้มีการ
สารวจพบโบราณสถานเนื่องในศาสนาอยู่ ๔ แห่ง เรียกชื่อว่า โบราณสถานหมายเลข ๑ - ๒ - ๓ - ๔
(กรมศิลปากร,๒๕๔๘) ตามลาดับดังนี้

๔๕๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓.๑ โบราณสถานหมายเลข ๑ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถาน องค์โบราณ
สถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วย ปรางค์ประธาน ระเบียงคด โคปุระ บรรณศาลา และ
กาแพงแก้ว ปรางค์ประธานเป็นศูนย์กลางของโบราณสถานมีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวทรงหอสูง
คล้ายฝักข้าวโพด องค์ประธานตั้งอยู่บนฐานย่อมุมไม้ ๒๐ ขนาดกว้างและยาวด้านละ ๑๓.๒๐ เมตร มี
มุขยื่นออกไปรั บกับมุขด้านในของโคปุระทั้งสี่ทิศ และภายในบริเวณโบราณสถานหมายเลข ๑ ได้
ค้นพบรูปเคารพทีส่ าคัญคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา
ซึ่งรวมเรียกว่า รัตนตรัยมหายาน เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ปราสาทเมืองสิงห์ว่า สร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
๓.๒ โบราณสถานหมายเลข ๒ ลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน
เป็นศาสนสถานที่สาคัญ มีองค์ปรางค์ประธานตั้งอยู่กลางอาคารและเป็นที่ตั้งของรูปเคารพที่สาคัญอีก
ด้วย การก่อสร้างใช้ศิลาแลงเป็นส่วนวัสดุสาคัญ วัสดุอื่นๆที่ใช่ ประกอบอาคารคือ กระเบื้องดินเผา ไม้
ศิลาทราย เหล็ก และอิฐ เป็นต้น การตกแต่งตัวอาคารใช้ปูนฉาบและประดับด้วยลายปูนปั้ นตาม
ปรางค์ประธานและซุ้มทิศ ปูนปั้ นใช้หิ นปูน และเปลือกหอยเผาบดแล้ วผสมด้วยกาวหนังสัตว์หรื อ
ส่วนผสมที่มีความข้นเหนียวและคลุกเคล้ากับน้าอ้อยเพื่อให้ปูนแข็งตัวช้าทาให้ง่ายต่อการปั้นแต่งเป็น
ลวดลาย เทคนิคในการก่อสร้าง การก่อสร้างปรางค์ประธาน ซุ้มทิศ ระเบียง ล้วนใช้สิลาแลงและเรียง
ซ้อนขึ้นไปโดยมิได้ใช้ปูนสอ แต่บางแห่งก็ใช้เหล็กรูป ตัวไอ หรือ ตัวที ช่วยยึดระหว่างก้อนศิลาเป็น
ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน ๒ ชั้น โบราณสถานฉาบด้วยปูนขาว และมีลวดลายปูนปั้นประดับ
ได้ค้นพบประติมากรรมหินทราย รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา และแหวนทอง
๓.๓ โบราณสถานหมายเลข ๓ โบราณสถานถูกลักลอบขุดทาลาย จนไม่สามารถศึกษา
รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนของโบราณสถานได้
๓.๔ โบราณสถานหมายเลข ๔ จากการขุดแต่งพบลักษณะเป็นเพียงพื้นของอาคารรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่า เป็นฐานราก ไม่สามารถกาหนดรูปทรงที่แน่นอนได้ เพราะพบเพียงแต่
พื้นของโบราณสถาน

ภาพที่ ๑๖.๕ ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ที่มา : ไทยเซสท์ ท่องเที่ยวไร้ขีดจากัด (๒๕๕๗)

บทที่ ๑๖ ๔๕๙
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๖. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “เขาวัง” นั้นเดิมเป็น
พระราชวัง ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว โปรดเกล้ าฯ ให้ ส ร้ างขึ้น อยู่ ที่ตาบลคลอง
กระแชง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระนครคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขา ๓ ยอด ที่ยาวติดต่อกัน มีพื้นที่
ประมาณ ๑๘๘ ไร่ ยอดเขามีความสูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๘๐ - ๙๐ เมตร
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
จากการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่า เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ที่
บริเวณภูเขาด้านทิศตะวันตก และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเพชรบุรี มีคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาศัย
อยู่ หลักฐานที่พบได้แก่ ภาชนะดินเผา ลูกปัดหิน และเครื่องประดับสาริด เช่น แหวน กาไล
ในเวลาต่อมามีการติดต่อค้าขายกันทางทะเล ทาให้วัฒนธรรมของประเทศอิน เดียเริ่มเข้า
มาสู่พื้นที่บริเวณนี้ พบโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมแบบทวารวดีอยู่เป็น
จานวนมาก เช่น โบราณสถานทุ่งเศรษฐี ที่บ้านโคกเศรษฐี ตาบลนายาง อาเภอชะอา มีเนินโบราณ
ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ ต่อมาอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณได้ขยายตัวขึ้นบริเวณนี้ ปรากฏหลักฐานที่
หลงเหลืออยู่คือ โบราณสถานที่วัดกาแพงแลง ซึ่งมีลักษณะเป็นปรางค์ และพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวรด้วย จึงถือเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘
ในสมัยอยุธยาปรากฏชื่อเมืองเพชรบุรี ในกฎหมายที่ตราขึ้น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ เป็นเมืองที่มีความสาคัญในทางยุทธศาสตร์ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองในลุ่มน้าเจ้าพระยา
กับ หั ว เมื องภาคใต้ จนกระทั่ง เสี ย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาครั้ ง ที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมือ งเพชรบุ รี ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ ยังคงความสาคัญในฐานะเมืองทางยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมหัวเมืองทางภาคใต้ และทา
ศึกสงครามกับพม่า นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็ จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) ทรงผนวช ได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีหลายครั้ง เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย์แล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สร้าง “พระนครคีรี” หรือเขาวัง ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๒ เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่บนเขาสูง ๙๕ เมตร ชื่อเขามไหสวรรย์ การก่อสร้ างพระนครคีรีนี้ได้
นาเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตก ผสมผสานกับแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยและจีน เป็ น
สถาปัตยกรรมที่แปลกไปอีกแบบหนึ่ง
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการซ่อมแซมตัวอาคาร ที่
เกิดความเสียหาย เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าใน พ.ศ. ๒๔๒๖ หลังจากนั้นแล้ว ไม่พบหลักฐานว่า ได้มีการซ่อม
บารุ งแต่อย่างใด จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั วภูมิพลอดุลยเดช ได้มี
พระราชดาริ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนครคีรี กรมศิลปากรจึงได้ทาการซ่อมแซมอาคารแต่เพียงบางหลัง
เท่านั้น ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และ
ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
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ปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นครคีรี ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่สาคัญ ในรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีเปิดอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
ในการก่อสร้างพระนครคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้นา
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสิก มาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้าง แต่ฝีมือช่าง ยังมีอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมจีนเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วย เช่น การปั้นสันหลังคา และการใช้กระเบื้องกาบกล้วย สิ่ง
ปลูกสร้างทั้งหมดอยู่บนยอดเขาทั้ง ๓ ยอด มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวัง ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งและ
อาคารต่างๆ ซึ่งพระราชทานนามไว้คล้องจองกัน คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์
มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชร
มเหศวร์ ตาหนักสันถาคารสถาน โรงมหรสพหรือโรงโขน กลุ่มอาคาร นารีประเวศ
๓.๒ ยอดเขากลาง มีเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้าง
ขึ้น และพระราชทานนามว่า พระธาตุจอมเพชร เป็นพระเจดีย์ที่สูงจากฐานถึงยอด ๔๐ เมตร ฐาน
กว้าง ๒๐ เมตร ภายในองค์พระธาตุทาฐานกลวงเป็ นห้ องกลม มีเสาใหญ่รั บน้าหนักอยู่ตรงกลาง
โดยรอบฐานมีช่องทางเข้าไปยังห้องกลมได้ ๔ ทาง และ จากห้องกลมกลางฐานนั้น มีทางขึ้นไปบน
ฐานทักษิณได้อีก ๔ ช่องทาง จากฐานทักษิณสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบตัวเมืองเพชรบุรี
รวมทั้งพระที่นั่งต่างๆ และวัดพระแก้วน้อยบนพระนครคีรี ได้โดยง่าย
๓.๓ ยอดเขาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว ประกอบด้วย พระอุโบสถ
พระสุทธเสลเจดีย์ หอระฆัง ศาลา และพระปรางค์แดง

ภาพที่ ๑๖.๖ พระนครคีรี หรือเขาวัง
ที่มา : ไปด้วยกัน.คอม (๒๕๕๘)

บทที่ ๑๖ ๔๖๑
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๗. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตั้งอยู่ในเขตตาบลศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้าป่าสักไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ ๕ กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่เชิงทิวเขาเพชรบูรณ์ที่กั้นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคกลางตอนบน ลั กษณะพื้น ที่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้าป่าสัก และมีเขาถมอรั ตน์ อยู่ ห่างไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมี
พื้นที่ทั้งหมด ๒,๙๐๒ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
จากการสารวจและการขุดค้น-ขุดแต่งทางด้านโบราณคดีภายในบริเวณเมืองศรีเทพ และ
พื้นที่อื่นๆโดยรอบ ได้พบหลักฐานที่แสดงว่าเมืองศรีเทพมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จากหลักฐานการสารวจและขุดค้นภายในบริเวณเมืองศรีเทพ คือ
โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือเหล็กปลายแหลม ลูกปัดหิน - ดินเผา และภาชนะดินเผา วางอยู่กับโครง
กระดูก แสดงว่า มีมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือในช่วงกึ่งก่อนประวัติศาสตร์อาศัย
อยู่ในบริเวณนั้นมาก่อนแล้ว ต่อมาในสมัยที่เมืองศรีเทพเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นเมือง เป็นช่วงเวลาที่เมืองศรี
เทพรั บ อารยธรรมจากภายนอกแล้ ว พั ฒ นาขึ้น เป็ นเมือ ง ซึ่ งคงเริ่ ม ขึ้ นในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ ๑๑
หลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญคือ การพบกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า เช่น พระนารายณ์สวมหมวกแปดเหลี่ยม
พระกฤษณะโควรรธนะ พระสุริยเทพที่สลักจากหินทราย ซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาฮินดูเมื่อประมาณ
พุทธศตวรรษ ที่ ๑๑-๑๓ ต่อมาเมืองศรีเทพสมัยวัฒนธรรมทวารวดี เป็นช่วงเวลาที่เมืองศรีเทพรับเอา
วัฒนธรรมทวารวดีที่แผ่ขยายมาจากภาคกลาง ของประเทศไทยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อและรูปแบบศิลปกรรมตามวัฒนธรรม
ต้นแบบที่เจริญรุ่ งเรื องภายใต้อิทธิพลของพระพุทธศาสนา โบราณสถานสาคัญที่ส ร้างขึ้นในช่วงนี้
ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน และถ้าเขาถมอรัตน์ นอกเมืองศรีเทพ และเมืองศรีเทพสมัยวัฒนธรรม
เขมรโบราณ หลังจากที่วัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลง วัฒนธรรมเขมรโบราณได้เข้ามามีอิทธิพลแทนที่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ และมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการนับถือศาสนา จากพระพุทธศาสนามา
เป็นศาสนาฮินดู รูปแบบของศิลปกรรมจึงเปลี่ยนมารับอิทธิพลศิลปะแบบเขมร ได้แก่ ปรางค์ศรีเทพ
และปรางค์สองพี่น้อง มีลักษณะเป็นศิลปะเขมรแบบนครวัด ที่ยังคงปรากฏลักษณะศิลปะเขมรแบบ
บาปวนอยู่ด้วย (พ.ศ.๑๖๐๐-๑๖๕๐) ในระยะหลังปรากฏร่องรอยของพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่
เมืองศรีเทพอีกครั้ง น่าจะตรงกับช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงแผ่พระราชอานาจ มายังบริเวณนี้ ซึ่ง
ปรากฏการปรับเปลี่ยนและบูรณะศาสนสถานหลายแห่ง (กรมศิลปากร,๒๕๔๘)
ในสมั ย สุ โ ขทั ย ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ อ้ า งอิ ง ถึ ง เมื องศรี เ ทพ แต่ ป รากฏชื่ อ ของเมื อ ง
เพชรบูรณ์หรือ “วัชชปุร” ในศิลาจารึกหลักที่ ๙๓ แทนเข้าใจว่าในขณะนั้น เมืองศรีเทพคงลดบทบาท
เป็นเมืองขนาดเล็กที่ไม่มีความสาคัญมากนัก
ในสมัยอยุธยา มีชื่อเมืองศรีถมอรัตน์ หรือเมืองศรีเทพรวมอยู่ในทาเนียบหัวเมืองด้วย
และยังคงมีฐานะเป็นเมืองศรีเทพมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ย กเมื อ งศรี เ ทพเป็ น เมื อ งตรี แล้ ว เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น เมื อ งวิ เ ชี ย รบุ รี ครั้ น ต่ อ มา เมื่ อ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นแบบมณฑลได้ลด
ฐานะเมืองวิเชียรบุรีลงเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองศรีเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยเริ่ม
สารวจเก็บ ข้อมูล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และจัดตั้งเป็ น โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพใน พ.ศ.
๒๕๒๗ เนื่องจากยังคงมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมอีกเป็นจานวนมาก การดาเนินงาน
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจึงยังคงกระทาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
เมืองศรีเทพมีลักษณะเป็นเมืองแฝด ประกอบด้วยเมืองรูปวงกลม หรือที่เรียกว่า “เมือง
ใน” มีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ และเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออก ที่
เรียกกันว่า “เมืองนอก” มีพื้นที่ประมาณ ๑,๕๘๙ ไร่ มีโบราณสถานต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
๓.๑ เมืองใน ผังเมืองมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ล้อมรอบด้วยคูน้า ภายในเมืองในมีกลุ่มโบราณสถานหลักอยู่ใจกลางเมือง ได้แก่ โบราณสถานเขาคลัง
ใน ปรางค์ศรีเทพ และปรางค์สองพี่น้อง นอกจากนี้ ยังพบโบราณสถานขนาดเล็กอีกประมาณ ๕๐
แห่ง และมีสระน้าประมาณ ๗๐ สระ สระน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ สระปรางค์ มีพื้นที่ประมาณ ๘ ไร่
๓.๒ เมืองนอก ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีคูน้าคันดินล้อมรอบทุกด้านโดยด้านตะวันตก
ใช้ คู น้ าและคั น ดิ น ร่ ว มกั บ คู น้ าคั น ดิ น ด้ า นตะวั น ออกของเมื อ งใน โดยมี โ บราณสถานกระจายอยู่
ประมาณ ๖๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสระน้าประมาณ ๓๐ แห่ง สระน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ สระขวัญ
๓.๓ โบราณสถานนอกเมืองศรีเทพ ถ้าเขาถมอรัตน์ ตั้งอยู่ในตาบลโคกสะอาด เป็น
โบราณ สถานที่ดัดแปลงจากถ้าธรรมชาติบนยอดเขาถมอรัตน์
๓.๔ โบราณสถานเขาคลังนอกและกลุ่มโบราณสถานใกล้เคียง ตั้งอยู่ที่บ้านสระปรือ
ตาบลศรีเทพ มีแนวคันดินเชื่อม ต่อจากเมืองศรีเทพมายังโบราณสถานกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วย
อิฐ มีอยู่ประมาณ ๔๐ แห่ง โดยมีโบราณสถานเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานหลัก
๓.๕ โบราณสถานปรางค์ ฤ าษี เป็ น ศาสนสถานรู ป แบบปราสาทก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ ฐ
สันนิษฐานว่า มีอายุร่วมสมัยกับปรางค์ศรีเทพและปรางค์สองพี่น้อง คือ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖
– ๑๗

ภาพที่ ๑๖.๗ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ที่มา : ไปด้วยกัน.คอม (๒๕๕๘)

บทที่ ๑๖ ๔๖๓
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๘. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่ในเขตตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ามูล ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองพิมาย ได้พบหลักฐานการอยู่อาศัยของ
คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว รวมไปถึงหลักฐานของอิทธิพล
วัฒนธรรมทวารวดี ที่คงเคยมีอยู่ภายในบริเวณนี้ ต่อมา เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมเขมรได้ แพร่หลายเข้า
มา จึงได้มีการรื้อทาลาย และสร้างศาสนสถานตามคติความเชื่อของตนเองขึ้นมาแทนเมืองพิมายเป็น
เมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมรคือ มีกาแพงเมือง และคูน้าล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
โดยมีประตูเมืองทั้ง ๔ ด้าน จากจารึกที่พบอยู่บนซุ้ม ประตูระเบียงคดด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมาย
ได้กล่าวถึงศักราช พ.ศ. ๑๖๕๑-๑๖๕๕
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
เมืองพิมายมีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้าล้อมรอบกาแพงเมือง ทาจาก
คันดินอยู่ด้านในคูเมือง และมีประตูเมืองสร้างจากศิลาแลงทั้ง ๔ ด้าน โดยแนวประตูเมืองจะตรงกับ
โคปุระ (ซุ้มประตูทางเข้า) ของปราสาทหินพิมายทั้ง ๔ ด้าน ปราสาทหินพิมายสร้างอยู่ในเมืองพิมาย
ค่อนไปทางด้านทิศเหนือ เป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน ตัวโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศใต้ ผิดกับ
โบราณสถานแห่งอื่นซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบเขมร ที่หันหน้า ไปทางทิศตะวันออก สิ่งก่อสร้างที่ควร
ชมในปราสาทหินพิมาย ได้แก่ สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกาแพงชั้นนอกของปราสาท ซุ้มประตู
และกาแพงชั้นใน (ระเบียงคต) ปรางค์ประธาน ปรางค์หินแดง และปรางพรหมทัต
ภายในเมืองพิมายมีสระน้าโบราณ ๓ แห่ง คือ สระแก้ว สระพรุ่ง และสระขวัญ ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมายมีโบราณสถานเรียกว่า ปรางค์พรหมทัต ลักษณะเป็นเจดีย์ก่อ
ด้วยอิฐ สร้างอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ อาจเป็นโบราณสถาน ที่สร้างในสมัยหลัง โดยรื้อเอาอิฐจาก
โบราณสถานแห่งอื่น มาสร้างเป็นเจดีย์บนเนินดินก็เป็นได้ ปรากฏอยู่ด้วย
นอกเมืองพิมายด้านทิศตะวันออกมีสระน้าขนาดใหญ่เรียกว่า สระเพลง ส่วนด้านทิศ
ตะวันตกมีสระโบสถ์ ด้านทิศใต้พบร่องรอยของบาราย (สระน้า) ขนาดใหญ่อยู่ฟากทิศใต้ของลาน้าเค็ม
ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ามูล สาหรับด้านทิศเหนือริมลาน้าเค็มพบโบราณสถานท่านางสระผม สันนิษฐาน
ว่าเป็นท่าเรือสมัยโบราณ สาหรับผู้เดินทางเข้าสู่เมืองพิมายโดยทางเรือ
ด้านทิศใต้นอกเมืองพิมายมีโบราณสถานกุฏิฤาษี ซึ่งเป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) สร้าง
ขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นอกจากนี้ ยังพบแนวคันดิน ที่เชื่อว่าเป็นแนว
ถนนโบราณ และสระช่องแมวซึ่งเป็นสระโบราณ
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายถือได้ว่า เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลศิลปะเขมรที่สาคัญ
และใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทย เป็ นแหล่ งรวบรวมความรู้ ในด้านต่างๆ ไว้ให้ ศึกษาที่ควรจะช่วยกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

๔๖๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพที่ ๑๖.๘ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ที่มา : Reviewthailand (๒๕๕๘)

๙. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าที่หมดพลังแล้ว
อยู่ในเขตตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ ๔๕๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
จากศิลาจารึกและหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่พบภายในบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
และที่เชิงเขาด้านทิศใต้ แสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่
๑๕ โดยกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรโบราณ ทรงจัดผู้ปกครองชุมชนเป็นผู้ดูแลเรื่อยมา สิ่งก่อสร้างที่
ปรากฏ ได้แก่ ปราสาทอิฐ ๒ หลังบนเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่า
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ได้มีการก่อสร้างปราสาทประธานของปราสาทหินเขาพนม
รุ้งขึ้น ศิลาจารึกได้กล่าวถึงชื่อของ “นเรนทราทิตย์” โดยมี “หิรัณยะ” ผู้เป็นโอรสเป็นผู้ดาเนินการ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ภายในบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ยังพบสิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่
๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒) ได้แก่ บรรณาลัยและพลับพลา รวมทั้งอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) และ
ธรรมศาลา (ที่พักคนเดินทาง) ที่สร้างอยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง
จากหลักฐานต่างๆ รวมทั้งจากลักษณะของบาราย (สระน้า) ขนาดใหญ่ที่พบแสดงให้เห็น
ว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะมีการอยู่อาศัยของคนอย่างหนาแน่น เพียงแต่ว่าไม่พบร่องรอยของคูน้าคันดินที่
แสดงความเป็นเมือง ที่บริเวณนี้ จึงอาจอธิบายได้ว่า ชุมชนในบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้งตั้งอยู่ ใน
เส้นทางผ่านจากเมืองพระนคร ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณ ไปยังเมืองพิมาย ทั้งนี้
อาศัยหลักฐานที่พบคือจารึกปราสาทพระขรรค์ และจารึกปราสาทตาพรหมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่
๗ หลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ อาณาจักรเขมรโบราณก็เริ่มเสื่อมอานาจลง อาณาจักรสุโขทัย
และอยุธยาได้ก่อตัวขึ้น และเข้า มามีอานาจแทน ปราสาทหินเขาพนมรุ้งจึงเปลี่ยนสถานะจากศาสน
สถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย มาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ที่นิยมกันในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒ (เจ้ าสามพระยา) ทรงเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้ง ในสมัยสมเด็จพระ

บทที่ ๑๖ ๔๖๕
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

นารายณ์มหาราชก็มีการกล่าวถึงเมืองนางรอง ซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทหินเขาพนมรุ้งไปทางด้านทิศ
ตะวันตก ๒๐ กิโลเมตร โดยยังคงปรากฏหลักฐานของคูเมืองอยู่ที่เมืองนั้น เมืองนางรองได้รับการยก
เป็นเมืองชั้นจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันคืออาเภอนางรอง ขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนพื้นที่
บริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้งขึ้นกับอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเดียวกัน
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งได้รับการออกแบบตามคติความเชื่อและความนิยมในศิลปะเขมร
กล่าวคือ เน้นความสาคัญของส่วนประกอบเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปรางค์ประธาน โดยปรับลักษณะ
การก่อสร้างให้เข้ากับสภาพของภูมิประเทศที่เป็นแนวลาดชันของเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้งสร้าง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดและทางเดินเป็นแนวยาวมาเชื่อมต่อกับสะพานนาคราช จากนั้น
จึงเป็ นบัน ไดทางเดินขึ้น สู่ลานปราสาทซึ่งมีระเบียงล้อมรอบ ๒ ชั้น ภายในระเบียงชั้นในเป็ นที่ตั้ง
ปรางค์ประธาน และปรางค์น้อย ปรางค์อิฐ ๒ องค์ และบรรณาลัยอีก ๒ หลัง
ภายหลั ง จากสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ เสด็ จ ฯมา
ทอดพระเนตรปราสาทหินเขาพนมรุ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ และ พ.ศ. ๒๔๗๒ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ต่อมาได้มีการบูรณะปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ด้วยวิธีอนัสติโลซิส
เริ่มการบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๑๔ และดาเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑

ภาพที่ ๑๖.๙ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

๑๑. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

๑. ที่ตั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่ในเขตตาบลเมืองพาน อาเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี ภูพระบาทเป็น ชื่อภูเขาอยู่ในทิว เขาภูพาน ซึ่งทอดยาวอยู่ทางด้านทิศตะวันตก เมื่อพ.ศ.
๒๕๒๔ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณภูพระบาท ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่าเขือน้า” โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้จานวน ๓,๔๓๐ ไร่ และได้ดาเนินการ
พัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระ
บาท เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๖๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
สภาพภูมิประเทศของภูพระบาทมีลักษณะเป็นโขดหินและเพิงผาที่กระจัดกระจายอยู่เป็น
จานวนมาก เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย ที่มีเนื้อหินที่แข็งแกร่งแตกต่างกัน ทาให้เกิดเป็น
โขดหิน และเพิงผารูปร่างแปลกๆ ดังที่เห็นในปัจจุบัน
วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค น ในสมั ย ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ปี ม าแล้ ว
ดารงชีวิตด้วยการเก็บของป่า และล่าสัตว์เป็นอาหาร เมื่อขึ้นมาพักค้างแรม อยู่บนโขดหินและเพิงผา
ธรรมชาติเหล่านี้ ก็ได้ใช้เวลาว่างขีดเขียนภาพต่า งๆ เช่น ภาพคน ภาพฝ่ ามือ ภาพสั ตว์ และภาพ
ลายเส้นสัญลักษณ์ต่างๆไว้บนผนังเพิงผาที่ใช้พักอาศัย มีปรากฏอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภู
พระบาทเป็นจานวนมาก เช่น ที่ถ้าวัว - ถ้าคน และภาพเขียนสีโนนสาวเอ้ เป็นภาพเขียนสีบนผนังหิน
ทีน่ ี้ยังคงเป็นปริศนาให้นักประวัติศาสตร์ค้นหาความหมายที่แท้จริงต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้พบหลักฐานทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ อาทิเช่น
การดัดแปลงโขดหินให้เป็นศาสนสถาน โดยมีคติการปักใบเสมาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบเอาไว้ และ
ลักษณะของพระพุทธปฏิมาบางองค์ที่ถ้าพระ แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมสมัยทวารวดีอย่างเด่นชัด
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘ อิทธิพลของศิลปกรรมแบบเขมรได้เข้ามามีบทบาทในบริเวณนี้ด้วย
เนื่องจากได้พบการสกัดหิ นเพื่อดัดแปลงพระพุทธรูปที่บริเวณถ้าพระให้เป็ นรูป พระโพธิสัตว์ หรื อ
เทวรูปในศาสนาฮินดู โดยได้สลักส่วนของผ้านุ่งด้วยลวดลายที่งดงามมาก
ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓ พื้นที่แถบอีสานตอนบนเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะที่อยู่ติดกับ
ลาน้าโขง ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมลาวหรือล้านช้าง พบว่ามีร่องรอยของงานศิลปกรรมสกุลช่าง
ลาวอยู่บนภูพระบาท เห็นได้จากพระพุทธรูปขนาดเล็กบริเวณถ้าพระเสี่ยง แสดงถึงศิลปะสกุลช่างลาว
ส่วนสถาปัตยกรรมในสมัยนี้ได้แก่ เจดีย์ร้าง (อุปโมงค์) ที่สันนิษฐานว่า เดิมอาจใช้สาหรับประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาท ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อุรังคธาตุ
นอกจากภูพระบาทจะมีความสั มพันธ์กับ คัมภีร์อุรั งคธาตุแล้ว ผู้คนในท้ องถิ่นยังได้น าเอา
ตานานพื้นบ้านเรื่อง “อุสา - บารส” มาตั้งชื่อ และเล่าถึงสถานที่ต่างๆ บนภูพระบาทอย่างน่าสนใจ
ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า โบราณสถานต่างๆ บนภูพระบาทล้วนมีชื่อเรียกตามจินตนาการจากนิทานเรื่อง
“อุสา - บารส” เป็นส่วนใหญ่ เช่น หอนางอุสา กู่นางอุสา บ่อน้านางอุสา วัดลูกเขย วัดพ่อตา คอกม้า
ท้าวบารส
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีลักษณะที่ แตกต่างจากอุทยานประวัติศาสตร์แห่งอื่น ที่กรม
ศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนไว้ เพราะนอกจากจะมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์โ บราณคดีแล้ว ยังมี
ความสาคัญทางด้านนิเวศวิทยา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูพระบาทบัวบก ของกรมป่าไม้ ซึ่งมี
พืชพรรณทั้งไม้ดอกและไม้ใบขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พบโบราณสถาน ๖๘ แห่ง แบ่งเป็นแหล่ง
โบราณคดีส มัยก่อนประวัติศาสตร์ และสิ่งก่อสร้ างที่ดัดแปลงเพิงหินธรรมชาติให้เป็นศาสนสถาน
โบราณสถานทั้งหมดตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ในบทนี้จะนาเสนอเฉพาะโบราณสถานที่น่าสนใจ
และสามารถเข้าชมได้สะดวก อาทิเช่น

