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ด้้านประวััติิศาสตร์์

สรรพตำราสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช: บทวิเคราะหเบื้องตน
ปรีดี พิศภูมิวิถี ๑
0

รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) เปนชวงเวลาที่มีความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา เพราะเปนชวงเวลาที่