บทที่ ๑๖ ๔๖๗
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓.๑ หอนางอุสา ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานประวัติ ศาสตร์ภูพระบาท มี
ลั ก ษณะเป็ น โขดหิ น คล้ า ยรู ป เห็ ด อยู่ บ นลาน เดิ ม เกิด จากการกระท าตามธรรมชาติ ต่อ มาคนได้
ดัดแปลงโดยการก่อหินล้อมเป็นห้องขนาดเล็กเอาไว้ที่เพิงหินด้านบน มีใบเสมาหินขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ปักล้อมรอบโขดหิน แสดงว่า บริเวณนี้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้ง
อดีตกาลแล้ว
๓.๒ ถ้าพระ เดิมคงเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ ที่เกิดจากก้อนหินขนาดใหญ่วางทับซ้อนกัน
ตามธรรมชาติ ต่อมา คนได้สกัดหินก้อนล่าง ออกจนกลายเป็นห้องขนาดใหญ่ รวมไปถึงสลักรูปพระ
พุทธปฏิมาเอาไว้ในห้องและยังพบร่องรอยของหลุมเสาด้านนอกเพิงหินเรียงอยู่เป็นแนวในกรอบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่า เดิมอาจมีการต่อหลังคาเครื่องไม้ออกมาด้านนอก ทา ให้หลังคาเพิงหิน
ก้อนบนทรุดตัวพังทลาย และส่วนหนึ่งได้ล้มทับพระพุทธปฏิมาจนชารุดเสียหายไปด้วย
๓.๓ ถ้าวัว – ถ้าคน มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่วางทับซ้อนกัน เป็นชะง่อนหิน
สามารถใช้หลบแดดหลบฝนอยู่ทางด้านล่างของเพิง ทางด้านทิศตะวันออกของเพิงหิน พบภาพเขียน
รูปสัตว์และรูปคน จึงเรียกว่า “ถ้าวัว - ถ้าคน”
๓.๔ แหล่งภาพเขียนสีโนนสาวเอ้ บริเวณนี้พบแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บนผนังเพิงหินอยู่ ๒ จุด จุดแรกพบภาพเขียนสีบนผนังเขียนด้วยสีแดงคล้า เป็นลายเส้นรูปต่างๆ และ
ยังมีลายเส้นเขียนด้วยสีขาว เป็นภาพช้าง หงส์ และม้า สันนิษฐานว่า เป็นงานที่เขียนขึ้นในสมัยหลัง
จุดที่ ๒ พบ ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาพลายเส้นคู่ขนานต่อกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม
ภาพวงกลมคล้ายลายก้านขด ภาพลายเส้นคล้ายสัตว์ที่มี ๔ ขา
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งสาคัญ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และทางด้านธรรมชาติเข้าด้ว ยกัน มานานนั บ เป็ น พันปี เป็นมรดกส าคัญที่ เราทุกคนควรจะต้อง
ช่วยกันรักษาให้คงไว้ตลอดไป

ภาพที่ ๑๖.๑๐ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ที่มา : โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (๒๕๕๖)

๔๖๘ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสถานที่ ที่มีความสาคัญทางประวัติที่ นักศึกษาควรทราบและหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

๑๒. พระปฐมเจดีย์

๑. ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นพระสถูป เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย คือมีความสูงถึง ๑๒๐.๔๕ เมตร
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
องค์ พ ระปฐมเจดี ย์ เป็ น ปู ช นี ย สถานอั น ส าคั ญ อยู่ ภ ายในวั ด พระปฐมเจดี ย์ ร าช
วรมหาวิหาร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด และเป็นหนึ่ง
ในจานวน ๖ วัด ที่มีอยู่ในประเทศไทย เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตม
พุทธเจ้า มีประวัติเก่าแก่เพราะสร้างครอบสถูปเจดีย์องค์เดิม ซึ่งมีมาตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว
องค์พระเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เพิ่งมาสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
มี อ ายุ ป ระมาณ ๑๐๐ ปี เ ศษ นอกจากนี้ วั ด พระปฐมเจดี ย์ ยั ง เป็ น ที่ พ ระบรมราชสรี ร างคาร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรางคาร พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาล
ที่ ๖ และ พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งบรรจุ
ไว้ที่ผนังเบื้องหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่พระวิหารทิศเหนือ องค์พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระ
สมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมี
ลักษณะทรงโอคว่าหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับพระสถูปสาญจี สูง ๘๑ เมตร มียอดเป็นแบบ
ปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเ จ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับ
ความในศิลาจารึกหลักที่ ๒ (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา กล่าวไว้ว่า พระมหาเถร
ศรีศรัทธา ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่
ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย์
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ อาทิเช่น องค์พระเจดีย์ เป็น
ประธานของวัด ลักษณะพระปฐมเจดีย์มีรูปร่างทรงเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่าแบบลังกา ซึ่งนิยม
สร้างกันในสมัยสุโขทัย และได้เริ่มนามาเป็นแบบอย่างสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เป็น
ต้นมา
วิหารทิศ มีอยู่ ๔ หลัง ล้อมรอบพระมหาเจดีย์ วิหารทิศที่สาคัญคือวิหารทิศเหนือ ภายในมี
พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ชื่อ “พระร่วง โรจนฤทธ์ ” ประดิษฐานอยู่ รัชกาลที่ ๖ โปรดฯ ให้ขยายมุข
ด้านหน้าออกเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ และที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้ ได้บรรจุ
พระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่ ๖ ไว้ด้วย (สังเกตช่องบรรจุพระบรมราชสรีรังคารได้ที่ตรงผนัง ใน
ห้องนอกด้านหลังพระพุทธรูป)
พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระยืนปางห้ามญาติ หล่อ ด้วยโลหะ ประดิษฐานไว้ที่ซุ้มวิหารทิศ
ความสูงจากพระเกศาถึงพระบาท ๑๒ ศอก ๔ นิ้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่

บทที่ ๑๖ ๔๖๙
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ดารงพระยศเป็ น สมเด็จพระยุ พราช ได้เสด็จตรวจค้นโบราณสถานในมณฑลฝ่ ายเหนื อ เมื่อพ.ศ.
๒๔๕๒ พบพระพุทธรูปชารุดองค์หนึ่งจมในพื้น วิหาร วัดโบราณในเมืองศรีสัชนาลัย โปรดให้ขุดขึ้น
พบพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทที่ยังดีไม่ชารุดมีลักษณะ งดงามต้องตามพระราชหฤทัย จึงโปรด
ให้เชิญลงมากรุงเทพมหานคร ครั้งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โปรดให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวัติวงศ์ ทารูปหุ่นขี้ผึ้ง ปฏิสังขรณ์ปั้นให้เสร็จบริบูรณ์เต็มองค์ ตั้งการพระราชพิธี เททองที่วัดพระเช
ตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ทรงถวายพระนาม ว่า "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหา
วชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร"และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าในพระราชพินัยกรรม ให้บรรจุพระอังคาร
ของพระองค์ท่านไว้ในใต้ฐานพระนี้ด้วย

ภาพที่ ๑๖.๑๑ พระปฐมเจดีย์
ที่มา : สุพล คีรีวิเชียร (๒๕๕๔)

๑๓. พระราชวังบางประอิน

๑. ที่ตั้ง
พระราชวังบางประอิน ตั้งอยู่ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
พระราชวังบางประอินเป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จ
พระเจ้ า ปราสาททอง เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ป ระสู ติ ข องพระองค์ และยั ง ทรงสร้ า งต าหนั ก ที่ ป ระทั บ
พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ” สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๑๗๕ และตาหนักนี้ยังเป็น
สถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนคร
นั่นเอง
หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะหนึ่ง
แต่กลั บ มาเป็ น ที่รู้ จั กอีกครั้ งโดยสุ นทรภู่ซึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ ฬาโลก
มหาราชไปนมัส การพระพุทธบาทสระบุรี ได้ประพันธ์ถึงพระราชวังบางปะอินไว้ในนิ ราศพระบาท

๔๗๐ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

จนกระทั่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา
ทอดพระเนตรเห็นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ชารุดทรุดโทรม จึงโปรดฯให้บูรณะขึ้นใหม่ แต่ก็มิได้มี
การก่อสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติม และในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วโปรดที่จะ
เสด็จประพาสบางปะอินเป็นประจา จึงได้เริ่มการบูรณะพระราชวังขึ้น นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้บูรณะ
วัดชุมพลนิกายารามด้วย เกาะบางประอินจึงกลายเป็นที่เสด็จประพาสของมหากษัตริย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
โดยสร้างพระที่นั่ง พระตาหนัก และตาหนักต่าง ๆ ขึ้นมากมายจนกลายเป็นราชวังที่งดงามมากแห่ง
หนึ่งนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงใน
โอกาสต่าง ๆ (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ๒๕๔๒)
ปั จ จุ บั น พระราชวั ง บางปะอิ น อยู่ ใ นความดู แ ลของส านั ก พระราชวั ง เป็ น สถานที่ แ ปร
พระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธี
สังเวยพระป้าย มีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เห็นในพระราชวังบางประอินใน
ปัจจุบัน ล้วนเป็นฝีมือการก่อสร้างครั้งรัชกาลที่ ๕ ทั้งสิ้น ซึ่งมีที่สาคัญดังต่อไปนี้
๓.๑ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นประสาทรูปจัตุรมุข สร้างด้วยไม้ ตั้งอยู่กลางสระ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ แทนพระที่นั่งไอศวรรย์
ทิพยอาสน์องค์เดิมรัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างไว้ ณ จุดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระตาหนักสร้างครั้งพระเจ้า
ประสาททองสาหรับรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์องค์ปัจจุบันนี้ ลอกแบบ
มาจากที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
๓.๒ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ เป็นพระที่นั่งตึกก่ออิฐ ทรงวิหาร
แบบคอรินเธียน (Corinthian) มีชาลามุขตอนหน้า ถัดมาเป็นท้องพระโรงออกกว่าราชการ ส่วนชั้นใน
แรกใช้เป็ นที่ประทับ ต่อมาเมื่อสร้างที่ประทับใหม่ในสวน จึงใช้เป็นที่ร องรับ มีสะพานไม้เชื่อมต่อ
ระหว่างท้องพระโรงหลังกับสวน
๓.๓ พระที่นั่งเวหาศน์จารูญ พระที่นั่งนี้เรียกว่านามตามภาษาจีนว่า เทียน เม่งเต้ย
แปลว่า “ฟ้าสาง” (เทียน = เวหา, เม่ง=จารูญ, เต้ย= พระที่นั่ง) พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นตามแบบจีน
ทั้งสิ้น สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโปรดฯใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็น
ประทับแรมและรับรองราชอาคันตุกะหลายคราว
๓.๔ หอวิทูร ทัศนา เป็นพระที่นั่งหอสูง ยอดมน ตั้งอยู่กลางในสวนหน้ าพระที่นั่ ง
เวหาศน์จารูญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศ
๓.๕ หมู่อนุสาวรีย์ อยู่ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร มีอนุสาวรี ย์
ต่างๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และอนุสาวรีย์พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารี
รัตน์ และเจ้าฟ้าสามพระองค์
๓.๖ หอเหมมณเฑียรเทวราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้
สร้างถวายสมเด็จปราสาททอง สร้างเป็นปรางค์ศิลา เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๓ ในเขตชั้นนอกอิสระใต้ต้นโพธิ์
ภายในประดิษฐานพระรูปฉลององค์พระเจ้าปราสาททอง

บทที่ ๑๖ ๔๗๑
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ภาพที่ ๑๖.๑๒ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

๑๔. วัดนิเวศธรรมประวัติ

๑. ที่ตั้ง
วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ าอยู่ หัว โปรดฯ ให้ สร้ างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็ นสถานที่ส าหรั บบ าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปร
พระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์
สถาปั ตยกรรมการก่อสร้างและการตกแต่งวัดนิเวศธรรมประวัติ นับว่าแปลกกว่าวัดอื่นๆ
เนื่องจากศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบตะวันตก แม้จะเป็นวัด พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระอุโบสถมี
ลักษณะคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งในศาสนาคริสต์ กล่าวคือ มียอดหลังคาแหลมสูง ช่องหน้าต่างเจาะโค้งเป็น
แบบโกธิค ใต้โดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด ที่ผนังโบสถ์เหนือหน้าต่างด้านหน้าพระประธาน ประดับ
ด้วยกระจกสี เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ทั่วไป ฐานชุกชีประดิษฐานพระประธานทาเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์
คริสต์ศาสนา พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์
และกาไหล่ทองคาทั้งองค์ มีขนาดหน้าตัดกว้าง ๔๗ เซนติเมตร สูง ๑๐๔ เซนติเมตร พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระองค์เจ้าประดิษฐานวรการหล่อขึ้น และพระราชทานนามว่า
“พระพุทธนฤมลธรรดมภาส”
ด้ า นข้ า งพระอุ โ บสถ มี ห อพระคั น ธารราฐ สร้ า งเหมื อ นกั บ ปราสาทในยุ โ รป ภายใน
ประดิษฐานพระคันธารราฐ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้สร้างและนา
พระคันธารราฐมาประดิษฐาน เป็นเพราะในระยะที่สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติ ปรากฏว่าเกิดฝนแล้ง
ติดต่อกันถึง ๒-๓ปี ในบริเวณเขตอาเภอบางปะอิน ชาวนาทานาไม่ได้ผล รัชกาลที่ ๕ ทรงทราบความ
เดือดร้อนของชาวนา จึงโปรดฯ ให้นาพระคันธารราฐมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ ฝั่งตรงข้ามพระอุโบสถมี

๔๗๒ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

สวนหิน “ดิศกุลอนุสรณ์” ซึ่งรวบรวมหินชนิดต่างๆ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินแกรนนิ ต
หินชนวน หินไนส์ ฯลฯ มาวางตั้งไว้ และมีที่บรรจุพระอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็น
เจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ รวมทั้งพระอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ และเจ้านายในราชวงศ์กุลด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรง
ผนวชที่วัดนิเวศธรรมประวัติ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัดนี้

ภาพที่ ๑๖.๑๓ พระอุโบสถของวัดนิเวศธรรม

๑๕. โบราณสถานเมืองลพบุรี

๑. ที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ลพบุรีเป็นเมืองเก่าที่สาคัญ พบโบราณวัตถุสถานที่เป็นศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษ ที่
๑๒ – ๑๖ ) และศิลปะลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘) อยู่เป็นจานวนมาก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ลพบุรีก็เป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญ และยังคงสืบความสาคัญต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
แต่เดิมชนชาติลพบุรี เป็นพวกละว้าซึ่งเป็นชนชาติมอญ และตั้งชื่อเมืองว่า เมืองละโว้ (เพิ่งมา
เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองลวปุระ หรือลพบุรี ตามคติของพราหมณ์ในชั้นหลัง) ต่อมาเมื่อพวกขอมมีอานาจ
มากขึ้น ได้แผ่อาณาเขตรุกราน จนได้เมืองละโว้ไว้ในอานาจ เมื่ อราว พ.ศ. ๑๔๐๐ และตั้งเมืองละโว้
เป็นราชอาณาจักรธานีของขอมในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คนไทยเริ่มมีอานาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ และได้ยกมาตีเมืองละโว้จาก
พวกขอม ปรากฏว่าในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรี
อยุธยาได้โปรดฯ ให้พระราเมศวรราชโอรสขึ้นไปครองเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ เมืองลพบุรีจึงมี
ฐานะเป็นเมืองลูกหลวง พระราเมศวรโปรดฯ ให้สร้างป้อม ขุดคูและสร้างกาแพงเมืองอย่างมั่นคง ซึ่ง
กาแพงเมืองนี้เพิ่งมารื้อไปในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๒ – ๒๑๑๑)
หลังจากพระรามเมศวรเสด็จกลับไปครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาแล้ว เมืองลพบุรีได้ลดความ
สาคัญลง จนกระทั่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑) ลพบุรีจึงได้รับ
การทะนุบารุงครั้ งใหญ่อีกหนหนึ่ ง มีการสร้างเมืองลพบุรี ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๒๐๘ โดยได้รั บความ

บทที่ ๑๖ ๔๗๓
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียน สร้างพระราชวัง และป้อมปราการ สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชโปรดประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี และโปรดฯ ให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้
หลายครั้ง สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ เมืองลพบุรีก็ลดความสาคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรง
ย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลต่อๆมา ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้อีก
จนถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. ๒๔๐๖ โปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ ซ่อม
กาแพง ป้อมและประตูพระราชวังที่ชารุดทรุดโทรม และสร้างพระที่ นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวัง
เป็นที่ประทับ ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็นเมืองสาคัญอีกวาระหนึ่ง
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
๓.๑ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช แต่ชื่อที่เรียกอยู่ในปัจจุบันเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลของพระองค์ พระนารายณ์นิเวศน์มีกาแพงหนาล้อมอยู่
โดยรอบ มีประตูทางเข้าสร้างเป็นศิลปะแบบฮินดูและขอมปนกัน ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น ๓
ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน มีกาแพงกั้น
เป็นสัดส่วนระหว่างเขตทั้ง ๓ นี้
๓.๑.๑ เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งที่ควรชมคือ อ่างเก็บน้าซับเหล็ก กล่าวว่าเป็น
ระบบการจ่ายทดน้า เพื่อนาน้ามาใช้ภายในพระราชวัง เป็นผลงานของชาวฝรั่งเศสและอิตาลี หมู่ตึก
พระคลังศุภรัตน์หรือหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือเก็บ
ของ ตึกพระเจ้าเหา สันนิษฐานว่าคงเป็นหอพระประจาพระราชวัง และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
ภายในตึก ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้อาจมีชื่อว่า พระเจ้าเหา จึงเป็นที่มาของชื่อตึกแห่งนี้ ตึกเลี้ยงต้อนรับ
แขกเมือง และโรงช้างหลวง
๓.๑.๒ เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งที่ควรชมคือพระที่นั่งจันทรพิศาล หมู่พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระที่นั่งมีสีหบัญชรซึ่งเป็นที่สมเด็จพระนารายณ์
เสด็จออกรับคณะราชทูต ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ เชอวาเลีย เดอโชมองต์ ราชทูตฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระนารายณ์ที่พระที่นั่งองค์นี้ด้วย และตึกเจ้ากระหม่อมห้ามอยู่ด้านหลังพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญ
มหาปราสาท และหมู่พระที่นั่งพระมานมงกุฎ สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาสมเด็จพระจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของฝ่ายในที่ตามเสด็จขณะมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้
๓.๑.๓ เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมี
พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ตั้งอยู่ตรงกลาง และมีที่ว่างล้อมรอบ ในสมัยนั้นคงเป็นส่วนที่สวยงามมาก ยังคง
เห็นเนินดินและร่องรอยของบ่อน้าพุรอบๆ องค์พระที่นั่งอยู่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประทับอยู่ที่
พระที่นั่งองค์นี้จนเสด็จสวรรคต ขณะที่ทรงพระประชวรหนัก และได้ทรงทราบว่า ขุนหลวงสรศักดิ์
กาลังคบคิดกับขุนนางและทหารจะแย่งราชสมบัติ ทรงเป็นห่วงข้าราชการบริพารที่จงรั กภักดีดูแล
พระองค์อยู่ จึงโปรดฯ พระราชทานที่วังอุทิศให้เป็นวัด เพื่อบวชข้าราชบริพารให้พ้นจากภัยของพวก
กบฏ เนื่ อ งด้ว ยเหตุนี้ เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว จะทรงบู ร ณะปฏิ สั งขรณ์พ ระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ จึงต้องทรงทาผาติกรรมไถ่ถอนวังให้พ้นจากสภาพวัด และสร้างวัดขึ้นใหม่ทดแทน
โดยโปรดฯ ให้สร้างวัดขวิด ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ก่อน เป็นวัดกระวิศยาราม

๔๗๔ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

๓.๒ พระปรางค์สามยอด ลักษณะเป็นปรางค์สามองค์ สูงประมาณ ๑๕ เมตร ตั้งเรียง
กัน และมีมุขกระสันเชื่อมต่อถึงกัน วัสดุที่ก่อสร้างเป็นศิลาแลง มีปูนปั้นเป็นลวดลายปิดทับอยู่ด้าน
นอก ฝีมือประณีตมาก ลวดลายปูนปั้นตอนบนมีลายละเอียดชัดเจน คงเป็นลวดลายสมัยขอม ตอน
ส่วนเชิงปรางค์เป็นลายบางๆ เส้นไม่ลึก คงจะเป็นฝีมือช่างซ่อมแซมในชั้นหลัง ซึ่งอาจเป็นการซ่อม
ใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ได้
พระปรางค์สามยอดสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๗๒๔ –
๑๗๖๐) ซึ่งทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และได้สร้างปราสาทหินเป็นพุทธสถานไว้
หลายแห่งในดินแดนประเทศไทย
การสร้ างปราสาทหิน เป็น พระปรางค์เรี ยงกัน ๓ องค์ มีความหมายคือ องค์กลางอุทิศแด่
พระพุทธเจ้ามหาไวโรจนะ องค์ทิศใต้อุทิศแด่พระโพธิสัต ว์โลเกศวร และองค์ทิศเหนืออุทิศแด่นาง
ปรัชญาปารมิตา (เป็นภาษาสันสกฤต บาลีใช้นางปัญญาบารมี) ซึ่งเป็นเทพีแห่งความเฉลียวฉลาดใน
พุทธศาสนาลัทธิมหายาน บางครั้งก็เรียกกันว่า เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ โปรดฯ ให้ส ร้างพระอุโบสถขึ้นตรงด้านตะวั นออกของปรางค์องค์กลางและอัญเชิญ
พระพุทธรูปศิลาองค์ใหญ่มาเป็นประธาน ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
๓.๓ ปรางค์แขก ตั้งอยู่กลางเมืองเก่า เป็นเทวสถานของขอมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๕ จัดว่าเป็นปรางค์ขอมที่เก่าที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย และเก่าแก่กว่า พระปรางค์สาม
ยอดประมาณ ๓๐๐ ปี ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยอิฐ แต่ปัจจุบันเหลือแต่
เฉพาะองค์กลางที่ยังคงแสดงรูปแบบดั้งเดิมไว้ ส่วนอีก ๒ องค์ ปรักหักพังไปหมดแล้วเหลือแต่ฐาน
ปรางค์ทั้ง ๓ องค์นี้ไม่มีมุขกระสันเชื่อมต่อกันเหมือนอย่างปรางค์สามยอด ที่ปรางค์องค์กลางซึ่งยังเห็น
ลักษณะสถาปัตยกรรมอยู่นั้น จะเห็นการเข้ากรอบประตูศิลาเลียนแบบเครื่องไม้ และการประดับด้าน
ในของอาคารด้วยอิฐสลักเป็นรูปซุ้มสามหยัก ซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมในศิลปะขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๕
๓.๔ บ้านหลวงรับทูต สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นที่พักขอ
ราชทูตที่เดินทางมาเข้าเฝ้า ณ เมืองลพบุรี เนื่องจากออกญาวิไชเยนทร์พักอยู่ที่บ้านนี้ คนทั่วไปจึง
เรียกว่า “บ้านออกญาวิไชเยนทร์ ” ภายในบริเวณบ้านหลวงรั บราชทูต มีโบสถ์ฝ รั่ง เพื่อให้ทูตและ
บรรดาบาทหลวงที่อยู่ในลพบุรีได้ประกอบพิธีทางศาสนาด้วย
๓.๕ ศาลพระกาฬ มี ศิ ล าสลั ก เป็ น รู ป พระนารายณ์ ซึ่ ง มี เ ศี ย รเป็ น พระพุ ท ธรู ป
ประดิษฐานอยู่ภายในศาล รูปนารายณ์องค์นี้เดิมมีผู้นามาตั้งทิ้งไว้และไม่มีเศียร ต่อมาจึงมีผู้นาเศียร
พระพุทธรูปมาต่อให้ และกลายเป็นเข้าใจว่าคงเป็นเทวสถานของขอมแต่เดิม ด้านหลังศาลพระกาฬ มี
เนินศิลาแลงสูง เข้าใจว่าคงเป็นเทวสถานของขอมแต่เดิม แต่ปรักหักพังไปแล้ว เหลือเพียงผนังอยู่ ๔
ด้าน
๓.๖ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ เป็ นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุ ดของเมืองลพบุ รี
ภายในวัดมีพระปรางค์องค์ใหญ่เป็นประธานของวัด กล่าวได้ว่าเป็นปรางค์ที่สูงที่สุดในลพบุรี ลักษณะ
การก่อสร้างทาด้วยศิลาแลง และประดับด้วยปูนปั้นเป็นลวดลายงดงาม แต่มีรูปทรงที่สูงชะลูดกว่า
ปราสาทขอมโดยทั่วไป เชื่อว่าคงจะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ( ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๘๐๕)
จัดเป็นศิลปะแบบอู่ทอง

บทที่ ๑๖ ๔๗๕
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์แบบต่าง ๆ สร้างเรียงรายอยู่หลายองค์ รวมทั้งเจดีย์กลีบมะเฟืองหนึ่ง
องค์ซึ่งเจดีย์กลีบมะเฟืองนี้เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง
๓.๗ พระที่นั่งไกรสรสีหราช เรียกกันเป็นสามัญว่า “พระที่นั่งเย็น” ตั้งอยู่นอกเมืองไม่
ไกลนั ก สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชโปรดฯ ให้ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ที่ ป ระทั บ พัก ผ่ อ นพระราชอิ ริ ย าบถ
เนื่องจากเป็นบริเวณทะเลสาบชื่อว่า "ทะเลชุบศร" พระที่นั่งไกรสรสีหราช สร้างด้วยอิฐยังคงเหลือ
กาแพงและฐานรากให้เห็นอยู่

๑๖. โบราณสถานพระพุทธบาทสระบุรี

๑. ที่ตั้ง
พระพุทธบาทสระบุรี ตั้งอยู่ในเขตอาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระพุทธเจดีย์ที่มีความสาคัญมาก เพราะเป็นรอยพระพุทธ
บาทที่ปรากฏตามแผ่นหินธรรมชาติ มิใช่รอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นอย่างรอยพระพุทธบาทในวัด
โดยทั่วไป ตามคติความเชื่อของลังกาที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับรอยพระบาทไว้ตามที่ต่างๆ โดย
อิทธิปาฏิหาริย์ ร่วมทั้งบนไหล่เขาพระสุวรรณบรรพตในประเทศไทยด้วย พระพุทธบาทสระบุรีจึงถือ
เป็ น บริ โ ภคเจดี ย์ อ ย่ า งหนึ่ ง ผิ ด กั บ รอยพระพุ ท ธบาทโดยทั่ ว ไปที่ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น ที่ เ คารพบู ช าแทน
พระพุทธเจ้า ย่อมจัดเป็นอุเทสิกเจดีย์ทานองเดี ยวกับพระพุทธรูป วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมี
ฐานะเป็ น พระอารามหลวงชั้น เอก ชนิ ดราชวรมหาวิห าร เช่น เดีย วกับ วั ดพระปฐมเจดีย์ จั งหวั ด
นครปฐม
ประวัติของพระพุทธบาทสระบุรี ค้นพบในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ครองราชย์ พ.ศ.
๒๑๕๓-๒๑๗๑) สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ไทยที่เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏในลังกา
ได้รับคาบอกเล่าจากพระสงฆ์ในลังกาว่า ในประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทปรากฏด้วย คณะสงฆ์
ไทยได้นาความมากราบบังคบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงโปรดฯ ให้คณะกรรมการเมือง
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรสืบเสาะค้นหารอยพระพุทธบาท ตามคะแนะนาของพระสงฆ์ลังกา
ต่อมาในแขวงเมืองสระบุรีมีพรานผู้หนึ่งชื่อว่าบุญ ได้ล่าเนื้อและติดตามเนื้อที่บาดเจ็บขึ้นไป
บนไหล่เขาจนไปพบรอยใหญ่ในหิน มีลักษณะเหมือนรอยเท้าคนที่ขังน้าอยู่ จึงนาความไปแจ้งต่อเจ้า
เมือง เจ้าเมืองสระบุรีได้ตรวจดูแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาท ได้นาความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้เสด็จมาทรงตรวจดูรอยเท้าด้วยพระองค์เอง ทรง
เห็นแน่ชัดว่ามีลักษณะของมหามงคล ๑๐๘ ประการ สมเป็นรอยพระพุทธบาท จึงโปรดฯ ให้กาหนด
รอยพระพุทธบาทนี้เป็นมหาเจดีย์สถาน และสร้างมณฑปสวมครอบรอยพระพุทธบาทไว้ สาหรับภูเขา
ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั้น มีชื่อเรียกว่า “เขาสุวรรณบรรพต” หรือ “เขาสัจจพันธคีรี”
๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ
๓.๑ พระมณฑปพระพุ ท ธบาท พระมณฑปที่ เ ห็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น สร้ า งขึ้ น ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในราชการต่อมาอีก
หลายๆครั้ง ส่วนพระมณฑปของเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น ครั้งแรกสุดสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม เป็นมณฑปยอดเดียว เปิดโล่งทั้ง ๔ ด้าน มีความสูงไม่มากนัก ต่อมาในสมัยสมเด็จพระสรร

๔๗๖ ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

เพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) ได้สร้างมณฑปใหม่ เปลี่ยนเครื่องบนจากยอดเดียวเป็นห้ายอดและมีซุ้มโค้ง
ระหว่างเสาแทนที่จะเปิดโล่งทั้งหมด จนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึง
ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนรูปพระมณฑปจากห้ายอดมาเป็นยอดเดียวอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน การก่อสร้าง
มณฑปในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีพระยาราชสงคราม (ปาน) เป็นนายช่างใหญ่ควบคุมการก่อสร้าง สิ่งที่ควร
ชมในพระมณฑปพระพุทธบาทมีดังนี้
๓.๑ พระมณฑปและประตูมณฑป ๘ บาน เป็ นฝี มือช่างในรั ช กาลที่ ๑ ซึ่ งทาแทน
ของเดิมที่สร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ และถูกไฟไหม้เสียหาย เมื่อคราวที่พวกคนจีนจาก
บ้านสวนพลูเอาไฟสุมลอกเอาทองคาหุ้มพระมณฑปน้อยพระพุทธบาท ขณะที่พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา
รัชกาลที่ ๑ จึงโปรดให้ทาบานประตูมุกขึ้นใหม่ มีลวดลายวิจิตรงดงามมาก และรอยพระพุทธบาทซึ่ง
เดิมประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปน้อย มีลักษณะเป็นรอยธรรมชาติลึกลงไปในหิน คล้ายรอยเท้าคน
กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร มีแผ่นทองคาปิดหุ้มรอยอยู่บนข้าง
๓.๒ บันไดสูงขึ้นสู่พระมณฑป บันไดขึ้นสู่พระมณฑป ๓ ทางด้วยกัน เรียกชื่อว่า บันได
ประตูยั กษ์บั น ไดนาค และบั นไดท้ายพิกุล บัน ไดประตูยั กษ์มีขนาด ๗ เศียร อยู่ ที่เชิงบั นได เป็ น
ของเดิมหล่อขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ส่วนบันไดนาคซึ่งเป็นบันไดกลางและมีขนาดใหญ่
ที่สุด เดิมสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ มีเพียง ๒ สาย ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้สร้างเพิ่มขึ้นอีก ๑ สาย รวม
เป็น ๓ สาย ที่เชิงบันไดมีนาค ๕ เศียร บันไดท้ายพิกุลเป็นบันไดที่อยู่ด้านหลัง สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่
๕ เพิ่มจากบันไดประตูยักษ์และบันไดนาค เมื่อขึ้นบันไดไปแล้ว จะถึงลานทักษิณ ซึ่งมีวิหารต่างๆ
ตั้งอยู่ ตรงกลางลานทักษิณเป็นพระมณฑประพุทธบาท ซึ่งตั้งยกสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ภาพที่ ๑๖.๑๔ พระพุทธบาทสระบุรี
ที่มา : พิบูล เหล่ารัตนกุล (๒๕๕๖)
๓.๓ พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางบันไดประตูยักษ์ เมื่อขึ้นบันไดไปแล้ว จะเห็นพระอุโบสถ
ตั้ง อยู่ ท างด้ า นซ้ ายมื อ พระอุ โ บสถสร้ า งขึ้ นในรั ช กาลสมเด็ จพระเจ้ า ทรงธรรม แต่ ได้ รั บ การ
บูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายคราว ที่หน้าบันพระอุโบสถสลักเป็นรูปนารายทรงครุฑ และที่บาน
ประตูมีลายสลักเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๑-๔ คือ อุณาโลม (ร.๑) ครุฑ (ร.๒) ปราสาท
(ร.๓) และมงกุฎ (ร.๔)

บทที่ ๑๖ ๔๗๗
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓.๔ วิหาร มีวิหารอยู่หลายหลัง ที่อยู่บนลานทักษิณ ได้แก่ วิหารคลังล่าง ใช้เป็นที่เก็บ
ของไหว้บูชาของชาวจีน บางทีเรียกว่า “วิหารจีน” วิหารคลังบน และวิหารพระปาลิไลยก์ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปาลิไลยก์ พระพุทธรูปปางไสยานสน์ และพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อีกทั้งยังมี
วิหารหลวง เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตูหน้าต่างสลักลายเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๑-๔
เหมือนอย่างที่พระอุโบสถ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ของวัด เก็บสิ่งของมีค่าต่าง โดยเฉพาะที่น่าชมมาก คือ
รอยพระพุทธบาททองคา ซึ่งไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และวิหารพระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานพระ
พุทธบาทจาลอง ซึ่งสร้างไว้เป็น ๔ รอยซ้อนทับกันตามคติความเชื่อที่ว่า ในอดีตได้เคยมีพระพุทธเจ้า
อุบัติมาแล้วรวม ๔ พระองค์คือ กุกุธสันโธ โกนาคม กัสสปและมหาโคดม ส่วนพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติ
ขึ้นในอนาคตเป็นองค์ที่ ๕ คือ ศรีอารยเมตไตรย์
๓.๕ ศาลาเปลื้องเครื่อง สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์
ต่อมาหลายครั้ง เป็นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องทรง ก่อนที่จะเสด็จพระราชดาเนินขึ้นไป
บนพระมณฑปเพื่อทรงนมัสการพระพุทธบาท

๑๗. โบราณสถานเมืองพิษณุโลก

๑. ที่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
๒. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
เมืองพิษณุโลกเดิมชื่อว่า “เมืองสองแคว” เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าน่านกับแม่น้าแคว
น้อย เมืองนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งขอมมีอานาจ ก่อนสมัยสุโขทัยเล็กน้อย บริเวณศูนย์ กลางของเมืองสมัย
ขอมอยู่ที่วัดจุฬามณี ซึ่งอยู่ห่างจากทิศใต้ของเมืองปัจจุบันประมาณ ๕ กิโลเมตร ต่อมาในสมัยสุโขทัย
เมืองสองแควได้เข้าร่วมอยู่ในอาณาจักรสุโขทัย เพราะมีกล่าวถึงในศิลาจารึ กหลักที่ ๑ ในสมัยรัชกาล
พระมหาธรรมราชาลิไทยได้เสด็จมาประทับอยู่ในเมืองสองแควเป็นเวลาถึง ๗ ปีระหว่าง พ.ศ ๑๙๐๕
ถึง พ.ศ ๑๙๑๑ ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสาคัญ ๓ องค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระ
ศรีศาสดา (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, ๒๕๔๒ : ๒๖๒ – ๒๖๓)
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองสองแควกลับมีความสาคัญขึ้นอีก เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒ (เจ้าสามพระยา) โปรดฯ ให้พระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งเป็นรัชทายาทเสด็จมาประทับที่เมืองนี้
เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ สวรรคตใน พ.ศ ๑๙๙๑ แล้วพระราเมศวรได้เสด็จขึ้นครองราชย์ที่
กรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ต่อมาพระองค์ได้เสด็จขึ้นมาประทับที่
เมืองสองแควเป็ นเวลาถึง ๒๕ ปี ระหว่าง พ.ศ ๒๐๐๖ ถึง พ.ศ ๒๐๓๑ และสวรรคตที่เมืองนี้ ใน
ระหว่างนั้นเมืองสองแควจึงมีฐานะเป็นราชธานี และเปลี่ยนชื่อเป็น”เมืองพิษณุโลก”
ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขุนพิเรนทรเทพ พระราชบุตรเขยได้ขึ้นไปครองเมือง
พิษณุโลกเป็นพระมหาธรรมราชา ณ เมืองนี้สมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นหลานตาของสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิได้ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ ๒๐๙๘ จึ งเป็นเมืองที่มีประวัติเกี่ ยวข้องกับ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกู้อิสรภาพหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งแรก
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๓. โบราณสถานและสถานที่สาคัญ อาทิเช่น
๓.๑ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก
ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับ
การยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๐๐ และคงจะบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาค ซึ่ง
โปรดฯ ให้สร้า งพระปรางค์ที่เป็นประธานของวัดและมีการวางผังบริเวณวัด คือ มีพระปรางค์เป็น
ประธานของวัด มีวิหารทิศทั้งสี่ทิศ และมีพระระเบียงล้อมรอบพระปรางค์ ภายในวัดวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหารยังมีสิ่งที่ควรชม อาทิเช่น
๓.๑.๑ พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ตรงกับรัชสมัยพระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาด
หน้าตักกว้าง ๒.๗๕ เมตร จัดเป็นศิลปะสุโขทัยตอนปลาย พระพักตร์กลม พระองค์ค่อนข้างอวบอ้วน
นิ้วพระหัตถ์ยาวเท่ากันทั้ง ๔ นิ้ว สังฆาฏิเป็นเส้นสันเล็ก และปลายสังฆาฏิเป็นเขี้ยวตะขาบ ซุ้มเรือน
แก้วด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก มีมกรที่ปลายซุ้ม ที่ซุ้มโค้งตอนบนระดับพระพาหาขององค์พระ เป็นตัว
เหราคาบวงโค้งอยู่ ซุ้มเรื อนแก้ว เช่น นี้ จะพบในศิล ปะสมัยสุ โ ขทัยสายสร้ อยสังวาล ซึ่งเป็ นเครื่ อง
อิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ที่ทรงสวมอยู่ ได้รับการถวายเป็นพุทธรูปบูชาโดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จมานมัสการพระพุทธรูปองค์นี้ พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่า
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจาลองกันมากที่สุด
ในประเทศไทย
๓.๑.๒ บานประตูวิหารพระพุทธชินราช เป็นบานประตูประดับมุกที่งดงามมาก
สร้างในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโศก ลักษณะเป็นลายวงกลมล้อมลายก้านขด ทาเป็นรูป
ราชสี ห์ คชสี ห์ นาค ฯลฯ อยู่ ภ ายในวงขดนั้ น แต่เ ดิมบานประตูวิ ห ารพระพุทธชิ นราชท าเป็ นไม้
แกะสลัก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดฯ ให้เปลี่ยนเป็นลายประดับมุก เมื่อ พ.ศ.๒๒๙๙ และได้
ใช้เป็นแบบอย่างของลายประดับมุกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ลายบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถ
และลายบนบานประตูพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๓.๒ วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้าน่านฝั่งตะวันออก เป็นโบราณสถานที่มีมาแต่เดิมครั้ง
ขอมมีอานาจ และเป็นที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกเดิม ที่วัดจุฬามณีมีปรางค์ก่อด้วยศิลาแลง ลายปูนปั้น
ละเอียดงดงาม สมเด็ จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ ให้ ส ร้ างขึ้น ประมาณปีพ .ศ.๒๐๐๗ มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดและพระองค์ได้ทรงผนวช และจาพรรษาอยู่ ณ วัดนี้เป็นเวลา ๘ เดือน ๑๕ วัน
๓.๓ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังจันทร์ ที่ซึ่งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพในพ.ศ.๒๐๙๘ ศาลนี้เดิมสร้างด้วยไม้ และผุพังทรุดโทรมมาก ในปี
พ.ศ.๒๕๐๔ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดให้มีการสร้างศาลใหม่ขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ภายใน
ศาลประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประดับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณ
ภิงคาร หลั่งน้าทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพกรุงศรีอยุธยา

บทที่ ๑๖ ๔๗๙
เมืองสาคัญ และสถานที่ที่ควรทราบ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

บทสรุป
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยทั่วไปแล้วมักเป็นโบราณสถาน
เมือง ย่านประวัติศาสตร์หรือแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่ างดียิ่ ง ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้ารับผิดชอบคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์
บารุงรักษา ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หน่วยงานนั้นคือ กรมศิลปากร
กรมศิล ปากรนอกจากมีห น้ าที่ที่กล่ าวมาแล้ ว ยั งมี ห น้ าที่ในการส่ งเสริ ม สร้ างสรรค์ เผยแพร่ จั ด
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย พัฒนาสืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วย
โดยสถานที่ที่กรมศิลปกรรับผิดชอบล้วนแล้วแต่มีความสาคัญ เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์
อันทรงคุณค่า ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์รักษาและสืบทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบต่อไป
สถานที่ ที่ส าคั ญในพื้ น ที่ต่า งจั งหวัดที่ก รมศิล ปกรได้ กาหนดเป็น อุทยานประวัติศาสตร์ มี
ทั้งหมด ๑๐ แห่ง ได้แก่ ๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ๒. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา ๓.
อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร ๔. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา ๕. อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ๖. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ๗. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๘.
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๙. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ๑๐. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
และยังมีโบราณสถานอีก ๓ แห่ง ที่กรมศิลปกรได้ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน ได้แก่ ๑. โบราณสถานเมือง
ลพบุรี ๒. โบราณสถานพระพุทธบาทสระบุรี และ ๓. โบราณสถานเมืองพิษณุโลก อีกทั้งยังมีสถานที่ที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ พระราชวังบางประอิน และวัด
นิเวศธรรมประวัติ
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คาถามทบทวน
ข้อ ๑. จงอธิบายความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์
ข้อ ๒. จงอธิบายความหมายของทักษิณาวรรต
ข้อ ๓. จงอธิบายความหมายและบอกประโยชน์ของสรีดภงส์
ข้อ ๔. จงอธิบายเหตุใดจึงมักเอยนามร่วมระหว่าง ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย
ข้อ ๕. จงบอกชื่อพระที่นั่งที่สาคัญในโบราณสถานในเขตกาแพงเมือง (ภายในบริเวณเกาะเมือง)ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มา ๓ ชื่อพร้อมทั้งบอกความสาคัญ
ข้อ ๖. จงบรรยายประวัติความเป็นมาของวัดราชบูรณะ
ข้อ ๗. จงบรรยายตานานพงศาวดารเหนือของวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาพอสังเขป
ข้อ ๘. จงอธิบายความสาคัญความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มาพอ
สังเขป
ข้อ ๙. จงอธิบายความสาคัญความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี มา
พอสังเขป
ข้อ ๑๐. จงอธิบายความสาคัญความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
มาพอสังเขป
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กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม.
กัญญา ลีลาลัย. (๒๕๔๔). ประวัติศาสตร์ชนชาติไท.กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์.
กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล. (๒๕๕๕). เอกสารการสอนชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทย
หนํวยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทย. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กาญจนา อินทรสุนานนท์. (๒๕๕๕). เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทย
(หนํวยที่ ๗) เพลงพื้นบ๎าน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กาญจนา อินทรสุนานนท์. (๒๕๕๙). ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา (หนํวยที่ ๑๐) นาฏศิลป์
และดนตรีไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๔๑). คูํมือมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๑). คูํมืออบรมมัคคุเทศก์ (ภาคอภิธานศัพท์). กรุงเทพฯ :
กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๑). คูํมืออบรมมัคคุเทศก์ เลํมที่ ๑. ภาคความรู้วิชาการ.
กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว.
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๔). ทรัพยากรการทํองเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก, กรุงเทพมหานคร: ฝุายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๙,
จาก www.tourismthailand.org.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๔). คูํมือกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีไทย ประจาปี
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๗). คูํมือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีไทย ประจาปี
๒๕๕๗.กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๘). พระเจดีย์ภูเขาทอง. สืบค้นเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙,
จาก https://thai.tourismthailand.org.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๘). พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว. สืบค้นเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙, จาก https://thai.tourism
thailand.org.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๘). วัดสุทัศนเทพวราราม. สืบค้นเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙,
จาก https://thai.tourismthailand.org.
กิตติ ตันไทย. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตร์ไทย. โครงการตาราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี. สงขลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
กีรติ บุญเจือ. (๒๕๓๒). ศาสนศาสตร์เบื้องต๎น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
กุหลาบ มัลลิกะมาส.(๒๕๒๔) .ความรู๎ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เกษม บุญศรี. (๒๕๑๘). ประเพณีทาบุญเนื่องในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :
องค์การค้าของคุรุสภา.
เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล. (๒๕๔๖). ประวัติศาสตร์ไทย ๗๖ จังหวัด : กรุงเทพฯ: วันเวิลด์.
ไกด์ล้านนา. (๒๕๕๗, ๔ กันยายน). การนึ่งข๎าวเหนียว. สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙,
จาก http://www.guidelanna.com.
คณะกรรมการมรดกของชาติ. (๒๕๓๖). “มรดกการชํางของไทย” ในมรดกของชาติ. กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการมรดกของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
คมคาย หมื่นสาย. (๒๕๓๗). “อุ๎มพระดาน้า พิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของบ๎านเมือง”
ในชีวิตไทยชุดฮีตฮอยเฮา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๗.
ครูชัยมงคล Web based instruction.(๒๕๕๘) . อาณาจักรไทยในสมัยโบราณ .
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.chaiwbi.com.
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ครูชัยมงคล Web based instruction.(๒๕๕๘) . อาณาจักรในภาคกลางของไทย .
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.chaiwbi.com.
ครูชัยมงคล Web based instruction.(๒๕๕๘). แคว๎นศรีวิชัย. สืบค้นเมื่อวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.chaiwbi.com.
คิดดี. (๒๕๕๕). กุหลาบ สายประดิษฐ์. สืบค้นเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘,
จาก http://www.kaidee.com/.
คูณ โทขันธ์.(๒๕๓๗). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
โครงการวิชาการบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป. (๒๕๔๑). ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
(๒๕๔๘). “อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.” สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เลํมที่ ๒๙. (ออนไลน์), สืบค้นเมื่อ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. จาก http://kanchanapisek.or.th/.
จักรพันธุ์ โปษยกฤต, มูลนิธิ. (๒๕๕๕) . ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ณ พระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห๎องที่ ๑๕๙ ตอนนางสีดาประสูติพระบุตร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
โดยจักรพันธุ์ โปษยกฤต. สืบค้นเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙, จาก
http://www.chakrabhand.org/ main/index.asp.
จารุวรรณ ไวยเจตน์.(๒๕๒๙) . พื้นฐานอารยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ร้านคุณลาวัลย์.
จินดา จันทร์แก้ว. (๒๕๓๒). ศาสนาปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์.
จิรวัฒน์ อุตตมะกุล.[ม.ป.พ.].พระภรรยาเจ๎าและสมเด็จเจ๎าฟ้าในรัชกาลที่ ๕. [ม.ป.ท.].
จุลทรรศน์ พยามรมนนท์. (๒๕๕๑). คูํมืออบรมมัคคุเทศก์ เลํม ๑ (บทที่ ๑๑) สถาปัตยกรรมไทย
รูปแบบ โครงสร๎าง. กรุงเทพมหานคร : ครีเอท มายด์ จากัด.
เจริญ ตันมหาพราน. (๒๕๓๘). ประเพณีท๎องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : แสงแดด.
เจริญพร เพ็ชรกิจ. (๒๕๕๑). คูํมืออบรมมัคคุเทศก์ เลํม ๒ (บทที่ ๑) การนาชมวัด. กรุงเทพมหานคร
: ครีเอท มายด์ จากัด.
เจือ สตะเวทิน. (๒๔๑๘). วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์.
โจเซฟ แกร์. (๒๕๕๔). ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร. ฟื้น ดอกบัว แปล. พิมพ์ครั้ง ๓. กรุงเทพฯ :
ศยาม.
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. (๒๕๒๔). หลักพุทธศาสนา: เถรวาท-มหายาน. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชมรมพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (๒๕๕๗, มกราคม). พระคเณศ. สืบค้นเมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙,
จาก www.phraphuttharoop.com.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี. (๒๕๒๗). ปรัชญาประวัติศาสตร์. มูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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สกายบุ๊คส์.
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ดนัย ไชยโยธา. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์.
ดนัย ไชยโยธา. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร์.
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เต็มสิริ บุญบสิงห์. (๒๕๒๕). ชีวิตไทย ชํางสิบหมูํ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี.
ถนอม อานามวัฒน์. (๒๕๒๓). ประวัติศาสตร์ไทย พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : แสงรุ้งการพิมพ์.
ถนอม อานามวัฒน์. (๒๕๒๗). ประวัติศาสตร์เอเชียใต๎อดีตถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : บางลาพู
การพิมพ์.
แถมสุข นุ่มนนท์. (๒๕๒๗). ประวัติศาสตร์ในปรัชญาประวัติศาสตร์. มูลนิธโิ ครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
แถมสุข นุ่มนนท์. (๒๕๓๓). หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
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ท่าพระจันทร์ (๒๕๕๓, ๑ ธันวาคม). พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระบรรพชา.
สืบค้นเมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๕๘, จาก http://thaprajan.blogspot.com/๒๐๑๐/๑๒/blogpost.html.
ไทยเซสท์ ท่องเที่ยวไร้ขีดจากัด. (๒๕๕๗, สิงหาคม). อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์. สืบค้นเมื่อ
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙, จาก http://www.thaizest.com/article.php?id=๑๒.
ธนู แก้วโอกาส.(๒๕๓๒) ประวัติศาสตร์โลกสามสมัย. กรุงเทพฯ: ชูศักดิ์.
ธนู แก้วโอภาส. (๒๕๔๒). ศาสนาโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.
ธรรมจักร. (๒๕๕๖, ๑๑ พฤศจิกายน). งานลงรักปิดทองและงานปูนปั้น. สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙, จาก www.dhammajak.net.
ธรรมออนไลน์. (๒๕๕๖, มีนาคม ๒๘). พุทธทาสภิกขุ. สืบค้นเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘, จาก
http://dharmaonline.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๓/blog-post_๙๕๐.html.
ธรรมะไทย. (๒๕๕๗). พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. สืบค้นเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๙,
จาก http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watratbhopit.php.
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๒๕). วรรณกรรมท๎องถิ่น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๒๗). แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๒๘). ความเชื่อพื้นบ๎านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ในวัฒนธรรม
พื้นบ๎าน : คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๕๓). วิวัฒนาการภาษาไทยและอักษรไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ธิดา ชมพูนิช และคณะ. (๒๕๒๖). ความเข๎าใจในศิลปะ. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์.
ธิดา โมสิกรัตน์ (๒๕๕๙). ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา (หนํวยที่ ๘) ประเพณี พิธีกรรมไทย.
พิมพ์ครั้งที่ ๒๙. นนทบุรี : สานักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธิดา โมสิกรัตน์. (๒๕๕๙). ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา (หนํวยที่ ๙).การละเลํนไทย .นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธิดา สาระยา. (๒๕๔๕). ทวารวดี : ต๎นประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
ธีรพงษ์ มีไธสง. (๒๕๕๑). มิติทางศาสนา และปรัชญาของโลก. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
นคร พันธุ์ณรงค์. (๒๕๒๘). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นาวี รังสิวรารักษ์, (๒๕๔๔).“รัฐบุรุษผู๎ยิ่งใหญํ ปรีดี พนมยงค์”. กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์.
นิติภูมิ นวรัตน์. (๒๕๔๔). เปิดฟ้าสํองโลกศาสนา. กรุงเทพฯ: บริษัทภูมิรัตน์ จากัด.
นิทานอีสป.(๒๕๕๗, ๘ เมษายน). วังนาคินทร์ คาชะโนด. สืบค้นเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.
จาก http://www.nithan.in.th/.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (๒๕๔๕). กรุงแตก พระเจ๎าตากฯและประวัติศาสตร์ไทยวําด๎วยประวัติศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: มติชน.
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บรรณานุกรม (ตํอ)
นิธี สตะเวทิน. (๒๕๔๖). เทศกาลงานประเพณีท๎องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
นวลแข ปาลิวนิช. (๒๕๔๒). ความรู๎เรื่องผ๎าและเส๎นใย. กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ดยูเคชั่น.
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ.(๒๕๒๕). พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. (๒๕๓๙). ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. พิมพ์ครั้งที่ ๑ . กรุงเทพฯ :
องค์การค้าของคุรุสภา.
บังอร ปิยะพันธุ์. (๒๕๓๘). ประวัติศาสตร์ไทย : การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
กับตํางประเทศกํอนสมัยสุโขทัยจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ (๑๙๖๙).
บ้านจอมยุทธ. (๒๕๔๓, สิงหาคม ). การแสดงละครดึกดาบรรพ์ สืบค้นเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘,
จาก http://www.baanjomyut.com.
บ้านจอมยุทธ์. (๒๕๕๖). พระพุทธรูปศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม.
สืบค้นเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘, จาก www.baanjompra.com.
บ้านจอมยุทธ. (๒๕๕๖). สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. สืบค้นเมื่อ
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.baanjomyut.com/.
บ้านมหา. (๒๕๕๖, ๓ กันยายน). ภาพการละเลํนสะบ๎าของหนุํมสาว. สืบค้นเมื่อ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๘, จาก http://www.baanmaha.com/community/threads/การเล่นสะบ้าของ
ชาวมอญพระประแดง.
บ้านเมือง. (๒๕๕๖). พระยาอนุมานราชธน. สืบค้นเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘, จาก
http://www.banmuang.co.th/๒๐๑๓/๑๒๕ปี-พระยาอนุมานราชธน/
บ้านเมือง. (๒๕๕๗. กันยายน ๑๒). ประเพณีฟ้อนผีมด-ผีเม๎ง. สืบค้นเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘,
จาก http://www.banmuang.co.th/oldweb.
บุปผา ทวีสุข. (๒๕๒๔). วรรณกรรมท๎องถิ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประทีป สาวาโย.(๒๕๔๕). สิบเอ็ดศาสนาของโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ประทีป เหมือนนิล. (๒๕๒๓). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์.
ประธีป วงศ์จันดี. (๒๕๕๙). มวยโบราณ (รามวยโบราณ) จังหวัดสกลนคร. (ภาพถ่าย).
ประธีป วงศ์จันดี. (๒๕๕๙). พระบรมราชานุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ หน๎าหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหมํ. (ภาพถ่าย).
ประพัฒน์ ตรีณรงค์. (๒๕๐๔). ขุมคลังนิทานไทย. พระนคร : คลังวิทยา.
ประพันธ์ ธรรมไชย์ และคณะ. (๒๕๔๓) . วิถีไทย. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์.
ประเพณีไทยดอทคอม (๒๕๕๘, มีนาคม). ประเพณีเรือองค์ หรือการแหํเรือองค์. สืบค้นเมื่อ
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.prapayneethai.com
ประเพณีไทยดอทคอม. (๒๕๕๕, มีนาคม). ประเพณีแหํผีตาโขน. สืบค้นเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘,
จาก http://www.prapayneethai.com
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ประเพณีไทยดอทคอม. (๒๕๕๗, ๑๕ มีนาคม). การกวนข๎าวอาซูรอ. สืบค้นเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘, จาก http://www.prapayneethai.com.
ประเพณีไทยดอทคอม. (๒๕๕๗, ๘ กันยาน). ประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุ. สืบค้นเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘, จาก http://www.prapayneethai.com.
ประเพณีไทยดอทคอม.(๒๕๕๒). ประเพณีท๎องถิ่น. สืบค้นเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘,
จาก http://www.prapayneethai.com.
ประยูร ทรงศิลป์ (๒๕๕๓).วรรณกรรมคาสอนเขมร. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โครงการผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
ประยูร อุลุชาฎะ. (๒๕๒๕). ประเพณีไทยภาคตํางๆ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.
ประเวศ อินทองปาน. (๒๕๓๗). ศาสนาเบื้องต๎น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนาประสิทธิ์
ถาวร. (๒๕๑๕). ความรู๎เรื่องเครื่องดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิยมอักษร.
ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์. (๒๕๔๕). ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราณี วงษ์เทศ. (๒๕๓๒). เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะ การละเลํนและการแสดงพื้นบ๎านของไทย
(หนํวยที่ ๒ ) ระบบความเชื่อที่มีอิทธิพลตํอศิลปะการละเลํน และการแสดงพื้นบ๎านของ
ไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปรีชา กาญจนาคม. (๒๕๕๖). โบราณคดีเบื้องต๎น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ปัญญา รุ่งเรือง. (๒๕๒๕). ประวัติการดนตรีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช.
ปัณฉัตร หมอยาดี และสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
วัฒนธรรมกับการทํองเที่ยว (หนํวยที่ ๕) วิจิตรศิลป์เพื่อการทํองเที่ยว. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปาตอง ๒๕. (๒๕๕๘, ๒๙ มีนาคม). การแสดงโขน. สืบค้นเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘,
จาก https://thanuphong๒๕.wordpress.com.
ปาตอง บีชไทยแลนด์. (๒๕๕๖, ๑๓ มีนาคม). ขนมบุญสารทเดือนสิบ. สืบค้นเมื่อ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.patongbeachthailand .com/thai.
ปาตอง บีชไทยแลนด์. (๒๕๕๖, ๑๓ มีนาคม). ประเพณีสารทเดือนสิบ. สืบค้นเมื่อ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.patongbeachthailand .com/thai.
ปานตะวัน รัฐสีมา. (๒๕๕๙, มิถุนายน ๒๖). อนุสาวรีย์สุนทรภูํ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง. สืบค้น
เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙, จาก https://www.matichon.co.th/news/๑๘๙๔๓๗.
(ภาพถ่าย).
เปรมวิทย์ ท่อแก้ว. (๒๕๔๓). ประวัติศาสตร์ไทย : ไทยศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร.
โอเดียร์สโตร์.
เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๑๓). ประวัติวรรณคดีสาหรับนักศึกษา. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช.
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แปลก สนธิรักษ์. (๒๕๑๕). พิธีกรรม และประเพณี. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : บริษัทสานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จากัด.
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ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร. (๒๕๔๒). คูํมือการอบรมมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ ๕.
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กนก, กระหนก

ชื่อแบบลายไทยประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด เช่น กระหนกก้านขด กระหนก
เครือ
กรรชิง
ร่มที่เข้ากระบวนพิธี เป็นร่มขอบกว้างชั้นเดียว ติดระบายที่ขอบร่มซ้อนสอง
ชั้น หลังร่มแบนราบ คันร่มยาว ใช้เป็นเครื่องยศกางกั้น คู่ไปกับคามหาม
กรอบเช็ดหน้า
ตั ว ไม้ สี่ ท่ อ นที่ น ามาต่ อ รั ด รอบขอบบานประตู หรื อ หน้ า ต่ า งเป็ น กรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามขนาดของประตู หรือหน้าต่างที่ใช้ ปัจจุบันเรียกว่า วงกบ
ประตู หรือหน้าต่าง
กระจกเกรียบ,
กระจกสีชนิดบางใช้ตัดประดับอาคาร หรือของใช้ เช่น พระแท่นบุษบก ฯลฯ
กระจกสี,กระจกหุง มีสีต่าง ๆ
กระจัง
ลายไทยที่เขียนขึ้นโดยอาศัยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า คล้ายกลีบบัวเป็นขอบ
ใช้ เ ป็ น ลวดลายส าหรั บ เครื่ อ งประดั บ ที่ อ ยู่ บ นชั้ น หรื อ ตามขอบของสิ่ ง
บางอย่าง เช่น ชั้นฐานธรรมาสน์
กระจังฐานพระ
ส่วนของเครื่องประดับหน้าบันที่เป็นขอบอยู่ตอนล่างสุดของหน้าบัน มีปูนปั้น
หรือไม้แกะสลักเป็นลายกระจังประดับทั้งตอนบนและตอนล่าง
กระดิ่งใบโพธิ์,
เครื่องหล่อโลหะใช้ทาให้เกิดเสียง มีรูปคล้ายระฆัง แต่มีขนาดเล็ก ลูกกระดิ่ง
กระดึง
ห้อย แผ่นโลหะแบบรูปใบโพธิ์ ใช้แขวนตามชายคาโบสถ์วิหาร
กระไดแก้ว,บันได ราวบันได สาหรับวางพาดสิ่งของ เช่น คัมภีร์ใบลาน หรือศาสตราวุธ
แก้ว
หรือบันไดที่พาดขึ้นธรรมาสน์ นิยมทาเป็นรูปพญานาค
กระเบื้องกาบู,
กระเบื้องมุงหลังคาแบบลอน มีกระเบื้องตัวเมีย คืออันแบบหงายสองข้างงอ
กระเบื้องราง,
ขึ้นเล็กน้อย ส่วนกระเบื้องตัวผู้โค้งทรงกระบอกผ่าซีก เมื่อมุงเสร็จแล้วจะทา
กระเบื้องลอน
ให้กระเบื้องเป็นลอนยาวตลอดความลาดของหลังคา นิยมใช้ในสมัยสุโขทัย
อู่ทองและอยุธยา เป็นกระเบื้องดินเผาไม่มีสี ต่อมาภายหลังจึงมีการเคลือบสี
กระเบื้องเกล็ดเต่า, กระเบื้องมุงหลังชนิดที่มีปลายตัดเป็นรูปเฉียงแหลม หรือเป็นรูปมน เมื่อมุง
กระเบื้องหางมน เสร็จแล้วแลดูคล้ายเกล็ดบนหลังคา
กระเบื้องเชิงชาย, กระเบื้องปิดเชิงชายบนหลังคา ทาเป็นกรอบเรือนแก้ว บรรจุรูปเทพนม หรือ
กระเบื้องเชิง
ลายดอกไม้ มีขาสอดเข้าไปในกระเบื้องคว่าตัวสุดท้าย
ชายคา
กระเบื้องปรุ,
กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่ง สาหรับกรุตามผนัง หรือกาแพงให้มีช่องลม
กระเบื้องรู
กรุ
ห้องที่ทาไว้ใต้ดิน หรือใต้เจดีย์และปรางค์ เพื่อเก็บสิ่งของมีค่า
กลด
ร่มสาหรับเจ้านาย หรือร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสาหรับพระธุดงค์ และสาหรับ
กั้นเวลาแห่นาค
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กลองชนะ
กลองเพล
กลองแอ

กลีบขนุน
กลีบมะเฟือง

กะไหล่, กาไหล่
กังสดาล
กัญญา
กัญญาลดชั้น
กากะเยีย
ก้านฉัตร
กาแล
กาแพงแก้ว
กาแพงเขย่ง
กินนร, กินรี
กิเลน
กุฎี, กุฏิ
กุฏิแกลบ
กุณฑล

กลองขนาดเล็ก รูปทรงกระบอก ร้อยโยงขอบทั้งสองหน้าของกลองด้วยเส้น
หวาย มีสายสะพายคล้องไหล่ของผู้ดี ใช้ตีให้จังหวะในขบวนแห่
กลองขนาดใหญ่ที่ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา ๑๑ นาฬิกา เพื่อภิกษุสามเณร
จะได้ฉันเพล
กลองขนาดใหญ่ของภาคเหนือ ทาด้วยลาท่อนไม้ ขุดใส้ในออกให้กลวง แล้ว
ขึงด้วยหนังเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งทาเป็นลาไม้ยาวประดับลวดลาย ใน
สมัยโบราณใช้ตีให้ สัญยาณเวลามีข้าศึกศัตรู มารุ กราน ปัจจุบันใช้ ตีในงาน
ฉลองพิธีทางศาสนา มีตัวอย่างดูได้ที่ศาลาสี่สมเด็จ วัดเบญจมบพิตร
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของปรางค์ ทาด้วยแผ่นหิน ใช้ประดับตาม
บริเวณย่อมุมขององค์ปรางค์ มีที่มาจากนาคปักบันแถลงของขอม
องค์ประกอบตกแต่งของเจดีย์ หรือปรางค์ เป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะแบบ
อู่ทองอย่างหนึ่งในพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนยอดของเจดีย์ หรือปรางค์ทาเป็น
กลีบๆ คล้ายกลีบมะเฟือง มีรวมทั้งหมด 32 กลีบ มีตัวอย่างใหดูได้ที่วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
การเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงิน หรือทอง โดยวิธี ใช้ปรอททาทาความร้อน
แล้วจึงปิดทอง หรือเงิน
ระฆังรูปวงเดือน หรือรูปกลม ทาด้วยโลหะ
หลังคากันแดดและฝนที่ทาติดไว้กับยานพาหนะ เช่น เรือ หรือคานหาม
หลังคาเรือรูปเรือ มีมุขลด ตั้งอยู่กลางลาเรือ ใช้สาหรับตารวจทางหลวงที่อยู่
ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เครื่องสาหรับวางหนังสือใบลาน ทาด้วยไม้แปดอันร้อยไขว้กัน มีตัวอย่างเห็น
ได้ที่ตาหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ส่ ว นของเจดีย์ ที่อยู่ ร ะหว่า งบั ล ลั ง ก์กั บ บั ว ฝาละมี มีลั กษณะเป็ นเสากลม
ขนาดไม่ยาวนัก บางทีก็มีเสาหานล้อมรอบอยู่ด้วย
ตัวไม้ประกบไขว้บนปลายปั้นลมของเรือนทางภาคเหนือ มักแกะสลักอย่าง
วิจิตร
กาแพงเตี้ยๆ ก่อสร้างล้อมอุโบสถ วิหาร หรือเขตพุทธวาส
ชื่อพระเครื่องรางเล็กๆ ชนิดหนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางลีลา
สัตว์หิมพานต์รูปครึ่งคนครึ่งนก ในตานานกล่าวว่า กินรมีฝีมือทางการขับร้อง
และร่ายรา ในภาพเขียนบางแห่งจึงมีรูปเหล่ากินนรราด้วย กินนรเป็นเพศ
ชาย ส่วนกินรีเป็นเพศหญิง
สัตว์ในเทพนิยายของจีน มีรูปร่างเหมือนกวาง แต่มีเขาเดียว หางเหมือนโค
ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี
เรือนสาหรับพระภิกษุสามเณรอยู่
อาคารขนาดเล็กที่พระภิกษุใช้ปฏิบัติธรรมเฉพาะรูป
เครื่องประดับปลายหู หรือตุ้มหู เป็นตุ้มแหลมลงมา มักพบที่พระพุทธรูปสมัย
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กุดั่น
กู่
กูบ
เก๋ง
เก็จ
เกตุมาลา
เกย
เกริน
เกียรติมุข

เกี้ยว
โกลน
ขัดสมาธิ
ข้าวบิณฑ์

อยุธยาตอนต้น และเทวรูปสมัยสุโขทัย รูปทวารบาลจาหลักไม้สมัยอยุธยา
ตอนต้นหรือเทวดาสวมชฎาเทริด ก็มักจะมีกุณฑลประกอบด้วยเสมอ
แปลว่าทองแกมแก้ว คือ เครื่องปิดทองประดับกระจก เช่น ลายกุดั่น คือลาย
ปิดทองประดับกระจก หรือโกศลกุดั่น คือโกศไม้จ าหลักลายปิ ดทอง และ
ประดับกระจก
เจดีย์หรือปรางค์ หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นอนุสรณ์สถาน หรือบรรจุอัฐิธาตุ เป็น
คาที่ใช้ในภาคเหนือและภาคอีสาน
ประทุนหลังช้าง หรือประทุนรถ ถ้าอยู่ บนหลังช้างเรียกว่ากูบช้าง ในสมัย
อยุธยาตอนปลายมักทาซุ้มเสมาทรงกูบช้างด้วย
เรือนที่มีหลังคาแบบจีน คือหลังคาโค้งปลายงอน หรือห้องที่มีหลังคาคลุมใช้
ตั้งบนยานพาหนะ เช่น เก๋งเรือ
สิ่งที่ยอลอยขึ้นจากพื้นผิวเป็นรูปเหลี่ยม บางทีเรียนกว่า ยกเก็จ หรือย่อเก็จ
ใช้กับฐานพระพุทธรูป หรือบนผนัง เพื่อให้เกิดความงดงามขึ้น ไม่ดูแบบเรียบ
ไปทั้งหมด
พระรัศมีที่ยอดพระเศียรของพระพุทธรูป มักทาเป็นรูปเปลวเพลิง หรือบางที
เป็นรูปต่อมกลม
ที่สาหรับขึ้นลงยานพาหนะในสมัยโบราณ เช่น ช้าง ม้า คามหาม สาหรับ
พระมหากษัตริ ย์ และเจ้ า นาย สร้ างเป็ น ยกพื้นก่อ อิฐ มีบั นไดเดินขึ้นลงได้
สะดวกและมีความสูงตามลักษณะยานพาหนะที่ใช้
ส่วนที่ต่อออกมา ๒ ข้างบุษบก เป็นรูปงอน สาหรับตั้งฉัตร นอกจากนี้ยังใช้
หมายถึงเครื่องเลื่อนของหนักขึ้นบนฐานสูงหรือลงต่า เช่น ใช้เลื่อนพระโกศ
ขึ้นบุษบก หรือยานมาศ
รูปหน้าอสูรประดับเหนือช่องซุ้มคูหา หรือหน้าบัน มีลักษณะเป็นใบหน้าอสูร
ดุร้ายไม่มีริมฝีปากล่างและคาง กล่าวกันว่าตัวเกียรติมุขเกิดขึ้นระหว่างพระ
ขนงของพระศิวะขณะกริ้ว แล้วถูกพระศิวะสั่งให้กลืนกินตัวเองจนเหลือเพียง
หน้า บางทีนามาแปลงเป็นรูปราหูอมจันทร์
เครื่องประดับศีรษะ ทาสาหรับครอบผมจุก ใช้กับเจ้านายที่มีอายุน้อยและยัง
ไว้จุก
วัตถุที่ขึ้นรูปไว้เคร่าๆ ยังไม่ได้ตกแต่งให้เรียบร้อย เช่น พระพุทธรูปโกลน ซึ่ง
เห็นเป็นองค์พระก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ยังไม่ได้ฉาบปูนภายนอก
การนั่งคู้เข่าทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า ถ้าเอาขา
ขวาทับขาซ้าย เรียกว่า ขัดสมาธิราบ ถ้าเอาฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้างขึ้นข้างบน
เรียกว่า ขัดสมาธิเพชร ทั้ง ๒ ท่าเป็นท่าที่พระพุทธรูปนั่ง
กรวยข้าวเครื่องบวงสรวงสังเวย ประดับหุ้มกรวยใบตองด้วยพุ่มดอกไม้เป็น
รูปทรงดอกบัวตูม ยอดเจดีย์ที่มีรูปร่างเช่นนี้ เรียกว่า เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
หรือทรงดอกบัวตูม
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เขามอ
เขี้ยวตะขาบ
เขื่อนเพชร
โขลนทวาร

โขลนเรือ
ไขรา

คชสีห์
คดพระระเบียง
คนธรรพ์
ครรภธาตุ, เรือน
ธาตุ
คร่า
ครุฑ

ครุฑแบก

เขาจาลองที่ทาไว้ดูเล่น หรือเป็นสิ่งประดับ ตั้งอยู่ในบริเวณวัด หรือบ้าน
ลักษณะของชายสังฆาฏิที่ทาเป็น ๒ แฉก มีรอยย่นคล้ายเขี้ยวตะขาบ เป็น
ลักษณะปฏิมากรรมอย่างหนึ่งของพระพุทธรูป
กาแพงชั้นในภายในพระราชวัง มีขนาดเตี้ย กั้นเขตพระราชฐานข้างนอกกับ
ข้างใน
ประตูป่าที่ทาตามคติศาสนาพราหมณ์ เพื่อให้ทหารที่ไปทัพเดินลอดไป และมี
พราหมณ์คอยประพรมน้ ามนต์เป็ นสิ ริ มงคล ประตูที่ทาด้วยหิ นน ามาจาก
เมืองจีนตั้งเป็นเครื่องประดับอยู่ที่หน้าวิหารพระโลกนาถ วัดพระเชตุพนฯ ก็
อาจเรียกว่าโขลนทวารได้เช่นกัน
ไม้สลักเป็นรูปต่างๆ ติดอยู่ที่หัวเรือ เช่น เรือสุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช
แผ่นไม้ปิดใต้ชายคา ส่วนที่ยื่น พ้นผนังอาคารออกไปหาขอบของหลังคา หาก
ส่ ว นที่ยื่ น นั้ น เป็ น ส่ ว นตรงหน้ า บั น ก็เ รี ย กว่า ไขราหน้ า บัน หากส่ ว นตรง
ชายคาด้านข้างอาคารก็เรียกว่า ไขราจันทันเต้า และหากเป็นส่วนตรงหลังคา
ปีกนก ก็เรียกว่า ไขราปีกนก
สัตว์หิมพานต์ มีรูปร่างเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง
มุมหักเลี้ยวด้านนอกของพระระเบียงทั้ง ๔ มุม มักทาหลังคาเป็นซุ้มมีหน้าบัน
แยกเป็น ๒ มุข
คนมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์สามัญ มีความสามารถพิเศษในทางดนตรีและขับ
ร้องเป็นบริวารของท้าวธตรฐ
ส่วนของเจดีย์ หรือปรางค์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน ในกรณีที่
เป็ น เจดีย์ ครรภธาตุคือส่ ว นที่เป็ นองค์ระฆัง และในกรณีที่เป็ นปรางค์
ครรภธาตุคือส่วนที่เป็นตัวอาคารสี่เหลี่ยม มักนิยมสร้างซุ้มทิศ หรือซุ้มจระนา
ประกอบไว้ด้วย
ลวดลายที่ทาด้วยโลหะมีค่า เช่น เงิน หรือทอง ฝังลงบนผิวโลหะอื่น เรียกว่า
คร่าเงิน หรือคร่าทอง
พญานกซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์ มีส่วนศีรษะเป็นนก มีหน้าสีขาว ปีก
สีแดง ร่างกายส่วนบนตั้งแต่คอ แขน ตลอดจนถึงเอว เป็นส่วนเหมือนมนุษย์
มีสีทอง ส่วนท่อนล่างเป็นนก มีที่อยู่ เป็นวิมานบนยอดต้นฉิมพลี บริเวณเชิง
เขาพระสุเมรุ ริมฝั่งสีทันดร มีพญานาคเป็นศัตรูและภักษาหาร
ครุฑเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ โดยถือว่า องค์พระมหากษัตริย์
เป็ น สมมติ เ ทวราช พระนารายณ์ อ วตารมี ค รุ ฑ เป็ น พาหนะ ในทาง
สถาปัตยกรรมนิยมใช้รูปครุฑประดับส่วนบนของปราสาท บุษบก เจดีย์ และ
ปรางค์
รูปครุฑทาท่าแบกส่งที่อยู่เหนือเศียร มักใช้ประกอบสถาปัตยกรรมตรงส่วนที่
เป็นชั้นฐานของเจดีย์ หรือปรางค์ หรือพระแท่นที่ประทับ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง มีครุฑแบกอยู่ตรงมุมใต้ยอดมณฑป

อภิธานศัพท์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ๕๐๙

ครุฑยุดนาค
ควงไม้
คอระฆัง
คอสอง
เครื่องเขิน, เครื่อง
รัก
เครื่องบน
คุ้ม
คูหา

เครื่องบูชา
เครื่องบัตรพลี
เครื่องราช
กกุธภัณฑ์

เครื่องราชูปโภค

รูปปั้น หรือแกะสลักประดับงานสถาปัตยกรรม เป็นรูปพญาครุฑจับนาค ๒
ตัว ยื น แบกตามฐานบุ ษบก ฐานพระที่นั่ง ฐานอุโ บสถ และแบกฐานยอด
ปราสาทแทนคันทวย
บริเวณภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ นับตั้งแต่ส่วนที่มีลาต้นตั้งอยู่ไปจนถึงปลายสุด
ของสิ่งต่างๆ
ส่วนของเจดีย์ตรงบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ระฆังกับบัลลังก์
ตัวไม้ที่ประกอบยึดเสาส่วนบนของเรือน ในระดับต่ากว่าอเส เพื่อให้มีช่อง
ระบายอากาศ หรือเพื่อให้เป็นที่พาดไม้จันทันของหลังคาชั้นลด เช่น หลังคา
ระเบียง
เครื่ อ งสายที่ ล งรั ก ทาชาด ใช้ เ ป็ น ที่ พ าดไม้ จั น ทั น ของหลั ง คาชั้ น ลด เช่ น
หลังคาระเบียง
เครื่องไม้ หรือตัวไม้ทุกชิ้นที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนของโครงหลังคา และส่วน
ของหลังคาทั้งหมด
เรือน หรือคฤหาสน์ หรือจวน ของเจ้าครองนครทางภาคเหนือ
ช่องซึ่ง ทาติดไว้ตามผนั งอุโ บสถและวิห าร หรื อที่ห น้ าบั น มักประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว้ภายใน คูหาที่ยอดมนเรียกว่า คูหาหน้านาง ส่วนคูหาที่มียอด
โค้งแหลมเรียกว่า คูหาหน้าพระ การทาคูหานี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช โดยอาจจะนาแบบอย่างมาจากคูหายอดโค้งแหลม ซึ่งเป็น
ศิลปะแบบโกธิคของยุโรป ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี มีการ
เจาะช่องคูหาหน้าพระ รายไปตามผนังด้านในของกาแพงวังชั้นใน สันนิษฐาน
ว่าคงจะใช้เป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเล็ กๆ รายรอบ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่
ประดับไฟในวาระงานเฉลิมฉลอง หรืองานพระราชพิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง
เครื่องใช้ เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ จัดประดับเพื่อเป็นสักการะต่อสิ่งที่เคารพนับ
ถือ
อาหารที่จัดขึ้นเพื่อสังเวยแก่เทพยดา
เครื่องหมายความเป็นพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย
๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ
๒. พระแสงขรรค์
๓. ธารพระกร
๔. วาลวิชนี (พัดกับแส้จามรี)
๕. ฉลองพระบาท
ทั้ง ๕ สิ่งนี้รวมเรียกว่า เบญจราชกกุธภัณฑ์
เครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยของ ๔ อย่างคือ
๑. พานพระขันหมาก (พานหมาก)
๒. พระมณฑปรัตนกรัน (ขันน้า)
๓. พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก)
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เครื่องสังคโลก

โค้งท้องสาเภา,
โค้งปากสาเภา
โคปุระ
งานกระจกสี

จัตุรมุข
จตุโลกบาล

จอมโมฬี
จอมเห
จักร
จังโก
จามร

๔. พระสุพรรณราช (กระโถนใหญ่)
เครื่องเคลือบซึ่งใช้ขี้เถาเป็นน้ายาเคลือบ และเผาด้วยเตาฟืน ควันจากการ
เผาไหม้จะทาปฏิกิริยากับขี้เถ้าซึ่งละลายตัวในเตา ทาให้มีการเคลือบมันใส
และหนา สารประกอบของเหล็กที่มีอยู่ในดิน ช่วยทาให้ได้สีเขียวอ่อน เขียว
ไข่กา เขีย วมะกอก เขียวคล้ า จนถึงน้าตาล สุ ดแล้ ว แต่ป ริ มาณของเหล็ ก
น้ายาที่เคลือบหนา เมื่อถูกนาออกมากระทบความเย็นภายนอกเตาเผา มัก
รานเป็นรอยร้าวที่ผิวไปทั่วทั้งชิ้น นับเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องเคลือบ
ชนิดนี้ คาว่าสังคโลก สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก สวรรคโลกซึ่งเป็นชื่อตาบล
สถานที่ในจังหวัดสุโขทัย ที่เคยมีชื่อเสียงในการทาเครื่องเคลือบชนิดนี้มาก่อน
เส้นอ่อนช้อยอย่างความโค้งของท้องเรือสาเภา หรือปากเรือสาเภา ของฐาน
อุโ บสถ วิหาร และปราสาท ซึ่งเป็ นลักษณะพิ เศษของสถาปั ตยกรรมสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ประตูทางเข้าเทวสถาน ก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้ง ๔ ด้าน
การน าแผ่ น กระจกสี ต่ า งๆ มาตั ด ต่ อ ประกอบกั น เป็ น ภาพ หรื อ ลวดลาย
ภายในกรอบช่องแสง หรือหน้าต่างเหล็ก นิยมทากันมากในยุโรป ในประเทศ
ไทยมี ตัวอย่างที่หน้าต่างอุโบสถวัดเบญจมบพิตร และที่วัดนิเวศธรรมประวัติ
บางประอิน
หน้าจั่วอาคารที่ทาแยกออกเป็น ๔ ทิศ มีผังอาคารเป็นรูปกากบาท หลังคา
ชนิดนี้นิยมนามาประกอบกับอาคารที่เป็นมณฑป และพลับพลาพระที่นั่ง
ผู้รักษาโลกใน ๔ ทิศ คือ
๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรื อจอมคนธรรพ์ รั กษาโลกด้านทิศ บู ร พาหรื อทิ ศ
ตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศ
ทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศ
ตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ
ส่วนบนสุดของปรางค์ ที่เป็นตอนปลายของผักข้าวโพด รวบเข้าไปหากันเป็น
ยอดปรางค์
รูปทรงกระโจนที่มีฐานกว้าง ยอดรวบแหลม และมีรูปเส้นขอบนอกอ่อนโค้ง
ตกท้องช้างเข้าหาด้านใน ใช้ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างรูปทรงเจดีย์ยอด
มณฑป และทรงจั่วของอาคาร
อาวุธรูปวงกลมแบบ มีซี่แฉกโดยรอบ คมเหมือนใบมีด ซึ่งในศาสนาพราหมณ์
ถือเป็นอาวุธของพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ นอกจากนี้ยังหมายถึงสิ่งที่มี
ลักษณะเป็นวงกลมอย่างล้อรถด้วย
แผ่ น ทองแดง หรื อ แผ่ น ทองเหลื องที่ ตี เป็ น แผ่ น บาง ให้ หุ้ มองค์พ ระเจดี ย์
เพื่อให้คงทน ในภาคกลางเรียกว่า ทองสักโก
เครื่องสูงประกอบขบวนพระราชยาน มีลักษณะคล้ายพัด มีคันปักด้ามยาว
สาหรับพนักงานเชิญเข้าขบวน ขนาบข้างองค์ประธานของขบวน
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จิตกาธาร
จิตกรรมฝาผนัง
จีนแบก

เจดีย์

เจดีย์จีน, ถะ
เจดีย์ทรงเครื่อง
เจดีย์ทรงบาตร
เจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์
เจดีย์ทรงลังกา,
เจดีย์ทรงลอมฟาง
เจดีย์ทรงศิขระ
เจดีย์ทิศ
เจดีย์เหลี่ยมย่อม
มุม

แท่ น ที่ ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ หรื อ ศพที่ มี ฐ านั น ดรศั ก ดิ์ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเพลิงมีความหมายเช่นเดียวกับเชิงตะกอนซึ่งเป็นคาสาคัญ
ศิลปะการเขียนภาพลงบนฝาผนังของอุโบสถ วิหาร และสิ่งก่อสร้างที่สาคัญ
รูปคนจีนทาท่าแบกสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ ใช้ประกอบสถาปัตยกรรมส่วนที่เป็น
ฐาน ซึ่งทาขึ้นตามแนวความคิดของช่างไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ ทานองเดียวกับ
การทารูปครุฑแบก หรือยักษ์แบก ที่มีมาแต่เดิม นิยมนาไปใช้กับสิ่งก่อสร้างที่
เป็นศิลปะของจีนตัวอย่างเช่น รูปจีนแบกที่ฐานของถะ หรือเจดีย์ ในบริเวณ
พระระเบียง วัดพระเชตุพนฯ
ตามความหมายทั่วไปหมายถึง สิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงสิ่งที่
ควรเคารพบูชา ซึ่งเจดีย์ในพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ธาตุเจดีย์
บริ โ ภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุเทสิ ก เจดีย์ แต่ในความหมายทางด้า น
สถาปัตยกรรม เจดีย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างมีรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม
บรรจุสิ่งที่เคารพบูชา เช่น พระธาตุ และพระพุทธรูป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
สถูป หรือสถูปเจดีย์
เจดีย์ที่นิยมสร้างเป็นเรือนอาคารซ้อนกันเป็นชั้นๆ ตามแบบเจดีย์ของจีน ใน
เมืองไทยนิยมนามาตกแต่งเป็นสิ่งประดับในวัดสาคัญๆ โดยเป็นเจดีย์จาลอง
ขนาดเล็ก สร้างด้วยหินและนามาจากเมืองจีน
เจดีย์ที่ประดับลวดลายรอบองค์ระฆัง เพื่อแสดงลักษณะเด่นพิเศษจากเจดีย์
องค์อื่นๆ
เจดีย์ที่มีรูปเหมือนบาตร คว่าซ้อนกัน รวม ๕ ชั้น เป็นศิลปะแบบล้านนาใน
สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตัวอย่างเช่น เจดีย์วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์ ที่มีฐ านสี่ เหลี่ ยม และมีครรภธาตุ เป็นรู ปสี่ เหลี่ ยม แต่มียอดทรงดอก
บัวตูม นิยมสร้างในสมัยสุโขทัย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจดีย์ทรงดอกบัวตูม
เจดีย์ทรงกลม มีองค์ระฆังเป็นรูปโอคว่า หรือระฆังคว่า และมียอดเป็นวงกลม
ซ้อ นเรี ยงขึ้ น ไปที่ เ รี ย กว่า ปล้ องไฉน เป็ นศิ ล ปะที่ไ ด้ รั บ มาจากลั งกา เมื่ อ
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่
๑๙
เจดีย์เหลี่ยมที่มียอดสอบเข้าหากันเหมือนยอดพีระมิด ตัวอย่างเช่น เจดีย์ทที่
พุทธคยา และเจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์บริวารแวดล้อมเจดีย์ประธาน มีจานวน ๔ องค์ ตั้งอยู่ตามทิศสาคัญคือ
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
เจดีย์รูป สี่เหลี่ยมทรงจอมแห ซึ่งมีการย่อมมุมเป็นมุขละ ๓ บ้ าง มุมละ ๔
บ้างและมุมละ ๕ บ้าง และเรียกตามจานวนมุมที่ย่อ เช่น เจดีย์เหลี่ยมย่อมุม
ไม้สิ บ สอง เจดีย์ เหลี่ ยมย่ อมมุมไม้สิ บ หก และเจดีย์ เหลี่ ยมย่ อมมุมไม้ยี่ สิ บ
เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่ไทยคิดขึ้น และมีแพร่หลายตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนกลางมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

๕๑๒ ภาคผนวก ก

เจว็ด
ฉัตร

ฉัตรทรงเครื่อง,
ฉัตรปรุ
ฉัตรเบญจรงค์
ช่อฟ้า
ชั้นครุฑ, ชั้นครุฑ
แบก, เชิงบาตร
ครุฑแบก
ชั้นทักษิณ, ฐาน
ทักษิน

แผ่น ไม้รู ปคล้ายใบเสมา ด้านหน้ าเขียนภาพเทพารั กษ์ถือพระขรรค์ ใช้ตั้ง
ภายในศาลพระภูมิ
ร่มซ้อนชั้น ใช้เป็นเครื่องประกาศเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์
ชั้นสูง หรือผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ พระราชทานโดยเฉพาะ แบ่งเป็น
เศวตฉัตรเบญจา
ก. เศวตฉัตร ประกอบด้วยฉัตร รวม ๓ ระดับคือ
ฉัตร ๙ ชั้น เรียกว่า นพปฎลมหาเศวตฉัตร เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ใช้
ประดิษฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากใช้ในสถานที่พิธีอื่น หรือเชิญออกใน
การทัพการศึก ให้ลดจานวนลงเหลือ ๗ ชั้น
ฉั ต ร ๗ ชั้ น เรี ย กว่ า สั ป ตปฎลเศวตฉั ต ร เฉพาะพระมหาอุ ป ราช ใช้
ประดิษฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากใช้ ในสถานที่พิธี หรือเชิญออกใน
การทัพการศึก ให้ลดจานวนลงเหลือ ๕ ชั้น
ฉัตร ๕ ชั้น เรียกว่าเบญจปฎลเศวตฉัตร เฉพาะกรมพระราชวังหลัง ใช้
ประดิษฐ์ฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากใช้ในสถานที่พิธี หรือเชิญออกใน
การทัพการศึกษให้ลดจานวนลงเหลือ ๓ ชั้น
ฉัตร ๓ ชั้น เฉพาะองค์สมเด็จพระสังฆราช ไม่ปรากฏนาออกใช้สถานที่
ประทับแห่งใด
ข. ฉั ต รเบญจา ฉั ต ร ๕ สี หมายรวมถึ ง ฉั ต รสี เ ขี ย วลายที่ เ รี ย กว่ า ฉั ต ร
กามะลอ ใช้สาหรับตั้ง หรือเชิญเข้าขบวนแห่ในพระราชพิธี ฉัตรที่ประดิษฐาน
เหนื อ พระประธานในวั ด ส าคั ญ บางวั ด เป็ น สั ป ต ปฎลเศวตฉั ต ร ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระราชทานฉัตรที่เคยแขวนกั้น
เหนื อโกศพระบรมศพของอดีตพระบรมศพของอดีตพระมหากษัตริ ย์ เมื่อ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว จึงถวายฉัตรนั้นมากั้นพระประธาน
ฉัตร ๕ ชั้นทาด้วยแผ่นโลหะฉลุโปร่ง ใช้เป็นฉัตรประกอบเกียรติยศประดับ
สถานที่ในงานพระราชทานพิธีต่าง ๆ
ฉัตร ๕ สี ทาด้วยแผ่นโลหะ บุกระดาษสี ใช้ประดับบริเวณงานพระราชพิธี
หรือใช้เป็นเครื่องกาหนดเขตของงาน
ตัวไม้ที่ติดอยู่ตรงยอดของหน้าบัน รูปคล้ายหัวนาคชูขึ้น ช่อฟ้าที่ตรงส่วนปาก
ถ้างุ้มแบบนกแก้วเรียกว่า ช่อฟ้าปากครุฑ ถ้าจงอยปากงอเชิดออกเรียกว่า
ช่อฟ้าปากหงส์
ชั้นของปรางค์ที่อยู่ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไป มักทาเป็นรูปครุฑแบกส่วนที่เป็น
ฝักข้าวโพดไว้
ชั้นฐานรองรับเจดีย์ หรือปรางค์ อาจมีได้หลายชั้นซ้อนเรียงกันไปจากฐาน
ล่างสุด บางทีทาให้มีขอบเพื่อเดินได้รอบองค์เจดีย์ หรือปรางค์นั้น
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ช่างสิบหมู่

ช้างล้อม
ชาด
ชาลา
เชิงชาย
ซุ้มคูหา
ซุ้มจระนา
ซุ้มทิศ
ซุ้มบันแถลง
ซุ้มฝรั่ง
ซุ้มเสมา
ซุ้มหน้านาง
เซี่ยวกาง
ฐานเขียง
ฐานเชิงบาตร

กลุ่มช่างซึ่งรวบรวมกันเป็น กรม มีเจ้ากรมเป็นผู้ควบคุมดูแล เข้าใจว่ามีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา ประกอบด้วยช่างต่างๆ ซึ่งเดิมมีผู้รวบรวมไว้เป็น ๑๐ หมู่
ได้แก่
๑. หมู่ช่างเขียน
๒. หมู่ช่างแกะ
๓. หมู่ช่างหุ่น
๔. หมู่ช่างปั้น
๕. หมู่ช่างปูน
๖. หมู่ช่างรัก
๗. หมู่ช่างบุ
๘. หมู่ช่างกลึง
๙. หมู่ช่างสลัก
๑๐. หมู่ช่างหล่อ
ต่อมาภายหลังได้ขยายเพิ่มจานวนหมู่มากขึ้น คาว่าสิบหมู่นี้มีผู้สันนิษฐานว่า
อาจจะมาจากคาว่า ศิลป์หมู่ ก็ได้ แล้วเพี้ยนไปเป็นสิบหมู่
รูปช้างล้อมที่ทาไว้ที่ฐานของเจดีย์ ทากันแพร่หลายในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์
วั ด ช้ า งล้ อ ม จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และศรี สั ช นาลั ย เจดี ย์ วั ด ช้ า งรอบ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
สีแดงสดทาจากเมืองจีน มีหลายชนิดทั้งเป็นผงและเป็นก้อน เอาผสมกับ
น้ามันใช้ประทับตรา หรือทาของต่าง ๆ
ส่วนของพื้นดินที่ปรับระดับและปูพื้นผิวด้วยวัสดุปูพื้น เช่น อิฐ หรือ หิน มี
อาณาบริเวณกว้าง มักเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับอาคาร หรืออยู่ในระหว่าง
หมู่อาคาร เช่น ชาลาโบสถ์ ชาลาปราสาท ชาลาพระตาหนัก
แผ่นไม้ปิดชายคา คือปิดที่ปลายจันทัน ยาวตลอดความยาวของชายคา
ช่องที่เจาะลึกเข้าไปในผนัง
ซุ้มคูห าเล็ กๆ ที่มีห ลังคาครอบ ทายื่ น ออกมาจากอาคารติดผนังองค์เจดีย์
หรือท้ายโบสถ์วิหาร เพื่อตั้งพระพุทธรูป
ซุ้มเจาะลึกเข้าไปในผนังตรงมุมอุโบสถ หรือวิหาร หรือที่บริเวณองค์ระฆังของ
เจดีย์และเรือนธาตุของปรางค์ มีจานวน ๔ ซุ้ม ตรงทิศที่สาคัญคือ ทิศเหนือ
ทิศใต้ ทิศตะวันนออก และทิศตะวันตก
ซุ้มจั่ว เล็กๆ เรี ยงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใช้เป็นเครื่องประดับส่ วนบนของประตู
หน้าต่าง
ซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถและวิหาร เป็นลายปูนปั้นแบบฝรั่ง เป็นศิลปะสมัย
อยุธยาตอนปลาย หลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวอย่างเช่น ซุ้ม
ประตูหอไตรวัดสระเกศวรวิหาร
ซุ้มที่สร้างครอบใบเสมาของพระอุโบสถ
ซุ้มที่ทาโค้งเหมือนกระบังหน้าของเครื่องประดับสตรี
ทวารบาลที่มีศิลปะแบบจีนปน เช่น มีหนวดเครายาว ถือง้าวเป็นอาวุธ และ
บางทียืนเหยียบเท้าข้างหนึ่งบนสิงโตจีน
ฐานรองรับชั้นล่างสุดของเจดีย์และปรางค์ มีลักษณะเป็นหน้ากระดานเรียบๆ
ฐานรองรับปากระฆังของเจดีย์กลม รูปฐานประกอบด้วยขอบบัวคว่าและบัว
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ฐานเท้าสิงห์, ฐาน
สิงห์
ฐานบัทม์, ฐาน
ปัทม์
ฐานพระ
ฐานไพที, ไพที
ตริภังค์

ตรีศูล
ตะลุ่ม

ตัง่
ตัวลายอง,นาค
ลายอง
ตัวเหงา
ตาหนัก
ตีนจก
ตีนผี
เตียบ
โตก

หงาย มีหน้ากระดานท้องไม้หน้าแคบคั่นระหว่างตัวฐาน มีรูปร่างคล้ายกับเชิง
บาตรของพระสงฆ์
ฐานรองรับรูปแท่งซึ่งประดับเป็นรูปขาสิงห์
แท่นฐานประกอบด้วยบัวคว่าและบัวหงาย คั่นกลางด้วยหน้ากระดานท้องไม้
นิยมทาเป็นฐานรองรับชั้นที่อยู่เหนือจากฐานเขียงขึ้นไป
ฐานที่ตั้งพระพุทธรูปเฉพาะองค์ ถ้าเป็นฐานพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ
และวิ ห าร เรี ย กว่ า ฐานชุ ก ชี ซึ่ ง จะต้ อ งมี ปู น ปั้ น เป็ น ผ้ า ทิ พ ย์ ห้ อ ยลงมา
ด้านหน้าด้วย
ฐานรองรับสิ่งก่อสร้างที่เป็นประธานและอาคารอื่น ๆ
การยืนโดยลาตัวบิดเบี้ยวคือ ศีรษะ ไหล่ และสะโพกเอี้ยวไปคนละทาง และ
ขาข้างหนึ่งข้างใดรับน้าหนักตัวไว้มากกว่าอีกข้างหนึ่ง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้น
ตามลั ก ษณะนี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากประติ ม ากรรมของกรี ก โบราณ ซึ่ ง เป็ น
ต้นแบบของการปั้นรูปแบบตริภังค์ อย่างเช่นรูปปั้นของวีนัส เป็นต้น
อาวุธประจาพระอินทร์ มีลักษณะคล้ายหลาวสามง่าม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
วชิระ หรือวัชร
ภาชนะเครื่องเขิน หรือเครื่องไม้ มีรูปลักษณะคล้ายพานที่มีขอบหลายเหลี่ยม
แต่ทาปากหลบเข้าภายใน แทนที่จะบานออกเหมือนปากพาน นิยมทาผิวลง
รักเขียนลายรดน้า หรือประดับมุก ใช้ใส่เครื่องบริโภค หรือเครื่องไทยธรรม
ถวายสงฆ์
ผืนไม้กระดาษประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน มีขนาดเล็ก
และขาค้าต่ากว่าเตียง
ไม้ที่ปิดปลายระแนงรับกระเบื้องหลังคา ซึ่งประดิษฐ์ให้เหมือนลาตัวพญานาค
เลื้อย คล้องไม้หัวแป
ส่วนชายของไม้ปิดหัวแป มักทาเป็นรูปกนก
ที่อยู่ของเจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป จนถึงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน
แต่ไม่เป็นที่ประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตร
เชิงซิ่นที่ทอลายโดยใช้ด้าย หรือไหมสอดลายเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆ แล้วนามา
เย็บติดกับซิ่น เรียกผ้าที่มีเชิงเช่นนั้นว่า ผ้าตีนจก นิยมทอกันในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน
ส่วนของชิ้นไม้ตอนใต้หางหงส์ สอดอยู่ระหว่างปลายแปหัว เสาและไม้เชิง
กลอน
ภาชนะเครื่องเขิน หรือเครื่องไม้ มีรูปลักษณะคล้ายพานหรือตะลุ่ม มีขอบ
หลายเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมย่อมมุมไม้สิบสอง มีฝาครอบใช้สาหรับใส่เครื่อง
บริโภค
ถาดไม้ต่อขาสูง มีใช้ทั้งภาคเหนือและภาคกลาง
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โตงเตง

ท่อนซุงห้อยตามตั้ง ตรงกลางประตูทางเข้าออกสาหรับช้าง ใช้ กับพะเนียด
คล้องช้าง
โต๊ะหมู่, ม้าหมู่
โต๊ะตั้งเครื่องบูชา และตั้งพระพุทธรูป มีจานวนหมู่ที่นิยมคือ หมู่ ๓ หมู่ ๕ หมู่
๗ ละหมู่ ๙
ถม
ภาชนะ หรือเครื่องประดับที่ทาโดยใช้ผงยาถมผสมน้ายาประสานทอง ถมลง
บนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะ หรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงา
งาม ถ้าเป็นเครื่องถมที่ทาด้วยเงิน เรียกว่า ถมเงิน ถ้าทาด้วยทอง เรียกว่า ถม
ทอง
ทวย, คันทวย
ไม้สาหรับค้ายันกันสาด บางทีทาเป็นรูปนาค
ทวารบาล
ผู้รักษาประตู มักทาเป็นรูปวาด หรือรูปแกะสลัก บนบานประตู บางทีก็ทา
เป็นรูปปั้นตั้งวางไว้ตรงประตูเข้าออก อุโบสถ วิหาร และพระระเบียง
ทองสัมฤทธิ์, สาริด โลหะผสม ประกอบด้วยทองแดงและดีบุกเป็นโลหะหลัก นิยมนามาใช้หล่อ
พระพุทธรูป
ทองคาเปลว
ทองคาที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษใช้สาหรับปิดบนสิ่งที่ลงรัก เช่น
พระพุทธรูป และทาลายรดน้า
ทองเหลือง
โลหะผสม ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี
ท้องพระโรง
อาคารโถงในหมู่พระที่นั่ง หรือหมู่ตาหนักที่ประทับ เป็นที่เสด็จออกให้เฝ้า
หรือใช้เป็นที่ทากิจกรรมงานต่างๆ
ทักทอ
สัตว์ในนิยาย ตัวเป็นราชสีห์ แต่มีจมูกเป็นงวงช้างและมีงาด้วย
ทับหลัง
ท่อนหิ น รู ป สี่ เ หลี่ ยมผื นผ้ า สลั กเป็ น ลวดลายต่างๆ ใช้ป ระดั บ เหนื อประตู
ทางเข้า ปราสาทหินของขอม
ทิม
ศาลาแถว หรือห้องแถวสาหรับเป็นที่พัก หรือไว้ของในพระราชวัง เช่น ทิม
ตารวจ ทิมกลอง
ทิมดาบ
ทิมที่พวกขุนนางคอยเฝ้าฟังกระแสราชการ
เทพชุมนุม
ภาพเขียนรูปเทวดานั่งประนมมือเรียงกันเป็นแถวตามฝาผนังอุโบสถ หรือ
วิ ห าร มี ค วามหมายว่ า เหล่ า เทพยดาพากั น มาเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า คื อ พระ
ประธานในอุโบสถหรือวิหารนั้น
เทพนม
ชื่อรูป หรือลาย มีเทวดาประนมมือ
เทริด
เครื่องประดับศรีษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า
ธรรมาสน์
ที่นั่ งยกสู งส าหรั บ พระสงฆ์ใช้แสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิ กชน มี
รูปร่างต่างๆ กัน เช่น ทาด้วยไม้สลักปิดทอง หรือประดับกรกะจกแบบเก้าอี้
ขนาดใหญ่มีพนักพิง หรือทาเป็นรูปบุษบก
นภศูล
ยอดของปรางค์ หรือมณฑป หรือปราสาท ที่แหลมตรงขึ้นไปในอากาศ ใน
กรณีที่เป็นยอดปรางค์ นิยมทาเป็นกิ่งรูปคล้ายฝักเพกา
นรสิงห์
สัตว์ในหิมพานต์ มีหัวเป็นสิงห์แบบขอม และมี ลาตัวและแขนเป็นลักษณะ
ของคนมือและเล็บเป็นอย่างสิงห์ ส่วนล่างพ้นท่อนเอวลงมา ก็เป็นอย่างสิงห์
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นวโลหะ

นักษัตร
นาก
นาค

นาคจาแลง
นาคเชิงบันได
นาคเบือน
นาคปัก
นาคสะดุ้ง
นางแนบ
บราลี, ปราลี
บังสูริย์

ด้วยเช่นกัน มักนิยมแกะสลักรูปนรสิงห์ไว้ที่ฐานพระที่นั่ง หรือฐานธรรมาสน์
โลหะที่มีส่วนผสมของโลหะ ๙ ชนิด ใช้ในการสร้างพระพุทธรูป โลหะ ๙ ชนิด
นี้ ได้แก่
๑. ทองคา
๒. เงิน
๓. ทองแดง
๔. เจ้าน้าเงิน (แร่ชนิดหนึ่งมีสีเขียวน้าเงิน)
๕. สังกะสี
๖. ชิน
๗. ทองแดงบริสุทธ์
๘. เหล็ก
๙. ปรอท
ชื่อรอบเวลากาหนด ๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ เรียกว่า ๑๒ นักษัตร โดยกาหนดให้
สัตว์เป็นเครื่องหมายของปีนั้นๆ เช่น ปีชวด มีหนูเป็นเครื่องหมาย ปีฉลู มีวัว
เป็นเครื่องหมาย เป็นต้น
โลหะชนิดหนึ่ง ผสมระหว่างทองคากับทองแดง
งูใหญ่มีหงอน มีเค้ามูลจากคติของชาวฮินดูที่เผยแพร่มาทางตะวันออกทั้งไทย
และเขมร ใช้ รู ป นาคในเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาและวรรณคดี แม้ ใ น
สถาปัตยกรรมก็นาเอานาคมาใช้เป็นองค์ประกอบในที่หลายแห่ง เช่น ราว
พนักบันได คันทวย ช่อฟ้า ตัวลายอง เป็นต้น ตามตานานกล่าวว่าพวกนาค
อาศัยอยู่ในเมืองใต้ดิน หรือเมืองบาดาน
คาว่านาคยังนามาใช้เรียกผู้เข้าพิธีปวารนาตนขอบวชในพุทธศาสนา เพื่อเป็น
เครื่องระลึกถึงพญานาค ชื่อมุจลินทร์ ซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
นาคที่ทารูปหน้าเป็นมนุษย์และสวมมงกุฎ ดังในที่ประดับบันได
รูปนาคมีหัวนาคงอขึ้น นิยมสลักตกแต่งบันไดธรรมาสน์ หรือบันไดขึ้นหอไตร
พระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี ก็มีนาคเชิงบันไดเช่นกัน
รู ป นาคที่ ท าเฉพาะท่ อ นหั ว ซ้ อนติ ด กั น เป็ น แผงรวม ๕ เศี ย ร เฮี้ ย วหั น มา
ด้านหน้าใช้ประดับส่วนของหลังคาเช่นเดียวกับหางหงส์ มีตัวอย่างอยู่ที่พระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
รูปนาคเฉพาะท่อนหัวซึ่งมีสามเศียร หรือห้าเศียร ปักติดไว้ตามส่วนหักมุม
ของหลั ง คา ตั ว อย่ า งเช่ น นาคปั ก บนหลั ง คาพระที่ นั่ ง อิ ส ราวิ นิ จ ฉั ย ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ส่วนของตัวลายองที่ทาตัวอ่อนห้อยตกท้องช้าง พาดผ่านระหว่างแปหัวเสา
แปลาน และแปวง
เสาประกอบข้างประตูปราสาทหินสาหรับรับน้าหนักทับหลัง
ยอดแหลมเสี ยบรายไปตามอกไก่ห ลังคา ตัวอย่ างเช่น ที่ห ลั งคาศาลาการ
เปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ มี
ลักษณะคล้ ายพัดแต่มีขนาดใหญ่ กว่า มีคันจับ ส าหรั บ เจ้ าพนั กงานเชิญใน
ขบวนเสด็ จ แต่ เ ดิม คงใช้ ส าหรั บ กั น แสงอาทิ ต ย์ มิ ใ ห้ กระทบพระองค์ แต่
ปัจจุบันนามาใช้เป็นเครื่องประกอบราชอิสริยยศมากกว่าการใช้ประโยชน์
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โดยตรง
บัญชร
หน้าต่างที่ใช้กับอาคารซึ่งเป็นพระที่นั่ง หรือพระตาหนักที่พระมหากษัตริย์
ทรงใช้สอยเป็นการเฉพาะพระองค์ ถ้าเป็นหน้าต่างที่พระมหากษัตริย์ เสด็จ
ประทับรับแขกเมือง เรียกว่า สีหบัญชร หรือสิงหบัญชร
บันแถลง, ซุ้มรังไก่ ซุ้มขนาดเล็กๆ ทาเหมือนหน้าบันเล็กๆ รายไปตลอด ใช้เป็นส่วนประกอบ
หลังคาเครื่องยอด เช่น มณฑป บุษบก ตามคติถือว่า ชั้นต่างๆ ที่ยอดของ
มณฑปเป็นชั้นของสวรรค์ ช่างจึงประดิษฐ์บันแถลงขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทน
วิมานของเทพอยู่ตามชั้นต่างๆ แต่ละชั้น
บัลลังก์
ที่ประทับนั่งของพระมหากษัตริย์ หรือผู้มีบุญญาธิการ เช่น ราชบัลลังก์ พุทธ
บัลลังก์ ในทางสถาปัตยกรรมบัลลังก์หมายถึง ส่วนของเจดีย์ที่มีรูป เป็นแท่น
สี่เหลี่ยมอยู่เหนือคอระฆัง
บัวกลุ่ม
ลายปูน หรือลายแกะไม้ที่ทาเป็นรูปดอกบัวบาน มีกลีบซ้อนถี่ ใช้ประดับอยู่
ที่ชั้นเจดีย์ หรือปลายเสาที่รับเพดาน
บัวคลุมเถา
บัวที่ทาเป็นบัวกลุ่มซ้อนกันขึ้นไป มีจานวน ๕, ๗, ๙ และ ๑๑ ใช้ประดับ
เครื่องยอด เช่น ยอดเจดีย์ ยอดปราสาท ยอดบุษบก
บัวโถ, บัวตูม
ลายบัวหัวเสาสมัยอยุธยาตอนต้น ทาเป็นรูปบัวมีกลีบโค้ง เข้าข้างในคล้าย
รูปโถ
บัวฝาละมี, ฝาละมี ปูนปั้นรูปบัวคว่า ส่วนที่รองรับปล้องไฉนหรือบัวกลุ่มของส่วนยอดเจดีย์
บัวแวง
กลีบของดอกบัวที่ใช้หุ้มหัวเสา มีลักษณะเป็นกลีบตั้งยาว
บัวหัวเสา
หัวเสาอาคารก่ออิฐที่ประดิษฐ์เป็นรูปกลีบบัวล้อมรอบ
บายศรี
เครื่องใช้ในพิธีรับขวัญ ทาขวัญ และใช้ในพิธีของพราหมณ์ เป็นเครื่องสังเวย
ใช้ใบตองทาเป็นรูปกรวย มีปลายแหลมที่ยอดกรวยมีไข่ต้มปอกเปลือก (ไข่
ขวัญ) ปักไว้ มีดอกไม้ประดับ
บุษบก
มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระ
ราชพิธี หรือปประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น
เบญจา
แท่นซ้อนกันเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน ใช้รองรับพระพุทธรูป บุษบก หรือโกศ
ใบระกา
ไม้สลัก หรือปูนปั้น รูปเป็นครีบๆ ติดอยู่กับตัวลายอง ระหว่างช่อฟ้ากับหาง
หงส์ประกอบ ๒ ข้างของหน้าบัน
ใบเสมา, สีมา
รูปเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถ หรือเรียงกันอยู่บนกาแพงเมือง ทาเป็นรูป
คล้ายเจว็ดพระภูมิ ถ้าเป็นใบเสมาอุโบสถนิยมปักไว้รอบอุโบสถ ๘ ทิศ ใบ
เสมาที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถถือเป็นใบสาคัญที่สุด เรียกว่า ใบเสมาเอก
ประภามณฑล, ศิร แผ่นรัศมีที่อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปศิลาสมัยทวาร
ประภา, ศิรจักร
วดี ที่วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรางค์
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งมี ย อดสู ง ขึ้ น ไป ส่ ว นบนมี รู ป ทรงคล้ า ยฝั ก ข้ า วโพด เป็ น
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประสานหินของขอม
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ปรางค์ทิศ
ปรางค์ปราสาท
ปราสาท
ปราสาทหิน
ปล้องไฉน
ปลี
ปั้นลม
ปั้นหยา
ปากระฆัง
ปิดทองล่องชาด
ปีกนก
ปูนสอ
แป
ผ้าทิพย์
แผงแรคอสอง
ฝักเพกา, ลาภุขัน

ปรางค์ขนาดเล็กซึ่งสร้างรอบปรางค์ประธาน ตั้งอยู่ตามทิศสาคัญแต่ละทิศคือ
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก รวมเป็น ๔ องค์
ปราสาทที่มียอดเป็นปรางค์ ตัวอย่างเช่น ปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
เรือนมียอกเป็นชั้นๆ สาหรับเป็ นที่ประทับ ของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็น ที่
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาคารที่ เ ป็ น ปู ช นี ย สถานทางศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุ ท ธของขอม
ส่วนมากสร้างด้วยหินทราย หรือศิลาแลง
ส่วนยอดของเจดีย์ทรงลังกา ประกอบด้วยลูกแก้ววงใหญ่ไปหาลูกแก้ววงเล็ก
ซ้อนกันถี่ๆ ขึ้นไป จนถึงส่วนที่เรียกว่า ปลี
ยอดเจดีย์ หรือมณฑป เหนือปล้องไฉนหรือบัวกลุ่มขึ้นไป มีลักษณะเป็นลารูป
เพรียวสูง มีปลายสอบคล้ายปลีกล้วย
ชื่อไม้แผ่นปิดหัวแปบนเรือนไทยโบราณ
สิ่ งที่ ส ร้ างซึ่ง มีห ลั ง คาเอนเข้า หาอกไก่ทั้ ง ๓ ด้า น ไม่ มีห น้ า จั่ ว เช่น เรื อ น
ปั้นหยา นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗
ส่วนที่เป็นขอบล่างสุดขององค์ระฆังเจดีย์ ตรงที่อยู่ติดกับฐานพระเจดีย์
การตกแต่งไม้แกะสลัก หรือปูนปั้น โดยวิธีปิดทองลงบนส่วนที่เป็นลายนูน
ขึ้นมาและทาชาด (สีแดง) ลงตามช่องระหว่างลานนูน
ส่วนของหลังคาที่อยู่ใต้จั่ว
ปู้ น ที่ ใ ช้ ป ระสานแผ่ น อิ ฐ ให้ เ รี ย งต่ อ กั น ในสมั ย ก่ อ น โดยใช้ ปู น ขาว ทราย
น้าอ้อย และกาวหนังสัตว์ หรือยางไม้ ผสมเข้าด้วยกัน
ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสาหรับกลอนพาด ถ้าวางพาดใต้หลังคาเรียกว่า
แปลาน ถ้ าวางพาดหั ว เสาเรี ยกว่า แปหั ว เสา ถ้า เป็ น อุ โ บสถ วิ ห าร หรื อ
ปราสาท ตัวแปที่รับนาคสะดุ้งเรียกว่า แปหาญ
ผ้าที่ห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูป โดยมากปั้นด้วยปูนทาเป็นลายต่างๆ ใช้
เป็นส่วนประดับฐานชุกชี
แผงเจาะเป็ น สี่ เหลี่ ยมเล็ กๆ เรี ยงกัน อยู่ ตรงส่ ว นใต้กระจั งฐานพระลงมา
ตัว อย่ า งเช่น ที่ห น้ า บั นพระอุโ บสถวัดเบญจมบพิตร และหน้ าบั น หอพระ
มณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เครื่องโลหะประดับยอดปรางค์ ทาเป็นกิ่งรูปฝักต้นเพกา ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิด
หนึ่งมีฝักแบบยาว โดยปกติจะทาเป็นกลุ่มฝักซ้อนกัน ๒ หรือ ๓ ชั้นชั้นหนึ่งๆ
มี ๔ ฝัก และประดับยอดด้วยฝักรูปพระขรรค์อีกฝักหนึ่ง รวมเป็น ๙ ฝัก หรือ
๑๓ ฝัก สุ ดแล้วแต่จานวนชั้นที่มีอยู่ ฝักเพกานี้ไทยนามาใช้เป็ นสัญลักษณ์
แทนพระอินทร์ ซึ่งเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ในทางพุทธศาสนา จึงเรียกอีก ชื่อ
หนึ่งว่า อิศวรวัชระ หมายถึง อาวุธของพระอินทร์ ฝักเพกาเป็นลักษณะอย่าง
หนึ่งในจาพวกเครื่องประดับยอดทางสถาปัตยกรรม ที่เรียกว่า นภศูล

อภิธานศัพท์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ๕๑๙

ฝาปะกน
พนักระเบียง
พนัสบดี

พระกริ่ง
พระเครื่อง
พระบฏ
พระประธาน
พระป้าย
พระแผง
พระพิมพ์
พระพุทธรูปฉลอง
พระองค์
พระพุทธรูป
ทรงเครื่อง
พระมหาธาตุ
พระอันดับ
พลสิงห์
พลับพลา
พัดโบก

ฝาของเรือนไทยที่มีลูกตั้ง มีการเข้าลิ้มประกอบสาเร็จรูป เป็นแผงเสียก่อน
เมื่อขึ้นโครงเสาแล้วก็ยกฝาเข้าประกอบได้ทันที
เครื่องกั้นขวางตามแนวของอาคาร หรือกั้นระหว่างช่วงเสาเพื่อป้องกันมิให้
คนเดินผ่าน หรือเกิดอันตรายจากการพลัดตกอาคาร มั กนิยมทาสูงแค่ระดับ
เอว
รู ป ของสิ่ ง ดุ ร้ า ยประกอบด้ ว ยส่ ว นหั ว และปี ก พบใช้ เ ป็ น ฐานรองรั บ
พระพุทธรูปแกะสลักสมัยทวารวดี มีผู้สันนิฐานลักษณะของพนัสบดีว่า มีปาก
เหมือนครุฑ ซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์ มีปีกเหมือนหงส์ซึ่งเป็นพาหนะ
ของพระพรหม และมีเขาเหมือนโค ซึ่งเป็นพาหนะของพระอิศวร การสร้าง
พระพุทธรูปประทับบนพนัสบดีอาจหมายถึงพุทธศาสนามีความยิ่งใหญ่เหนือ
ศาสนาพราหมณ์
พระเครื่องที่ทาด้วยโลหะ ข้างในกลวง มีก้อนโลหะคลอนเขย่าดังกริ่งๆ
พระพุ ท ธรู ป องค์ เ ล็ ก ๆ มั ก ท าเป็ น พระพิ ม พ์ นั บ ถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งป้ อ งกั น
อันตราย ย่อมาจากคาว่า พระเครื่องราง
ผืนผ้าที่เขียนรูปพระพุทธเจ้าเพื่อแขวนไว้บูชา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในอุโบสถและวิหาร
แผ่นไม้จารึกชื่อพระบรมนามาภิไธยพระมหากษัตริย์อย่างธรรมเนียมจีน เพื่อ
ประดิษฐานบนแท่นที่บูชา มีตัวอย่างที่พระที่นั่งเวหาศจารูญ พระราชวังบาง
ปะอิน
พระพิมพ์ที่บรรจุเรียงไว้ในแผงไม้ขนาดใหญ่
พระเครื่องที่สร้างขึ้นตามแบบแม่พิมพ์
พระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่ที่สร้างอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์ หรือ
พระบรมวงศ์ มักทาเป็นปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปที่แต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับ
เจดีย์ หรือปรางค์ขนาดใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มักสร้างเป็นประธาน
ของวัดที่สาคัญๆ
ภาพเขียนพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นแถวที่ฝาผนังอุโบสถ หรือพระวิหารใน
สมัยอยุธยาตอนต้น หรือพระพุทธรูปที่เรียงรายตามพระระเบียง เช่น ที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศน์เทพวราราม
พนักบันไดอิฐ หรือหิน ที่มีหัวพนักตอนล่างทาเป็นรูปหัวมังกร หรือหัวสิงห์
หรือเศียรนาค
ศาลาโถงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับสาหรับพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นที่ทรงพระ
สาราญหรือเสด็จประทับในการพระราชพิธี
พัดมีด้ามมีคันไม้ยาวสาหรับพนักงานถือโบกลม เป็นชื่อเครื่องสูงชนิดหนึ่ง
สาหรับพระมหากษัตริย์
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พัดยศ

ตาลปัตรที่พระมหากษัตริย์องค์อัครศานูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเป็นพัดประจาตาแหน่งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์
พัดรอง
ตาลปัตรที่พระสงฆ์ใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล
พะไล, พาไล
เพิงโถงส่วนที่ต่อจากอาคารออกไป ใช้เป็นที่นั่งเล่น หรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่ง
ไม่ใช่ห้องนอน
พานแว่นฟ้า
พานที่จัดซ้อนกันเป็นสองชั้น ใช้สาหรับรองรับสิงที่เคารพสักการะ หรือมีศักดิ์
สูงในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ใช้รองรับพระบรมสารีริกธาตุ เครื่องราชก
กุฎภัณฑ์
พิฆเนศ, พิฆเนศวร ชื่อเทพมีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว ถือเป็นเทพแห่งศิลปะ
พุทธาวาส
ส่ ว นหนึ่ งของวัด ประกอบด้ว ยอุโ บสถ วิห าร เจดีย์ ซึ่งใช้เป็ นที่ประกอบ
ศาสนกิจของพระสงฆ์
ไพที
ยกพื้นสาหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น อุโบสถ วิหาร ปราสาท มักทาเป็นยกพื้น
ทึบก่อฐานมั่นคง ฐานรองรับอาคารชนิดนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่าฐานไพที เช่น
ฐานไพที ที่รองรับปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฐาน
ไพทีนี้ต้องมีขนาดกว้างใหญ่กว่าตัวอาคารมาก ถ้าเป็นฐานที่มีขนาดเกินกว่า
อาคารที่ตั้งอยู่เพียงเล็กน้อย ก็ไม่เรียกว่าฐานไพที แต่เป็นส่วนของฐานอาคาร
เพิ่มรองลงไปเท่านั้น
ไพทีทรงเครื่อง
ฐานไพทีที่มีป ระดับลวดลายวิจิ ตร เช่น ประดับ กระเบื้องสี ล ายดอก หรื อ
กระเบื้องปรุ
ภาพนูน, รูปนูน
ภาพแกะสลั ก หรื อ ภาพปั้ น ที่ เ น้ น ลั ก ษณะสู ง ต่ าจากพื้ น หลั ง มี ชื่ อ เรี ย ก
แตกต่างกัน ตามลักษณะความนูน ได้แก่
๑. ภาพนูนสูง มีลักษณะความนูนสูงจากพื้นหลังอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของภาพ
๒. ภาพนูนต่า มีลักษณะความนูนสูงจากพื้นหลังเพียงเล็กน้อย
มกร
รูปสัตว์จากจินตนาการ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีงวงคล้ายช้าง ปากและขาเป็น
แบบจระเข้ มีลาตัวคล้ายปลา
มณฑป
อาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท มีรูปคล้ายบุษบก
ขยายส่วนใหญ่ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฏก พระพุทธบาท พระพุทธรูป
มณเฑียร, มนเทียร อาคารที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ พระพุทธรูป พระบรมรูปของอดีตพระมหา
กษัตราธิราช หรือเป็นอาคารพระที่นั่งที่ประทับของพระมหากษัตริย์ชนิดที่มี
เครื่องยอดประกอบ
มหาสีมา
สีมาขนาดใหญ่ คือการกาหนดขอบเขตในบริเวณทั่วทั้งพุทธาวาส หรือทั่วทั้ง
วัดเป็นเขตวิสุงคามสีมา
มหาอุด
อุโบสถหรือวิหารที่มีผนังทึบตันรอบด้าน มีช่องทางเข้าออกเฉพาะประตูหน้า
เพียงแห่งเดียว การปิดทึบ เช่น นี้ เพื่อประโยชน์ ในการทาพิธีที่เชื่อว่าจะให้
ความขลังมากยิ่งขึ้น
มโหระทึก
เครื่องโลหะสัมฤทธิ์ มีรูปลักษณะคล้ายกลอง ใช้ตีให้สัญญาณในพระราชพิธี
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เช่น การเสด็จออกมหาสมาคม
มักกะลีผล, นารีผล ต้นไม่ในป่าหิมพานต์ มีผลเป็นรูปหญิงสาวงดงามห้อยย้อยเป็นระย้า แต่มีอายุ
อยู่ได้ ๗ วันก็สุกงอมเน่าไป ในขณะที่ผลไม้นี้สุกงามดี พวกนักสิทฺธิ วิทยาธร
ฤาษี ต่างก็มาเด็ดไปชม
มังกร
สัตว์เหมือนงู มีขา ในนิยายจีน นิยมใช้ในศิลปจีนมาก
มาลัยเถา, มาลัย องค์ประกอบของเจดีย์ทรงลังกา ใต้ปากระฆังลงมา โดยทั่วไปมีลักษณะเป็น
ลูกแก้ว,บัวลูกแก้ว ลูกแก้วซ้อนกันเป็นสามชั้น
มุขกระสัน
ทางเดินมีหลังคาคลุม สร้างต่อเชื่อมจากอาคารหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง ใช้
เรียกเฉพาะกับอาคารในราชสานัก ซึ่งเป็นพระที่นั่ง พระตาหนัก
มุขเด็จ
มุขเล็กที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
มุขประเจิด, มุก
มุขขนาดเล็กมีเสารับตั้งบนชายคาปีกนกต่อออกจากมุขใหญ่ ทางด้านสลัก
ทะลุขื่อ
ของอาคาร ตัว อย่ างเช่น ที่ศาลาการเปรี ยญวัดใหญ่สุ ว รรณาราม จั งหวัด
เพชรบุรี และมุขพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร เป็นแบบที่นิยมกันใน
สมัยอยุธยาตอนต้นและตอนกลาง
มุขลด
มุขที่ลาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ของอุโบสถ วิหาร และปราสาทราชมณเฑียรอาจ
ลดตั้งแต่ ๒ ถึง ๔ ชั้น
เมรุ
ที่เผาศพสร้างหลังคาเป็ นเครื่องยอด มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับเขา
พระสุเมรุล้อมรอบด้วยสัตบริภัณฑ์ ซึ่งเป็นเขาบริวารของเขาพระสุเมรุ
เมรุมาศ
เมรุที่สร้างขึ้นสาหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน
ยอดพรหมพักตร์ ส่วนยอดของสถาปัตยกรรมแบบขอม ที่ทาเป็นพรหมสี่หน้า หันไปทางทิศทั้ง
๔ นิยมทาเป็นส่วนยอดของปราสาทขอม ไทยรับคตินี้มาสร้างเป็นยอดของสิ่ง
ปลูกสร้างที่เกี่ยวกับพระกษัตริย์ เช่น ยอดปราสาท ยอดพระเมรุมาศ ยอด
บุษบก
ย่อเก็จ
การแตกมุมใหญ่ให้เป็นมุมย่อยๆ หลายมุม แต่ยังคงรวมอยู่ในรูปของมุมใหญ่
ย่อมมุม, ย่อมุมไม้ การย่ อตรงมุมอาคาร หรื อเจดีย์ และเสา แต่เดิมคงทากับ เครื่ องไม้ก่อนจึง
เรียกว่า ย่อมุมไม้ และเรียกตามจานวนมุมที่ย่อ เช่น ย่อมุมไม้สิบสอง ย่อมมุม
ไม้สิบหก ย่อมุมไม้ยี่สิบ เป็นต้น
ยักษ์แบก, มาร
รูปยักษ์ทาท่าแบกสิ่งที่อยู่เหนือเศียร มักใช้ประกอบสถาปัตยกรรมตรงส่วนที่
แบก
เป็นชั้นฐานของเจดีย์ ปรางค์ และกรอบหน้าต่าง
รวงผึ้ง
แผ่นไม้สลักรูปดอกไม้เป็นสามเหลี่ยมดูคล้ายรวงผึ้ง ใช้ประดับใต้ขื่อ หรือคอ
สองหน้ามุข
รัก
ยางไม้ที่ได้จากต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นรัก เมื่อแห้งแล้วมีสีดา ใช้สาหรับ
ลงพื้นหรือทาสีต่างๆ เช่น หาพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เพื่อปิดทอง ทาพื้นไม้เพื่อ
ทาลายรดน้า และมาภาชนะหรือเครื่องประดับเพื่อทาเครื่องเขิน
รักน้าเกลี้ยง
รั ก ที่แ ห้ ง เร็ ว เนื่ อ งจากมี น้ ามั นสนผสมอยู่ ใช้ ทาทั บบนรั กสมุ ขที่ ขัด เรี ย บ
เกลี้ยงดีแล้วเพื่อเคลือบพื้นรักให้เงางามขึ้น
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รักแร้
รักสมุก
รัตนบัลลังก์, โพธิ
บังลังก์
รัศมี, ศิระประภา
รุกขพิมาน
เรือนแก้ว
เรือนต้น
เรือนยอด, กุฎา
คาร
ไรพระศก
ฤษี
ฤษีดัดตน
ลงยา
ลงยาราชาวดี
ลงรักปิดทอง
ลงหิน
ลัญจกร
ลั่นถัน
ลับแล

ส่วนของอาคารตอนใต้ชายคาของหลังคาที่มาชนกันเป็นมุมฉาก เช่น รักแร้
ปราสาท
รักที่ผสมกับถ่านใบตอง หรือถ่านหญ้าคา หรือผงดินบดละเอียด และบดให้
เข้ากันจนเหนียว ใช้ทาลงบนพื้นไม้ หรือวัสดุอย่างอื่น เพื่อให้พื้นผิวเรียบแน่น
ก่อนที่จะปิดทองหรือเขียนลวดลายลงไป
แท่นที่ประทับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
แสงสว่างที่เปล่งออกมาจากพระเศียรของพระพุทธเจ้า มักทาเป็นรูปเปลว
เพลิงอยู่บนยอดเศียรพระพุทธรูป
เรือน หรือศาลาเทพารักษ์ที่เป็นที่อยู่ของรุกขเทวดา มักมีผู้สร้างไว้ที่โคน หรือ
ที่คบไม้ใหญ่
ซุ้มที่ทาเป็นกรอบรอบองค์พระพุทธรูป เช่น เรือนแก้วของพระพุทธชินราชทั้ง
องค์จริงและองค์จาลอง
เรือนหมู่แบบไทย เป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถ และรับรองส่วนพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์
อาคารที่มีหลังคาทรงสูง ใช้ในกิจที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และศาสนา มี
หลายแบบ คือทรงยอดมณฑป ทรงยอดปรางค์ ทรงยอดปราสาท ทรงยอด
มงกุฎ และทรงยอดเจดีย์
เส้ น ขอบที่ กั้ น ระหว่ า งพระนลาฏกั บ พระศกของพระพุ ท ธรู ป มี เ ห็ น ได้ ใ น
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี สมัยอู่ทอง และสมัยอยุธยา เป็นต้น
นักบวชผู้อยู่ในป่า ถือสันโดษ เชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธานุภาพและมีความรอบรู้เป็น
พิเศษเรื่องสมุนไพร ในทางแพทย์โบราณยกให้ฤษีเป็นครูต้นตาหรับทางการ
ยาและการแพทย์
รูปฤษีในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ช่วยในการบาบัดรักษาความปวด
เมื่อยหรือโรคบางชนิด มีตัวอย่างที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม
การใช้สารเคมีลงตามลวดลายบนแผ่นทอง
การลงยาบนแผ่นทองด้วยสีฟ้า นิยมทามากในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
การประดับพระพุทธรูป และชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม โดยวิธีลงยางรักลง
บนพื้นผิวเพื่อให้เป็นน้ายาเกาะยึด แล้วใช้แผ่นทองคาเปลวปิดทับลงบนยาง
รักอีกทีหนึ่ง
การหล่อโลหะให้เป็นภาชนะ เช่น ขัน แล้วใช้หินขัดผิวให้เรียบ
ตราส าหรั บ ใช้ ตี หรื อ ประทั บ ลงบนเอกสาร ถ้ า เป็ น ตราที่ ใ ช้ ส าหรั บ
พระมหากษัตริย์เรียกว่า พระราชลัญจกร
ตุ๊กตาจีนที่แต่งกายเป็นงิ้ว ตัวอย่างเช่น ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เครื่องกั้นมีช่องให้มองผ่านได้
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ลายกามะลอ
ลายรดน้า

ลายทองเขียนบนพื้นสี หรือลายที่ปิดด้วยกระดาษใช้เป็นของชั่วคราว
ลายสีทองบนพื้นรักสีดา ใช้ประดับตามประตูหน้าต่าง อุโบสถ วิหาร ตู้พระ
ธรรม พานแว่นฟ้า เป็นต้น
คาว่า “รดน้า” หมายถึง การเอาน้าสะอาดล้างน้ายาหรดานที่เขียนตัดเส้นปิด
ปังส่วนที่ไม่ต้องการปิดทองออก ให้เหลือแต่ตัวภาพปิดทองบนพื้นรัก
ลายประดับมุก
ลวดลายที่เกิดจากการฝังชิ้นมุกเล็กๆ ลงบนพื้นไม้ โดยใช้ยางรักเป็นน้ายา
เกาะยึดไว้
ลายปูนปั้น
ลวดลายประดับตามอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่ทาจากปูน ซึ่งใช้ปูนขาวกรอง
ละเอียดผสมทรายแต่น้อย มีฟางแช่น้าผสมอยู่ด้วย แล้วตาโขลกเข้าด้วยกัน
จากนั้นนาไปคลุกเคล้ากับน้าอ้อยและน้ากาวจนเหนียว จึงจะสามารถปั้นเป็น
ลวดลายต่างๆ ตามที่ต้องการ
ลิงแบก, กระบี่แบก รูปลิงที่ทาท่าแบกส่วนที่อยู่เหนือศีรษะ มักใช้ประกอบสถาปัตยกรรมที่เป็น
ชั้นฐานของเจดีย์และปรางค์
ลูกแก้ว
เม็ดกลมๆ ที่แทรกอยู่ตรงกลางของปลีบนยอดเจดีย์
ลูกนิมิต
ลูกที่ทากลมๆ ประมาณเท่าบาตร ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ อยู่ใต้ใบ
เสมาและที่กลางอุโบสถ รวมเป็น ๙ แห่ง
ลูกมะหวด
ซี่ลูกกรงงที่ทาด้วยไม้หรือหิน มีลักษณะเป็นลูกกลมเรียงต่อกันตามตั้ง มีเค้า
เดิมมาจากซี่บัญชรของหน้าต่างปราสาทหินแบบสถาปัตยกรรมขอม
วิหาร
อาคารในวั ด สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป หรื อ เพื่ อ ใช้
ประกอบพิธีสงฆ์
วิหารแกลบ, วิหาร วิหารขนาดเล็ก ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
คฤห
วิหารคด
วิ ห ารที่ มี ลั ก ษณะคดเป็ น ข้ อ ศอก ตามปกติ มั ก สร้ า งไว้ ต รงมุ ม ของเขต
พุทธาวาส
วิหารทิศ
วิหารท่าร้างล้อมอุโบสถ หรือเจดีย์ซึ่งเป็นประธานของวัด โดยตั้งอยู่ตามทิศ
สาคัญทั้ง ๔ ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
วิหารยอด
วิหารที่มีเรือนยอดในรูปทรงต่างๆ เช่น ยอดทรงเจดีย์ ยอดทรงปรางค์
วิหารหลวง
วิหารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของอุโบสถ หรือเจดีย์ซึ่งเป็นประธานของวัด
ศาลพระภูมิ
เรือนย่อส่วนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เสาๆ เดียว ใช้สาหรับเป็นที่อัญเชิญพระภูมิเจ้าที่
เข้าสิงสถิต เพื่อพิทักษ์รักษาอาณาเขตที่ดิน และคนที่อาศัยอยู่ในที่ดินแห่งนั้น
ศาลา
สิ่งปลูกสร้างมีเครื่องมุง ภายในศาลาใช้เป็นที่พักผ่อนของผู้เดินทาง
ศาลาการเปรียญ ศาลาซึ่งใช้เป็นที่พระสงฆ์แสดงธรรม และพุทธศาสนิกชนทาบุญ
ศาลาดิน
อาคารที่สร้างเป็นศาลายกพื้นสูงจากระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย โดยทั่วไปจะ
ยกพื้นสูงประมาณช่วงก้าวหนึ่งขั้นบันได
ศาลาตักบาตร
อาคารที่สร้างเป็นศาลาขนาดเล็ก มีร้านยกสร้างอยู่ภายใน ใช้เป็นที่พระภิกษุ
วางบาตรว่างไว้เพื่อให้ผู้ประสงค์จะถวายอาหารบิณฑบาตนาอาหารมาตักใส่
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ในบาตรที่จัดวางไว้ในศาลานั้น
ศาลาเปลื้องเครื่อง, อาคารสร้ า งขึ้ น ตรงบริ เ วณก าแพงวั ด หรื อ ภายในวั ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่
พลับเพลาเปลื้อง พระมหากษัตริย์ทรงเปลื้องเครื่องขัตติยภูษิตาภรณ์เป็นเครื่องทรงศีล ก่อนจะ
เครื่อง
เสด็จเข้าไปในอุโบสถมีตัวอย่างให้เห็นได้ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดบวรนิเวศ
วิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระพุทธบาทสระบุรี
ศาลาราย
ศาลาที่สร้างขึ้นเป็นหลังๆ เรียงแถวกันในบริเวณวัดรอบอุโบสถ หรือวิหาร
ศาลาลอย
อาคารที่สร้างเป็นศาลา ยกพื้นสูงเสมอระดับกาแพงวัด เช่น ศาลาริมกาแพง
วัดสุทัศน์เทพวราราม
ศิขระ
ยอดของอาคารรูป ฝักข้าวโพดในเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ หรือยอด
เจดีย์ที่มีรูปร่างคล้ายพิระมิด ที่เรียกว่า เจดีย์ทรงศิขระ
ศิลาแลง
หินหรือดินที่มีธาตุเหล็กปนอยู่เป็นจานวนมาก มีสีแดงคล้ายสีน้าหมาก เมื่อ
ขุดขึ้นมาใหม่ๆ ยังไม่แข็งมากนัก สามารถตัดแต่งให้เป็นก้อนขนาดต่างๆ ได้
แต่เมื่อทิ้งไว้น านจะมีความแข็งมาก และเกิดรู พรุนไปทั่ว นิ ยมใช้ก่อสร้ าง
อาคารศาสนสถานในสมัยก่อน
ศิวลึงค์
แท่งศิลาที่ทาเป็นรูปคล้ายอวัยวะเพศชาย เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระศิวะ
เป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์
สถูป
แบบอย่างของสถาปัตยกรรมที่ทาเป็นรูปมูลดิน บรรจุสิ่งอันเป็นที่สักการะไว้
ภายในเป็นต้นแบบที่เรียกว่าเจดีย์
สังเค็ด
สิ่งของที่ทาขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระเมรุถวายพระเพลิง พระบรมศพ หรือ
พระศพถวายต่อสงฆ์ในพระอารามต่าง ๆ
สังฆาวาส
บริเวณส่วนของวัดซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ ประกอบด้วยกุฏิ หอฉัน
เป็นต้น
สาง
สัตว์ในนิยามผสมระหว่างนาคกับสิงห์ ดังตัวอย่างที่วัดพระเชตุพนวิมลมั งคลา
ราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดแบบขึ้น
สาหร่าย
ไม้สลั กเครื อเถาดอกไม้ เป็ นส่ ว นที่ห้อยย้ อยลงแนบข้างเสา ต่อจากส่ว นที่
เรียกว่ารวงผึ้ง ที่ติดอยู่ใต้ท้องคานคอสองของมุขอาคาร ช่วงไม้ที่เป็นสาหร่าย
นี้จะยาวประมาณครั้งความสูงของเสาและตอนปลายล่างสุดมักนิยมทาเป็น
รูปเทพนม หงส์หรือหางหงส์
เสลี่ยง
คานหามมีที่นั่ง ใช้เป็นพาหนะมีคนหาม สาหรับผู้มีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณ
เสาตลุง
เสาผูกช้าง มียอดเสาประดับคุมหัวเม็ด
เสาตลุงเบญพาด ท่อนเสาที่ตรึงตามแนวเฉียงระหว่างคู่เสาตลุงที่ปักตรงสองต้น โดยทั่วไปเรียก
เสาชุดนี้ทั้งชุดว่า เสาตลุงเบญพาด ใช้สาหรับเป็นที่ผูกช้างพระที่นั่งหน้าเกย
ชัย เช่นที่ข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง
เสานางจรัล
เสาไม้ที่ตั้งรับชายคาเรือนโรงที่เป็นอาคารไม้โดยทั่วไป
เสานางเรียง
เสาที่ปักรอบองค์เจดีย์ หรือปักเรียงอยู่ทางด้านข้างของอุโบสถและวิหารเพื่อ
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รับชายคาปีกนก
เสาเม็ด
เสานขนาดเตี้ย นิยมประดับเป็นเสากาแพงแก้ว และเสาพนัก มีดุมหัวเสารูป
ต่างๆ กัน
เสาหาน
เสาที่อยู่ด้านหน้าหรือหลังอุโบสถและวิหาร และหมายถึงเสาเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บน
บัลลังก์รองรับปล้องไฉนของเจดีย์ทรงลังกาด้วย
หน้าจั่ว
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นแผงไม้รูปสามเหลี่ยมปิดตรง
ส่วนที่เป็นโพลงหลังคาทางด้านสกัดของเรือน แผ่นแผงในลักษณะเดียวกันนี้
ถ้าใช้กับอุโบสถ วิหาร และปราสาท มีชื่อเรียกว่า หน้าบัน
หน้าตัก
หน้าตักพระพุทธรูป กาหนดความกว้างเป็นจานวนศอก คืบ และนิ้ว เป็นการ
บอกขนาดของพระพุทธรูปนั่ง
หน้าปันปีกนก
หน้าบันของชายคาด้านข้างลดลงมา ที่เรียกว่า ชายคาปีกนก มีอยู่ ๒ ข้าง มี
เฉพาะอุโบสถและวิหาร
หยาดน้าค้าง, เม็ด เม็ดกลมๆ ที่อยู่บนยอดสุดของเจดีย์ ตรงปลายของปลี
น้าค้าง
หรดาน
ก้อนหินสีเหลืองเอามาฝนกับหินแล้วเอายางมะขวิดมาผสม ใช้เขียนลานเส้น
ภาพเขียนหนังสือในสมุดพื้นดา เขียนตัดเส้นในงานลงรักปิดทอง
หอกลอง
หอที่ใช้แขวนกลองในวัดเพื่อตีบอกเวลาเพล หรือหอที่ใช้เป็นที่ตีกลองแจ้ง
เหตุหรือแจ้งสัญญาณแก่ชุมชนก่อนสมัยที่จะมีนาฬิกาใช้ เช่น หอกลองใน
สมัย ต้น รั ตนโกสิ น ทร์ สร้ างขึ้ นบริ เวณสวนเจ้ าเชตุ (ปัจ จุ บัน เป็น ที่ตั้ง ของ
กรมการรักษาดินแดน) หอกลองนี้แขวนกลองใช้ตีบอกเหตุ ๓ ประเภท และมี
ชื่อต่างกันคือ
๑. ย่าพระสุริยศรี ตีบอกเวลาย่ารุ่ง
๒. อัคคีพินาศ ตีบอกเวลาเกิดไฟไหม้
๓. พิฆาตไพรี
ตีบอกเหตุเมื่อมีศึกสงคราม
ห้อง
ระยะในระหว่างช่วงเสาทางด้านข้างของอาคาร ใช้เป็นหน่วยกาหนดเรียก
ขนาดของอาคารในสมัยก่อน เช่น เรือนขนาดสามห้อง เรือนห้าห้อง อุโบสถ
ขนาดห้าห้อง วิหารขนาดเจ็ดห้อง เป็นต้น
ห้องภาพ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แบ่งเนื้อที่เขียนภาพเป็นส่วนๆ เรียงไปตามทางยาว
ของฝาหรือผนังอาคาร ภายในแต่ละส่วนที่แบ่งนี้นิยมเขียนเฉพาะแต่ที่เป็น
ตอนส าคัญและจะเขียนเรียงตอนตั้งแต่ต้นเรื่องไปหาปลายเรื่อง เช่น การ
เขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแบ่ง
ภาพทั้งเรื่องออกเป็นห้องภาพต่างๆ รวม ๑๗๘ ห้อง
หอไตร, หอธรรม อาคารที่สร้างขึ้นสาหรับเก็บพระธรรม หรือพระไตรปิฎก
หอระฆัง
อาคารที่สร้างขึ้นสาหรับแขวนระฆัง ที่ใช้ตีให้สัญญาณแก่พระสงฆ์ เพื่อให้รู้
การนัดหมายตามเวลาที่จะต้องกระทาวัตรกิจร่วมกัน
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หัวเม็ดทรงมันฑ์

ดุมรูปหัวเสา มียอดคล้ายหลังคาทรงมณฑป นิยมทาเป็นดุมหัวเสากาแพง
แก้ว เสาพนัก เสารับปลายพลสิงห์ บันได สันนิษฐานว่า คาว่า ทรงมัณฑ์มา
จากคาว่า ทรงมณฑป (คานี้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
เขียนว่าทรงมัน)
หางหงส์
ส่วนปลายของตัวลายองที่หน้าบัน มีรูปคล้ายตัวเหงาของกนกสามตัว หรือ
หัวนาคเรียงซ้อนกัน ตรงตาแหน่งหางหงส์นี้ถ้าเป็นปราสาทราชมณเฑียรบาง
แห่งทาเป็นเศียรนาค 5 เศียรที่เรียกว่า นาคเบือน
หุ้มกลอง
ผนังหรือฝาด้านหน้าและด้านหลังของตัวอาคารซึ่งเรียกว่าด้านสกัด ถ้าเป็น
อาคารก่อด้วยอิฐเรียกว่า ผนังหุ้มกลอง และถ้าเป็นเรือนไม้เรียกว่า ฝาหุ้ม
กลอง
เหงา, ตัวเหงา
กนกตั ว ล่ า งสุ ด ของกนก ๓ ตั ว ต้ อ งรั บ น้ าหนั ก แบกอี ก ๒ ตั ว ไว้ ข้ า งบน
นอกจากนี้ยังใช้ปลายส่วนล่างสุดของปั้นลมเรือนไทยด้วย
เหรา
สัตว์ในนิยาย มีรูปครึ่งนาคครึ่งจระเข้ อินเดียเรียกว่า มกร ไทยรับเอาศิลปะ
มาจากขอม
อกเลา
ไม้ที่เป็นสันทาบอยู่ที่บานประตู หรือบานหน้าต่างแบบโบราณ เพื่อบังช่องที่
บานประตู หรือหน้าต่างทั้ง ๒ บานประกบกัน
องค์ระฆัง
ส่วนของเจดีย์ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายระฆัง หรือบาตรคว่า
อัฏฐารส
พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่มีความสูง ๑๘ ศอก( ๙ เมตร) เท่ากับพระองค์จริง
ของพระพุทธเจ้าตามคติลังกาวงศ์ นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยและอยุธยา
อับเฉา
ของหนักๆ ที่ใช้ถ่วงเรือกันโคลง เช่น หิน และทราย เป็นต้น
อุณาโลม, อูรนา
ขนที่ปรากฏระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง เป็นลักษณะมหาบุรุษตามคติของอินเดีย
มั ก ท าเป็ น รู ป โคมู ต ร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ค ล้ า ยเลข ๙ ของไทย ที่ พ ระนลาฏ
พระพุทธรูปแบบอินเดีย ช่างไทยบางทีก็ทาเป็นรูปกระจัง อย่างเช่น พระราช
สัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑ เป็นต้น
อุษณีษ์, อุณหิส
ส่วนนูนที่อยู่บนพระเศียรพระพุทธรูป คล้ายกับมุ่นมวยพระเกศา หรือสวม
มงกุฎเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมหาปุริสลักษณะ
อุโบสถ, โบสถ์
สถานที่ซึ่งพระสงฆ์ประชุมกันทาสังฆกรรมต่างๆ
เอราวัณ, ไอราวัณ, ช้างพาหนะของพระอินทร์ มี ๓๓ เศียร แต่มักเขียนให้ เห็ นเพียง ๓ เศีย ร
ไอราพต
เท่านั้น

ภาคผนวก ข
อภิธานศัพท์พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
กงเต็ก

การทาบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกาย มีการสวดและ
เผากระดาษที่ทาเป็นรูปต่างๆ มีบ้านเรือน ยานพาหนะ คนใช้ เป็นต้น เพื่อทา
พิธีส่งวิญญาณผู้ตายไปสู่สรวงสวรรค์
กฐิน
แปลตามศัพท์บาลีว่า กรอบไม้สาหรับขึงผ้าเพื่อเย็บ หรือที่ไทยเรียกสะดึง เมื่อ
จะนาผ้ามาเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณต้องใช้กรอบไม้ขึงให้เป็นผืน และเย็ บ
ติดกันเป็นท่อนๆ เรียกว่า เย็บเข้ากระทง สาเร็จรูปเป็นไตรจีวร
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระภิกษุเมื่อออกพรรษาแล้วรับ
ผ้ า กฐิ น ที่ มี ผู้ น ามาถวายให้ การทอดกฐิ น จึ ง เป็ น ประเพณี ส าคั ญ ของ
พุทธศาสนิกชน และมีกาหนดเริ่มตั้งแต่ออกพรรษา แรม ๑ ค่าเดือน ๑๑ ไป
จนถึงวันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๒ เป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงสิ้นสุดกฐินกาล
กรวดน้า
การแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้า
กัลป์
ระยะเวลาระหว่างการสร้างโลกจนถึงโลกพินาศ ตามคติของศาสนาพราหมณ์
ซึง่ แต่ละกัลป์กนิ เวลา ๔,๓๐๒,๐๐๐ ปี ในหนึ่งกัลป์แบ่งออกเป็น ๔ ยุคคือ กฤต
ยุค เตรดายุค ทวาปรยุค และกลียุค รวมเป็นเป็นหนึ่งมหายุค พ้นไปแล้วก็จะ
เริ่มต้มเป็นกัลป์ใหม่ต่อไปอีก
กัลปนา
ที่ดิน หรือสิ่งอื่น เช่น อาคาร ที่เจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด หรือศาสนา
กาลี
ชื่อปางหนึ่งของพระอุมา ชายาพระอิศวร เรียกว่า เจ้าแม่กาลี ถือเป็นเทพีแห่ง
ความดุร้าย กระหายเลือด โปรดการบูชายัญสัตว์ที่มีชีวิต
คันถธุระ
การเล่าเรียนพระไตรปิฎก คู่กับวิปัสสนาธุระ คือ การเรียนวิปัสสนา
คามวาสี
พระสงฆ์ที่อยู่ในอารามใกล้บ้านใกล้เมือง หรืออยู่ในบ้านในเมืองและเล่าเรียน
พระปริยัติธรรม แตกต่างจากอรัญวาสี ซึ่งเป็นพระที่ ชอบอยู่วัดป่ามากกว่าวัด
บ้าน และเรียนวิปัสนาธุระ
เครื่องประกอบ
สิ่งของที่พระราชทานให้แก่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ มีพัดยศ
สมณศักดิ์
สุพรรณบัฏ ย่าม และเครื่องถมปัด แตกต่างกันตามลาดับชั้นของสมณศักดิ์
จตุปัจจัย, ปัจจัย ๔ สิ่งจาเป็นเบื้องต้นของชีวิต ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค ในกรณีของภิกษุ จตุปัจจัยหมายถึง จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
จักรวาล
ตามคติความเชื่อในพุ ทธศาสนา ซึ่งมีพรรณนาไว้ในหนั งสื อไตรภูมิพระร่ ว ง
จั ก รวาล คื อ บริ เ วณอั น กว้ า งใหญ่ ไ พศาลมาก มี เ ขาพระสุ เ มรุ อ ยู่ ต รงกลาง
ล้ อ มรอบด้ ว ยหมู่ เ ขาสั ต ตภั ณ ฑคี รี ๗ ชั้ น แต่ ล ะชั้ น คั่ น สลั บ ด้ ว ยทะเลใหญ่
เรี ย กว่ า สี ทั น ดร ถั ด ออกไปมี ท วี ป ใหญ่ ๔ ทวี ป ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ทิ ศ
ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตามลาดับ แต่ละทวีปมีทวีปบริวารอีกแห่ง
ละ ๕๐๐ จากนั้นจึงเป็นสุดเขตของจักรวาลซึ่งมีกาแพงจักรวาลโอบล้อมอยู่โดยรอบ
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จตุมหาราช,จาตุ
มหาราชิกา

ชื่อสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ ๖ ชั้น ที่เรียกว่า ฉกามาพจร ในสวรรค์ชั้นนี้ มี
วิมานของท้าวจาตุมหาราช หรือท้าวจตุโลกบาท ซึ่งเป็นเทวดาผู้รักษาโลก
ประจาทิศทั้ง ๔ ทิศคือ ท้าวธตรฐ ประจาทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์ ประจาทิศ
ตะวันตก ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสวัณ ประจาทิศเหนือ และท้าววิรุฬหก ประจา
ทิศใต้ สวรคค์ชั้ น จาตุมหาราชมี ความสู งเท่ากับ ยอดเขายุ คนธร ซึ่งเท่ากั บ
ครึ่งหนึ่งของความสูงของยอดเขาพระสุเมรุ
จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ คือ
๑. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ
๒. พระภิกษุ จานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวันกรุง
ราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมายกันแต่ประการใด
๓. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้
ทั้งสิ้น
๔. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
จาพรรษา
การที่พระสงฆ์อยู่ประจาที่วัด ๓ เดือนในฤดูฝน
จีนนิกาย
คณะสงฆ์จีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นฝ่ายมหายาน มีหัวหน้าใหญ่ ดูแลปกครอง
เรียกว่า เจ้าคณะใหญ่ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
จุลกฐิน
กฐินที่ราษฎรจัดทาขึ้นเป็นพิเศษต่างจากกฐินธรรมดาทั่วๆ ไป คือทาให้เสร็จ
ภายในวันเดียว นับตั้งแต่การเก็บฝ้ายมาปั่น ทอเป็นผืน ตัดเย็บและย้อม ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า กฐินแล่น ซึ่งแปลว่า รีบด่วน จุลกฐินมักทาใน
ระยะเวลาจวนหมดเขตการทอดกฐิน เช่น ในวันขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่า เดือน ๑๒
เป็นต้น
จุฬามณีเจดีย์
เจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เจดีย์
สิ่งที่ก่อขึ้นเพื่อเคารพบูชา ในพุทธศาสนาเรียกว่า พุทธเจดีย์ ประกอบด้วยเจดีย์
๔ ประเภทคือ
๑. ธาตุเจดีย์
๒. บริโภคเจดีย์
๓. ธรรมเจดีย์
๔. อุทเทสิกเจดีย์
ฉกามาพจร,
สวรรค์ ๖ ชั้น ซึ่งยังเกี่ยวข้องกับกาม เรียงจากต่าสุดไปหาสูงสุด คือ จาตุมหา
ฉกามาพจรสวรรค์ ราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี
ชาดก
เรื่ องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ มีในคัมภีร์ พระไตรปิ ฎ กรวมทั้ง ๕๕๐
เรื่อง
ชี
ในพุทธศาสนา หมายถึง หญิงที่นุ่งขาวห่มขาวโกนคิ้วโกนผม ถือศีล เรียกว่า แม่ชี
ดาวดึงส์, ไตรตรึงส์ สวรรค์ ๑ ใน ๖ ชั้น ของฉกามาพจร เป็นที่อยู่ของเทพ ๓๓ อง๕ ซึ่งมีท้าวสักกะ
หรื อพระอิน ทร์เป็ นจอมเทพ ประทับอยู่ ในวิมานชื่อ เวชยันตปราสารท บน
สวรรค์ ชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานพระจุฬามณีเจดีย์ และมีอุทยานต้นปาริชาติ ซึ่ง

อภิธานศัพท์พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ๕๒๙

ตรียัมปวาย –
ตรีปวาย

ตรีมูรติ
ตักบาตรเทโว

ไตรจีวร
ไตรปิฎก

ไตรเพท

ไตรภพ, ไตรภูมิ,
ไตรโลก

ออกดอกมี ก ลิ่ น หอมมาก ผู้ ไ ด้ ด มกลิ่ น จะสามารถระลึ ก ชาติ ไ ด้ สวรรค์ ชั้ น
ดาวดึงส์นี้อยู่ในระดับความสูงเท่ากับเขาพระสุเมรุพอดี
พิธีในศาสนาพราหมณ์เกี่ยวเนื่องกับการรับส่งเสด็จพระอิศวรและพระนารายณ์
ที่เสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ปีละครั้ง พิธีทั้งสองนี้กระทาต่อเนื่องกัน โดยพิธี
ตรียัมปวายเริ่มขึ้นก่อนเมื่อพระอิศวรเสด็จลงวันขึ้น ๗ ค่า เดือนอ้าย และเสด็จ
กลับวันแรม ๑ ค่า ต่อมาจึงเป็นพิธีตรีปวาย เมื่อพระนารายณ์ เสด็จลงมาในวัน
แรม ๑ ค่า เดือนยี่ และเสด็จกลับวันแรม ๕ ค่า
ชื่อเรียกเทพเจ้า ๓ องค์ในศาสนาพราหมณ์คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระ
วิษณุห รือพระนารายณ์ (พระผู้ รั กษา) และพระศิว ะ หรื อพระอิศวร (พระผู้
ทาลาย)
การทาบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้นจากวันออกพรรษาเรียกเต็มว่า ตักบาตรเทโว
โรหนะ ซึ่งคาว่า เทโวโรหนะ แปลว่า เสด็จลงจากเทวโลก ทั้งนี้เพราะตานาน
กล่ าวว่า สมัยหนึ่ งพระพุทธเจ้ าเสด็จขึ้นไปเทศน์ โปรดพุทธมารดาและเหล่ า
เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา ๓ เดือน และเสด็จลงจากสวรรค์ในวัน
นั้น
ผ้ า ๓ ผื น ของภิกษุ ประกอบด้ว ย อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์(จี ว ร) และ
สังฆาฎิ (ผ้าทาบ)
ประมวลแห่ ง คั ม ภี ร์ ที่ ร วบรวมพระธรรมวิ นั ย รวม ๓ หมวด หรื อ ๓ ชุ ด
ประกอบด้วย
๑. พระวินัยปิฎก หมวดพระวินัย ประมวลสิกขาบทสาหรับภิกษุสงฆ์
๒. พระสุตตันตปิฎก หมวดพระสูตร ประมวลพระธรรมเทศนา คาบรรยาย
ธรรม
๓. พระอภิธรรมปิฎก หมวดอภิธรรม ประมวลหลักธรรมและคาอธิบายในรูป
หลักวิชาล้วนๆ
ชื่อคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ในสมัยพระเวท มีอายุ กว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว มี ๓
คัมภีร์คือ
๑. ฤคเวท เป็นคัมภีร์เก่าที่สุดประพันธ์ เป็นร้อยกรองแบ่งเป็น บทสวดสั้นบ้าง
ยาวบ้าง พันกว่าบท ส่วนใหญ่เป็นการสวดสรรเสริญเทพต่างๆ
๒. ยชุรเวท เป็นบทร้อยแก้ว มีเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบยัญพิธีและ
ความคิดที่เกี่ยวข้อง มีการอ้างข้อความในคัมภีร์ฤคเวทเป็นครั้งคราว
๓. สามเวท เป็นบทสวดบางบทในคัมภีร์ฤคเวท นามาเรียงลาดับใหม่ เพื่อความ
สะดวกในการนาไปใช้ในการประกอบพิธีสังเวย มีเครื่องหมายกากับแสดง วิ ธี
อ่าน หรือสวดเป็นทานอง
ภพทั้ง ๓ หรือภูมิทั้ง ๓ หรือโลกทั้ง ๓ ตามคติทางพุทธศาสนาตามที่ปรากฎอยู่
ในไตรภูมิพระร่วง ประกอบด้วย กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งแต่ละภูมิยัง
แบ่งย่อยออกเป็นภูมิต่าง ๆ อีก รวมทั้งหมด ๓๑ ภูมิด้วยกัน
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ไตรภูมิพระร่วง,
ไตรภูมิกถา

ไตรลักษณ์

ไตรสรณะ
เถรวาท, สถวีร,
หีนยาน
ทวีป

๑. กามภูมิ คือ ดินแดนที่สัตว์ยังต้องอยู่ในกามคุณและความปรารถนาต่างๆ
แบ่งออกเป็น ๑๑ ภูมิย่ อย ได้แก่ นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปตภูมิ อสุร กายภูมิ
มนุสสาภูมิ และสวรรค์ ๖ ชั้น ที่เรียกว่า ฉกามาพจร
๒. รูปภูมิ คือ แดนที่สัตว์สามารข่มความปรารถนาในกามคุณได้แล้ว แต่ยังติด
กับความปรารถนาที่จะมีชีวิตและตัวตนอยู่ แบ่งออกเป็น ๑๖ ภูมิย่อย เป็นที่อยู่
ของพรหมชั้นต่างๆ ที่ยังมีรูปอยู่
๓. อรูปภูมิ คือ แดนที่สัตว์สละความปรารถนาในกามคุณโดยสิ้นเชิง ไม่มีความ
ห่วงใยในตัวตน หรือชีวิต และไม่มีรูปร่าง แบ่งออกเป็นภูมิย่อยรวม ๔ ภูมิ เป็น
ที่อยู่อาศัยของพรหมที่ไม่มีรูป หรืออรูปพรหม
วรรณกรรมที่พระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์สมัยสุโขทัย ทรงพระราชนิพนธ์
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘ ก่อนขึ้นครองราชย์สมบัติ ๒ ปี มีพระราชประสงค์เพื่อ
เทศนาโปรดพระราชมารดา และเพื่ อ เป็ น ธรรมทานแก่ บุ ค คลทั้ ง หลาย มี
เนื้อความเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลในคติทางพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยภูมิต่างๆ
อันเป็นแดนที่อยู่ของสรรพสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ต่ากว่ามนุษย์ (เช่น เปรต อสุรกาย
ดิรัจฉาน ฯลฯ) มนุษย์ เทวดา และพรหม เรื่องไตรภูมิพระร่วงได้นิยมนามาใช้
เป็นจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถและวิหาร โดยมักเขียนไว้ที่ด้านหลังของพระ
ประธาน
ลักษณะ ๓ ประการแห่งสังขารธรรมในทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย
๑. อนิจจตา คือ ความเป็นของไม่เที่ยง
๒. ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์
๓. อนัตตตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตน
ไตรลักษณ์ถือเป็นคาสอนที่สาคัญของพระพุทธเจ้า และเป็นหลักในการประกาศ
พระศาสนาของพระองค์
การน้อมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และยึดเป็นหลักแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติ
ลัทธิถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทาสังคายนาไว้ ในการทาสังคายนาครั้ง
แรกที่กรุงราชคฤห์ เมื่อเสร็จงานถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วได้ ๓ เดือน ซึ่ง
การทาสังคายนาครั้งนั้น พระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์ทรง
อุปถัมภ์ เป็นลัทธิที่ถือพระธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติอย่างค่อนข้างเคร่งครัด
ผืนแผ่นดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ตามคติในไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่าใน
จั กรวาลมีท วีป ใหญ่น้ อ ยรวม ๒,๐๐๔ ทวีป เป็ นทวีป ใหญ่ ๔ ทวีป กับ ทวี ป
บริวารของทวีปใหญ่อีกแห่งละ ๕๐๐ ทวีป ทวีป ใหญ่ทั้ง ๔ นี้ ตั้งอยู่ใกล้ขอบ
นอกสุดของจักรวาล โดยอยู่ทางทิศทั้ง ๔ ของเขาพระสุเมรุที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของจักรวาล คือ
๑. อุตตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือ มีรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และคนที่อยู่ในทวีปนี้
ก็มีรู ปหน้าเป็น สี่เหลี่ ยมจั ตุรั สด้วย คนอายุยืน ๑,๐๐๐ ปี เพราะทาบุญกุศล
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ทศชาดก, ทศชาติ
ทศบารมี

ทศศีล, ศีล ๑๐

เทพ, เทวดา

ธรรม
ธรรมจักร, จักร
ธรรม

ตลอดเวลา
๒. บุพพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวันออก มีรูปเป็ นวงกลม คนหน้าเหมือนกับ
เดือนเพ็ญ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
๓. ชมพูทวีป อยู่ทางทิศใต้ มีรูปเป็นวงกลม คนหน้าเหมือนกับดุมเกวียน คือ
กลมนั่นเอง อายุไม่แน่นอน กาหนดไม่ได้
๔. อมรโคยานทวีป อยู่ทางทิศตะวันตก มีรูป ครึ่งวงกลม คนหน้าเหมือนกับ
เดือนแรม ๘ ค่า อายุยืน ๔๐๐ ปี
ชาดก ๑๐ เรื่องสุ ดท้ายในพระไตรปิ ฎก ซึ่งถือเป็ นชาดกที่ส าคัญมาก ได้แก่
เตมิยชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภู
ริทัตชาดก จัทกุมารชาดก นารถชาดก วิทุรชาดก และเวสสันดรชาดก
ความดี ที่ บ าเพ็ ญ อย่ า งพิ เ ศษ เพื่ อ บรรลุ ถึ ง จุ ด หมายอั น สู ง เช่ น ความเป็ น
พระพุทธเจ้า และความเป็นมหาสาวก เป็นต้น ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัม
มะ (การออกบวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น) เมตตา
และอุเบกขา (ความวางใจเป็นกลางเที่ยงธรรม)
ศีล ๑๐ ข้อ สาหรับสามเณร หรืออุบาสก อุบาสิกา ได้แก่
๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ (คือ ร่วมประเวณี)
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากการดื่นน้าเมา
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (คือ ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงรุ่งอรุณของ
วันใหม่)
๗. เว้นจากการฟ้อนราขับร้องบรรเลงดนตรี ดูการละเล่น
๘. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป้นเครื่องประดับ
ตกแต่ง
๙. เว้นจากการนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน
ในพระพุทธศาสนาได้แบ่งเทพออกเป็น ๓ จาพวกคือ
๑. สมมติเทพ คือ เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา
๒. อุป ปัติเทพ คือ เทวดาโดยกาเนิด ได้แก่ เทวดาในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ และ
พรหมทั้งหลาย
๓. วิสุทธิเทพ คือ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ
เจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย
คาสั่งสอน และหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา
เครื่ อ งหมายทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น รู ป วงล้ อ มี ๘ ซี่ บ้ า ง ๑๒ ซี่ บ้ า ง มี
ความหมายว่า ธรรม เปรียบเสมือนเป็นล้อรถที่นาไปสู่ที่หมาย คือ การรู้แจ้งถึง
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สัจจธรรมอันเป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ธรรมจักรกัปปวัตน พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่
สูตร
เรียกว่า ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปัจจุบัน
เรียกว่า เมืองสารนาถ)
ธรรมเจดีย์
เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมซึ่งมักจารึกลงในใบลาน คัมภีร์ที่จารึกพระธรรม เช่น
พระไตรปิฎก ก็คือเป็นธรรมเจดีย์ด้วยเช่นกัน
ธรรมยุต,
นิกายสงฆ์ที่ตั้งขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๓ โดยสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งทรงผนวชอยู่ได้
ธรรมยุตินิกาย
ทรงตั้งคณะสงฆ์นิกายนี้ขึ้นที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) เพื่อเป็นนิกายที่ถือ
เคร่งในพระวินัย เป็นการแยกออกจากพระสงฆ์นิกายเดิม ซึ่งเรียกว่า มหานิกาย
ธรรมาสน์
ที่สาหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม
ธาตุเจดีย์
เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปัจจุบันการสร้างเจดีย์อาจจะไม่ได้บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ แต่บรรจุพระพุทธรูปไว้แทน ก็อนุโลมเรียกว่า ธาตุเจดีย์ได้
เช่นกัน
นรก
ภูมิซึ่งอยู่ต่าสุดในจักรวาล เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทาบาป ซึ่งเมื่อตายแล้วจะต้องไป
เกิดอยู่ในแดนนั้น เป็นแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ในไตรภูมิพระร่วง
บรรยายว่านรกประกอบด้วยขุมใหญ่ รวม ๘ ขุม เริ่มตั้งแต่สัญชีพนรก ซึ่งเป็น
ขุมชั้นบนสุดจนถึงมหาอเวจีนรก ซึ่งเป็นนรกชั้นลึกที่สุด นรกใหญ่แต่ละขุมยังมี
นรกบ่าว เป็นบริวารอี กขุมละ ๑๖ แห่ง และนรกเล็กเป็นบริวารอีกขุมละ ๔๐
แห่ง ฉะนั้นนรกจึงมีอยู่เป็นจานวนมาก
นอกจากนรกที่อยู่ในชั้นลึกของจักรวาลแล้ว ยังมีนรกอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอก
จักรวาล คืออยู่ในช่องว่างที่เชื่อมต่อจักรวาลต่างๆ เข้าด้วยกัน เรียกชื่อว่า โลกัน
ตนรก เป็นนรกที่โทษหนักที่สุด มีแต่ความมืดมิดโดยทั่วไป ผู้ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้
จะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีก
นักธรรม
ผู้ ที่ ส อบความรู้ ธ รรมได้ต ามหลั กสู ตรที่ กาหนดไว้ ๓ ขั้น คื อ นั กธรรมชั้น ตรี
นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก การสอบความรู้นักธรรม เริ่มทาในสมัย
รัชกาลที่ ๖ โดยเปิ ดโอกาสให้ ภิกษุและสามเณรเข้าสอบควบคู่กับการสอบ
เปรียญ ต่อมาในพ.ศ. ๒๔๗๒ ได้ขยายการสอบนักธรรมไปถึงฆราวาสด้วย
นาค
สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเป็นงูขนาดใหญ่ มีหงอน ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า นาค
อาศัยอยู่ในชั้นบาดาล ซึ่งอยู่ใต้โลกลงไปประมาณ ๑ โยชน์
นิตยภัต
อาหาร หรือค่าอาหาร ที่ถวายเป็นประจาแก่ภิกษุสามเณร ภิกษุที่ได้รับแต่งตั้ง
สมณศักดิ์แล้ ว ตามปกติจะได้รับเงินนิตยภัตจากทางราชการ ซึ่งจัดสรรโดย
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการด้วย เช่น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรง
ได้รับนิตยภัตเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท สมเด็จพระราชาคณะ องค์ล ะ ๑,๐๐๐
บาท เป็นต้น
นิพพาน,
สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวง เช่น การดับขันธ์ของพระพุทธเจ้าและพระ
ปรินิพพาน
อรหันต์
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นิมิต, เทวทูต

สิ่ งที่เ จ้ าชายสิ ท ธัตถะทอดพระเนตรเห็ น อั น เป็ นเหตุ ป รารภที่จ ะเสด็ จออก
บรรพชาได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช เรียกว่า นิมิต ๔
บรรพชา
การบวช ถ้ า ใช้ ค วบกั บ ค าอุ ป สมบท บรรพชาหมายความว่ า การบวชเป็ น
สามเณร ส่วนอุปสมบท หมายความว่า การบวชเป็นภิกษุ
บริโภคเจดีย์
เจดีย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกั บสิ่ ง หรื อสถานที่ที่ พระพุทธเจ้ าเคยทรงใช้ ใช้ส อย เช่ น
สังเวชนียสถาน และเจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้า ต้นศรีมหาโพธิ
ในประเทศไทยก็ถือเป็นบริโภคเจดีย์ เพราะเป็น ต้นโพธิ์ที่สืบเชื้อสายมาจากต้น
ศรีมหาโพธิที่เมืองพุทธคยา ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่ใต้ควงไม้นี้เมื่อทรง
ตรัสรู้
บังสุกุล
ผ้าที่พระภิกษุชักจากศพ หรือทอดไว้หน้าศพ ด้วยการปลงกรรมฐาน
เบญจวัคคีย์, ปัญจ นักบวช ๕ รูป ที่เคยติดตามรับใช้เจ้าชายสิทธัตถะในระยะแรกก่อนทรงตรัสรู้ มี
วัคคีย์
ชื่ อ ว่ า โกณฑั ญ ญะ วั ป ปะ ภั ท ทิ ย ะ มหานามะ และอั ส สชิ ต่ อ มาเมื่ อ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วได้พบกับนั กบวชทั้ง ๕ รูปนี้อีก และได้ทรงแสดง
ปฐมเทศนา จน โกณฑัญญะเลื่อมใสได้อุปสมบทเป็นพระสาวกองค์แรกในพุทธ
ศาสนา ปรากฏนามว่า อัญญาโกณฑัญญะ แปลว่า โกณฑัญญะผู้ฉลาด ในวัน
ถัดมานักบวชอีก ๔ คน ที่เหลือก็ทูลขอบวชเช่นกัน และปัจจวัคคีย์ทั้ง ๕ องค์นี้
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาขั้นสูงจากพระพุทะ
เจ้า
เบญจางคประดิษฐ์ การกราบโดยใช้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้น
เบญจศีล, ศีล ๕
ศีลเบื้องต้น ๕ ข้อ ที่พุทธมามกะพึงยึดปฏิบัติ ได้แก่
๑. การเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียนกัน
๒. การเว้นจากการลักขโมย
๓. การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. การเว้นจากการพูดเท็จ
๕. การเว้นจากเสพน้าเมาและสิ่งเสพติดให้โทษ
ปฐมเทศนา
การแสดงเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า มีชื่อว่า ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า ธรรมจักร เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๘ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี
ปฐมสมโพธิกถา
หนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ทรงพระนิพนธ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระปรมานุชิตชิโนรส
ปรัชญาปารมิตา, รูปเคารพในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายวัชรยานของขอม ซึ่งเป็นหนึ่งในรูป
ปัญญาบารมี
เคารพ ๓ องค์ อันได้แก่ พระพุทธไวโรจนะ ถือเป็นตัวแทนของโพธิญาณ พระ
โพธิ สั ต ว์ โ ลเกศวร เป็ น ตั ว แทนของอุ ป ายะ และนางปรั ช ญาปารมิ ต า เป็ น
ตั ว แทนของปั ญ ญาบางที ก็ ถื อ กั น ว่ า นางปรั ช ญาปารมิ ต าเป็ น มารดาของ
พระพุทธเจ้าทั้งปวง
ปลงอาบัติ
การแสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัยให้แก่พระภิกษุ
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ปัจเจกพุทธ,
ปัจเจกพุทธเจ้า
ปัจฉิมพรรษา
ปางพระพุทธรูป

ปาติโมกข์
ปาราชิก

ปาลิไลยก์

ปุริมพรรษา
เปรียญ, บาเรียน
ผาติกรรม
ผ้าจานาพรรษา

พระพุทธเจ้าพวกหนึ่งที่ตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น
พรรษาหลัง คือ ช่วงหลังของการจาพรรษาของภิกษุสงฆ์ เริ่มตั้งแต่แรม ๑ ค่า
เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ คู่กับ ปุริมพรรษา คือ พรรษาแรก
ท่าทาง หรืออิริยาบถของพระพุทธรูปซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับพุทธประวัติตอน
ต่ า งๆ แต่ เ ดิ ม มี ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม่ ม ากปางนั ก ต่ อ มาในรั ช กาลที่ ๓
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดค้นเลือกพระพุทธอิริยาบถปางต่างๆ เพิ่มขึ้น รวม
กับแบบเดิมเป็น ๔๐ ปาง ปัจจุบันมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปาง
แต่บางปางก็มีอิริยาบถซ้ากัน เป็นแต่เพียงชื่อเรียกที่ต่างกัน
คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ มีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์
ทุกวันอุโบสถ
ชื่ออาบัติห มวดหนึ่งในพระวินั ย เมื่อภิกษุละเมิดต้องขาดจากความเป็นภิกษุ
บวชอีกไม่ได้ มี ๔ ข้อ คือ
๑. เสพเมถุน
๒. ลักทรัพย์
๓. ฆ่ามนุษย์
๔. อวดอุตริมนุสธรรม (คือ ธรรมวิเศษมีการสาเร็จญาณ สาเร็จมรรคผล เป็น
ต้น)
ชื่อป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จอาศัยอยู่ และเป็นชื่อช้างซึ่งอาศัยอยู่ในที่นั้น
ด้ว ย เป็ น ที่ ม าของพระพุท ธรู ป ปางปาลิ ไลยก์ โดยอาศัย เค้ าพุ ท ธประวัติ ว่ า
พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปยังป่านั้น และประทับอยู่ตามลาพังพระองค์เดียว
ต่อมามีช้างและลิงมาเฝ้าปฏิบัติถวายพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาที่พระองค์
ทรงจาพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น
พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ทาเป็นพระพุทธรูปนั่ง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่าบนพระ
ชานุเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาวางแบบนพระชานุเบื้องขวา มีรูปช้างหมอบถวาย
กระบอกน้า และลิงนั่งถวายรวงผึ้งประกอบ
พรรษาแรก หรือพรรษาต้น ในช่วงเวลาการจาพรรษาของภิกษุสงฆ์ เริ่มตั้งแต่
วันแรก ๑ ค่า เดือน ๘ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ ถ้าปีใดมีอธิกมาส ก็ถือ
วันแรม ๑ ค่าเดือน ๘ หลัง เป็นวันเข้าปฺริมพรรษา
ผู้ที่สอบความรู้พระปริยัติธรรมได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ประโยค ๓ ขึ้นไป แบ่งเป็น
๓ ระดั บ คื อ เปรี ย ญตรี สอบไล่ ไ ด้ ๓ ประโยค เปรี ย ญโท สอบไล่ ไ ด้ ๔-๖
ประโยคและเปรียญเอก สอบไล่ได้ ๗-๙ ประโยค
การสร้างวัดขึ้นใหม่ทดแทนวัดที่รื้อ หรือยกเลิกไป
ผ้าที่ภิกษุจะรับได้ต่อเมื่อจาพรรษาครบ ๓ เดือนแล้ว กาหนดให้ถวายได้ตั้งแต่
วันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔

อภิธานศัพท์พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ๕๓๕

ผ้าป่า

พรหม
พรหมวิหาร

พระเวท

พัดยศ

โพธิสัตว์
มงคล ๑๐๘,
อัฏฐสรตะมงคล

มหากฐิน
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ผ้า (พร้อมทั้งเครื่องบริวาร ถ้ามี) ที่นาเอาไปวางทอดไว้เสมือนว่าเป็นผ้าที่ทิ้งอยู่
ในป่ า เพื่ อ ให้ พ ระชั ก เอาไป เป็ น ท านองผ้ า บั ง สุ กุล มั ก ท าเป็ น ปกติ ต่ อ ท้ า ย
ทอดกฐินเรียกว่า ทอดผ้าป่า ผ้าป่ามีหลายชนิด มักเรียกตามลักษณะของผ้าป่า
เช่น ผ้าป่าหางกฐิน คือ การทอดผ้าป่าหลังทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะหรือทาขึ้นเพื่อรวบรวมทุนจัดสร้างถาวรวัตถุในวัด ผ้าป่าโยง มี
เจ้าภาพเดียว หรือหลายเจ้าภาพ ส่วนมากบรรทุกเรือแห่ไปทางน้า ทอดตามวัด
วาอารามต่างๆ เป็นต้น
ในศาสนาพราหมณ์ พระพรหมคือ เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ หนึ่งใน ๓ องค์ ได้แก่
พระพรหม พระอิศวร และพระวิษณุ ส่วนในพุทธศาสนา พรหม หมายถึง เทพ
ที่อยู่ในพรหมโลก ซึ่งแบ่งเป็นรูปภูมิ ๑๖ ชั้น และอรูปภูมิ ๔ ชั้น
หลักความประพฤติที่บริสุทธิ์ประเสริฐ หรือธรรมประจาใจที่ทาให้เป็นพรหม
ประกอบด้วย
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ รวบรวมขึ้นเมื่อราวก่อนพุทธกาล ๒,๐๐๐ ปี แล้วจา
ถ่ายทอดกันมา เพิ่งจะมาจารึกเป็นตัวอักษรเมื่อต้นพุทธกาล เดิมมีคัมภีร์ฤคเวท
เป็ น คัมภีร์เก่าที่สุ ด ต่อมาภายหลั ง พราหมณ์ได้แต่งขยายเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๒
คัมภีร์คือ สามเวท และยชุรเวท
พัดที่พระราชทานแก่สงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ มีรูปร่างต่างๆ ตามลาดับชั้นสมณศักดิ์
เช่ น พั ด แฉกทรงพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ พระราชทานแก่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช และ
พระราชาคณะพัดรูปเปลวเพลิง พระราชทานแก่พระครูเจ้าคณะจังหวัด พัด
พุดตานและหน้านาง พระราชทานแก่พระครูอื่นๆ
ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีการนับ
ถือพระโพธิสัตว์เป็นจานวนมาก
มงคลที่ปรากฏอยู่บนรอยพระพุทธบาท เป็นภาพและลวดลายของสิ่งต่างๆ รวม
๑๐๘ อย่าง นิยมทาเป็นรูปจักรอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมตีเป็น
ตาราง ภายในช่องบรรจุรูปภาพต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาล อันมี เขา
พระสุเมร เขาสัตตบริภัณฑ์ป่าหิมพานต์ แม่น้าทั้ง ๗ สระใหญ่ทั้ง ๗ ทวีปทั้ง ๔
สวรรค์ชั้นฉกามาพจร ๖ ชั้น และสวรรค์ชั้นพรหม ๑๖ ชั้น เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราชูปโภค เช่น พัดวาลวิชนี แว่นส่องพระพักตร์
พระขรรค์ และอื่นๆ อีกมาก ตามความหมายแล้วมงคล ๑๐๘ น่าจะหมายถึง
ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในจักรวาล
กฐินที่จัดทาขึ้นเป็นไตรจีวรนาไปถวายพระภิกษุ โดยไม่จาเป็นต้องทาให้เสร็จ
เรียบร้อยทุกอย่างภายในวันเดียว เหมือนอย่างจุลกฐิน
ชื่อมหาวิท ยาลั ย ๑ ใน ๒ แห่ งของสงฆ์ที่มี อยู่ ใ นประเทศไทย เดิ มตั้ง ขึ้นใน
รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อว่า มหาธาตุวิทยาลัย แล้วเปลี่ยนเป็นมหา
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มหาชาติ,
เวสสันดรชาดก
มหานิกาย
มหาภิเนษกรมณ์
มหามกุฏราช
วิทยาลัย

มหายาน

มหาปุริสลักษณะ

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๙๐ จึงดาเนินการ
ในรูปของมหาวิทยาลัยสงฆ์ จัดการศึกษาทั้งในระดับขั้น ต่ากว่าปริญญาและ
ระดับชั้นปริญญา ซึ่งให้ปริญญา ซึ่งให้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
ชาดกเรื่องสุดท้ายในทศชาดก กล่าวถึงการบาเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร
ชื่อคณะสงฆ์นิกายหนึ่ง คู่กับธรรมยุติกนิกาย เป็นคณะสงฆ์นิกายที่มีมาแต่เดิม
ก่อนหน้าที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎจะทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นในรัชกาลที่ ๓
การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า
ชื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ตั้งขึ้น ในรั ชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖
ตามพระราชดาริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพื่อ
เป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันจัดการศึกษา
ในระดับชั้นต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ให้ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร
นิกายในพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันนับถือกันมากในทิเบต จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ถือ
กาเนิดมาจากการแยกกลุ่มของสงฆ์ หลังจากการสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้ง
ที่ ๒ ที่นครเวสาลี เมื่อพุทธศาสนาล่วงไปได้ ๑๐๐ ปี โดยกลุ่มสงฆ์ที่แยกออกมา
นี้ ไ ม่ ย อมยึ ด หลั ก ธรรมวิ นั ย ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง พระเถระผู้ ใ หญ่ ก าหนดไว้ ใ นการท า
สังคายนาครั้งแรก และได้ประกาศซื่อกลุ่มของพวกตนว่า มหาสังฆิกะ ต่อมา
กลุ่มนี้ได้กลายมาเป็นนิกายมหายานในปัจจุบัน
ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ซึ่งเป็นคติของอินเดีย และมีปรากฏอยู่ในพระ
คัมภีร์พุทธศาสนาด้วย โดยถือว่าพระพุทธเจ้ามี ลักษณะมหาบุรุษครบทั้ง ๓๒
ประการดังนี้
๑. ฝ่าเท้าตั้งแนบสนิทดี
๒. ในฝ่าเท้ามีจักรลักษณะ
๓. มีสันเท้ายาว
๔. นิ้วมือยาวนิ้วเท้ายาว
๕. ฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่ม
๖. มีลายตาข่ายในฝ่ามือฝ่าเท้า
๗. ข้อเท้าเหมือนสังข์ที่ตั้งขึ้น
๘. แข้งเหมือนแข้งเนื้อทราย
๙. ยืนตัวตรงไม่โค้งลาตัวจะใช่ผ่ามือลูบได้ถึงเข่า
๑๐. องคชาติซ่อนอยู่ในฝัก
๑๑. ผิวมีสีดุจทองคา
๑๒. ผิวหนังละเอียด
๑๓. ขนมีขุมละเส้น
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มัชฌิมปฏิปทา
มาฆบูชา
มาร

รัตนตรัย

๑๔. ปลายเส้นขนชูงอนขึ้น
๑๕. ลาตัวตั้งตรงดุจลาตัวของพรหม
๑๖. มีความนูน ๗ แห่งคือ หลังมือ ๒ หลังเท้า ๒ บ่า ๒ และ คอ ๑
๑๗. ร่างกายตอนบนดุลลาตัวตอนหน้าของราชสีห์
๑๘. เบื้องหลังตั้งแต่สะเอวถึงคอมีเนื้อเต็มบริบูรณ์
๑๙. มีปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทร
๒๐. ลาคอกลม
๒๑. เส้นประสาทรับสัมผัสดีเลิศ
๒๒. คางเหมือนคางราชสีห์
๒๓. มีฟัน ๔๐ ซี่
๒๔. ฟันเรียบเสมอกัน
๒๕. ซี่ฟันชิดสนิทกัน
๒๖. เขี้ยวขาวสะอาด
๒๗. ลิ้นอ่อนยาวและกว้าง
๒๘. เสียงไพเราะดุจเสียงพรหมและนกการเวก
๒๙. ดวงตาดาสนิท
๓๐. ตาแจ่มใสดุจตาลูกโค
๓๑. มีขนอ่อนระหว่างคิ้ว
๓๒. ศีรษะเป็นรูปอุณหิส คือ มีรูปเหมือนผ้าโพกศีรษะ หรือสวมมงกุฎ (มีส่วน
นูนตอนยอดของศีรษะ)
ทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไป หรือไม่หย่อนเกินไป
การทาบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์
สาคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
ในพุทธศาสนาหมายถึง ผู้กีดกันบุญกุศล พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงตรัสรู้มีพระยา
มารชื่อ วัสวดี ทรงช้างคีรีเมขล์ ยกพลโยธามารมาผจญพระพุทธองค์ แต่พระ
พุทธองค์มิได้ทรงหวั่นไหว ทรงเสี่ยงพระบารมีที่ได้ทรงบ าเพ็ญมาเป็นเครื่ อง
คุ้มครอง และอ้างพระธรณีเป็นพยานในการบาเพ็ญบารมีของพระองค์แต่อดีต
กาลมา พระธรณีจึงสาแดงร่างเป็นนารี ปรากฏขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระพุทธ
องค์แล้วบีบมวยผม มีน้าหลั่งไหลออกมาท่วมพระยามารวัสวดีกับหมู่โยธาพ่าย
แพ้ ยอมนอบน้อมแก่พระพุทธเจ้า ความตอนนี้กล่าวเป็นนัยโดยบุคลาธิษฐาน
(คือ กล่าวโดยยกคนเป็นหลักในการอธิบาย หรือเป็นรูปธรรม) ซึ่งถ้ากล่าวโดย
ธรรมาธิษฐาน ( คือ กล่าวตามหลั กธรรม หรือนามธรรม) ก็มีความหมายว่า
พระพุทธเจ้ามีชัยชนะแก่กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง
แก้ ว อั น ประเสริ ฐ ส าหรั บ เคารพบู ช าสู ง สุ ด ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ๓ อย่ า งคื อ
พระพุทธเจ้า พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์ หมู่สาวกผู้
ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
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รามเกียรติ์

วรรณคดีเรื่องหนึ่งของไทย ซึ่งมีต้นเรื่องมาจากรามายณะของอินเดีย แต่มีการ
เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายละเอี ย ดบางอย่ า งให้ เ ข้ า กั บ รสนิ ย มของคนไทย
รามเกียรติ์ฉ บั บ ยาวที่สุ ด ได้แก่ ฉบั บ พระราชนิ พนธ์ของรั ช กาลที่ ๑ ซึ่งเป็ น
กลอนบทละครนอกจากนี้ยังมีรามเกียรติ์ฉบับอื่นๆ เช่น ฉบับสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชและฉบับรัชกาลที่ ๒ เป็นต้น แต่ไม่จบสมบูรณ์ มีแต่เฉพาะบาง
ตอนเท่านั้น
รามายณะ
วรรณคดีของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย มีอายุเก่าแก่ประมาณ ๒,๕๐๐
ปี ไล่เลี่ยกับสมัยของพุทธกาล ถือกันว่าผู้ประพันธ์รามายณะเป็นฤาษี มีชื่อว่า
วาลมิกิ
ลังกาวงศ์
ลัทธิ หรือนิกายของพุทธศาสนา ที่ถือกาเนิดขึ้นในประเทศลังกา (หรือประเทศ
ศรีลังกาในปัจจุบัน) สืบเนื่องมาจากพระเจ้าปรักกมพาหุมหาราช กษัตริย์องค์
ส าคั ญ ของลั ง กาซึ่ ง เสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ ใ น พ.ศ. ๑๖๙๖ ได้ ท รงทะนุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา และโปรดฯ ให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น คณะสงฆ์ใน
ลังกาได้ชื่อว่ามีความรอบรู้ในพระธรรมวินัย ทาให้ลัทธิลังกาวงศ์มีกิตติศัพท์
เผยแพร่ อ อกไป ในประเทศไทยได้ น าลั ท ธิ ลั ง กาวงศ์ นี้ เ ข้ า มาที่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ และต่อมาในปี พ.ศ.
๑๘๒๐ พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราชได้ ท รงอาราธนาพระมหาสั ง ฆราชจาก
นครศรีธรรมราช เข้ามาจาพรรษาอยู่ ณ กรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนาลัทธิลังกา
วงศ์จึงรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา
วรรณะ
ชนชั้ น ในสั ง คมอิ น เดี ย ซึ่ ง ก าหนดด้ ว ยชาติ ก าเนิ ด ตามศาสนาพราหมณ์
ประกอบด้วย
๑. กษัตริย์ ชนชั้นปกครอง หรือนักรบ
๒. พราหมณ์ ชนชั้นเจ้าตาราและพิธีกรรมทางศาสนา
๓. แพศย์ ชนชั้นพ่อค้าและกสิกร
๔. ศูทร ชนชั้นต่าและพวกทาสกรรมกร
วัดหลวง, พระ
วัดที่พระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายในพระราชวงศ์ทรงสร้างหรือทรงรับไว้ในพระ
อารามหลวง
บรมราชานุเคราะห์ให้เป็นวัดหลวง แบ่งออกเป็นชั้นต่ างๆ รวมทั้ง ๓ ชั้น คือ
ชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี แต่ละชั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นระดับต่างๆ อีก
วันพระ, วันอุโบสถ, วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี ๔ วัน คือวันขึ้น ๘ ค่า
วันธรรมสวนะ
ขึ้น ๑๕ ค่า แรม ๘ ค่า และแรม ๑๕ ค่า ถ้าเป็นเดือนขาดก็แรม ๑๔ ค่า
วันออกพรรษา
วันที่พระสงฆ์จาพรรษามาครบ ๓ เดือนพอดี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑
ในวันนี้มีประเพณีตักบาตรเทโว โดยถือว่าเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธองค์
เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก หลังจากที่เสด็จขึ้นไปจาพรรษาแสดงเทศนาโปรด
พุทธมารดาและเทพยดาทั้งหลาย
วิปัสสนาธุระ
การบาเพ็ญธรรมทาลายกิเลสของสงฆ์คณะอรัญญวาสี ซึ่งชอบความสงบเงียบ
ในป่าแตกต่างจากคันถธุระซึ่งเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกของสงฆ์คณะคามวาสี
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วิษณุ, นารายณ์
วิสาขบูชา
วิสุงคามสีมา
ไวยาวัจกร
ไวษณพนิกาย
ศรีมหาโพธิ
ศิวะ, อิศวร
ไศวะนิกาย
สงกรานต์

สมณศักดิ์

สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า

ที่อาศัยอยู่ในเมือง
เทพเจ้าสาคัญในศาสนาพราหมณ์ มีสี่กร มีพระชายาชื่อพระลักษมี และมีครุฑ
เป็นพาหนะ
วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖
เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ
ผู้ที่ทาหน้าที่แทนสงฆ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
นิกายหนึ่งในศาสนาฮินดูซึ่งนับถือพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ว่าเป็นใหญ่กว่า
เทพใดๆ ในกลุ่มตรีมูรติ
ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ควงไม้ขณะทรงตรัสรู้ ณ ตาบลพุทธคยา
เมล็ดพันธ์และหน่อที่ได้จากโพธิ์ต้นนี้เมื่อนาไปปลูกในที่ต่างๆ ก็เรียกว่า ต้นมหา
โพธิ ถือเป็นบริโภคเจดีย์ด้วยเช่นกัน
เทพเจ้ าส าคัญในศาสนาพราหมณ์ มีตาดวงที่ส ามอยู่ที่กลางหน้ าผาก และมี
พระจันทร์เสี้ยวปักเป็นปิ่นที่มวยผม มีชายาชื่อพระอุมา หรือพระปารวดี มีโค
เป็นพาหนะ ประทับอยู่บนเขาไกลาส
นิกายหนึ่งของศาสนาฮินดู นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด
วันขึ้นศักราชใหม่ตามแบบอย่างอินเดีย และไทยรับมาเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่
ของไทยแต่ครั้ งโบราณ มีป ระเพณีทาบุ ญและเล่ นรื่ นเริ ง ซึ่งการนั กขัตฤกษ์
สงกรานต์จะแบ่งเป็น ๓ วัน คือวันที่ ๑๓ เป็นวันต้น เรียกว่า วันมหาสงกรานต์
วันที่ ๑๔ เป็นวันกลาง เรียกว่า วันเนา และวันที่ ๑๕ เป็นวันสุดท้าย เรียกว่า
วันเถลิงศก ถือเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ทางจุลศักราช
ยศที่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ มีชั้นต่าง ๆ คือ
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒. สมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่ ชั้นสุพรรณบัฏ
๓. สมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
๔. พระราชาคณะชั้นธรรม
๕. พระราชาคณะชั้นเทพ
๖. พระราชาคณะชั้นราช
๗. พระราชาคณะชั้นสามัญ
๘. พระครู
สมณศักดิ์ที่พระราชทานให้เป็นพิเศษแก่สมเด็จพระสังฆราช ๓ พระองค์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ซึ่งทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ได้แก่
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี พระราชโอรสรัชกาลที่ ๑)
ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าย้อนหลังในรัชกาลที่ ๖
๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ พระราชโอรสกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รักษ์ ใน
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รัชกาล ที่ ๒ )
ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าในรัชกาลที่ ๕
๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ พระราชโอรสรัชกาลที่ ๔)
ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าในรัชกาลที่ ๖
สมเด็จพระสังฆราช ประมุขของคณะสงฆ์ในประเทศไทย ทรงดาริตาแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก
ได้รับสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระสังฆราช สมณศักดิ์ที่พระราชทานให้เป็นพิเศษแก่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๑ พระองค์ใน
เจ้า
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ซึ่ ง ทรงเป็ น เชื้ อ พระวงศ์ ชั้ น หม่ อ มราชวงศ์ คื อ สมเด็ จ
พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์) ทรงได้รับ
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในรัชกาลปัจจุบัน
สลากภัต
อาหารถวายพระโดยวิธีจับฉลาก
สวรรค์
โลกของเทพและพรหม ในไตรภูมิพระร่วงแบ่งสวรรค์ออกเป็นชั้นต่างๆ โดย
สวรรค์ ๖ ชั้นแรกที่เรียกว่า ฉกามาพจร เป็นที่อยู่ของเทพ ส่วนสวรรค์ชั้นสูงๆ
ขึ้นไปอีกรวม ๒๐ ชั้น เป็นที่อยู่ของพรหม สวรรค์ชั้นต่าที่สุดเรียกว่า จาตุมหา
ราชิกา สาหรับชั้นสูงที่สุดเรียกว่า เนวสัญญานาสัญญยตนภูมิ
สังคายนา
การประชุมชาระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อน
ของพุทธวจนะและคัมภีร์ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก
เกิดขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า และไทย รวมหลายครั้งด้วยกัน
สังฆกรรม
กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ทาร่วมกันภายในอุโบสถ
สังฆทาน
ทานที่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งคู่กับ บุคลิก
ทานซึ่งเป็นทานที่ให้โดยเจาะจงเฉพาะบุคคล
สังเวชนียสถาน
สถานที่เนื่องด้วยพุทธปรวัติ มี ๔ แห่งคือ
๑. ชาตสถาน ที่พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละในอุทยานลุมพินี ตั้งอยู่ระหว่าง
กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ที่เชิงเขาหิมาลัย ปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศ
เนปาล
๒. อภิสัมพุทธสถาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ที่ตาบลพุทธคยา
๓. ธรรมจักรกัปปวัตนสถาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปัจจุบัน เรียกว่า เมืองสารนาถ)
๔. ปริ นิ พ พุ ต สถาน ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ปริ นิ พ พานใต้ ต้ น รั ง ทั้ ง คู่ ในสากล
วโนทยาน เมืองกุสินารา
สัตตบริภัณฑ์
หมู่เขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุรวม ๗ ชั้น เรียกชื่อจากวงในออกมาหาวงนอก
ตามลาดับคือ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศนะ เนมินธร วินันตกะ อัสสระกัณณะ
สารท
การทาบุญกลางปีของไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่า เดือน ๑๐ มีการทาบุญตัก
บาตรด้วยข้าวและกระยาสารท ซึ่งเป็นอาหารที่ทาตามอย่างลัทธิพราหมณ์ ใช้
ข้าวน้าตาล น้านม ผสมกัน

อภิธานศัพท์พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ๕๔๑

สัทันดร
สุเมรุ, สิเนรุ
อนัตตา
อนัมนิกาย
อนันตริยกรรม

อรหันต์
อรัญวาสี
อริยสัจ ๔

อสีติมหาสาวก,
มหาสาวก
อัครสาวก
อัฐบริขาร
อัฐมีบูชา
อัฐศีล, ศีล ๘

ชื่อทะเลที่อยู่ระหว่าเขาสัตตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ
เขาสู ง ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของจั ก รวาล บนยอดเขานี้ เ ป็ น สวรรค์ ชั้ น
ดาวดึงส์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์
ความเป็นของไม่ใช่ตน คือการไม่ดารงอยู่เป็นนิรันดรของสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็น
หลั ก การที่ ส าคั ญ ของพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ อาตมั น ของศาสนา
พราหมณ์ที่ถือว่าเป็นดวงวิญญาณที่ถาวรเป็นนิรันดร์
คณะสงฆ์ญวนในประเทศไทย ซึ่งนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน มีเจ้าคณะ
ใหญ่อนัมนิกายเป็นผู้ปกครองดูแล สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสั งฆปริณายก
ทรงแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายตามคติของคณะกรรมการสงฆ์ในนิกายนี้
กรรมหนักที่สุดฝ่ายบาปอกุศล ได้แก่
๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา
๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
๔. โลหิตุปบาท ทาร้ายพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตห้อขึ้นไป
๕. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกกัน ทาลายสงฆ์
ผู้ที่ทาอนันตริยกรรมจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาอยู่ในมหาอเวจีนรก
ผู้สาเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพุทธศาสนา ผู้บรรลุพระนิพพาน
พระสงฆ์ที่อยู่ในป่า อยู่ในที่สงบวิเวกนอกเมือง และปฏิบัติทางด้านวิปัสสนาธุระ
ความจริงอันประเสริฐที่ทาให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มี ๔ ประการ ได้แก่
๑. ทุกข์
๒. สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์
๓. นิโรธ ความดับทุกข์
๔. มรรค ทางที่นาไปสู่ความดับทุกข์
สาวกใหญ่ของพระพุทธเจ้า มี ๘๐ องค์
สาวกผู้เป็นใหญ่ ๒ องค์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้ง คือ พระสารีบุตร
เป็นอัครสาวกฝ่ายขวา และพระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกฝ่ายซ้าย อัครสาวก
ทั้ง ๒ องค์นี้เป็นกาลังสาคัญในการช่วยพระพุทธองค์ประกาศศาสนา
เครื่องใช้สอยของพระภิกษุ รวม ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน
เข็ม ประคดเอว ผ้ากรองน้า
วันสาคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันถวายพระเพลิง พระบรมศพของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันแรม ๘ ค่า เดือน ๖ คือหลังจากวันวิสาขบูชา
อีก ๘ วัน
ศีล ๘ ข้อ ได้แก่
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
๒. เว้นจากการลักขโมย

๕๔๒ ภาคผนวก ข

อาสาฬหบูชา

อินทร์
อุเทสิกเจดีย์
อุปัชฌาย์

๓. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือ ร่วมประเวณี
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากน้าเมา คือสุราเมรัย
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณ
ของวันใหม่
๗. เว้นจากการฟ้อนรา ขับร้องบรรเลงดนตรี และดูการละเล่น การทัดดอกไม้
ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย
วันสาคัญทางพุทธศาสนาโยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดย
แสดงพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร และเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้น
โลกคือ พระอัญญษโกณฑัญญะ จึงมีพระรัตนตรัยครบถ้วน วันอาสาฬบูชา ตรง
กับ วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือตรัยตริงศ์ มีมเหสี ๔ องค์ คือ สุธรร
มา สุชาดา สุนันทา และสุจิตรา มีช้างทรงชื่อ เอราวัณ ซึ่งมี ๓๓ หัว ในทาง
พุทธศาสนาถือว่าเป็นจอมเทพที่ได้รับความนับถือมากที่สุด
สิ่งเคารพบูชาที่สร้างอุทิศให้แก่พระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป รอยพระบาท
เป็นต้น
พระเถระผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทบรรพชา

ประวัติผู้เขียน ๕๔๓

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล นางปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์
สถานที่ทางาน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เอกการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสกลนคร ปีพ.ศ. ๒๕๔๔
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว
สถาบันราชภัฏเลย ปีพ.ศ. ๒๕๔๒
ประวัติการฝึกอบรม
๑. การฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ” พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การฝึกอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตลาดเมือง MICE ยุค Social Media”
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. การอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว “ หลักสูตรสาหรับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย”
พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. การฝึกอบรมหลักสูตร “Tourism Management Training Program” พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. การฝึกอบรม “การใช้สถิติสาหรับงานวิจัย” พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. การฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ” พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. การฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. การฝึกอบรม “การพัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๔๔ ประวัติผู้เขียน

ประวัติผลงานการวิจัย
๑. ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยใช้รูปแบบการสอนการฝึกวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (Inquiry Training Model ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาหรับเยาวชน : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ๔ ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๓
ประวัติการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประสบการณ์ด้านการสอน
๑. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๒. หลักการมัคคุเทศก์
๓. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
๔. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
๕. การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
๖. ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
๗. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๘. การจัดการการท่องเที่ยวไทย
๙. ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
๑๐. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

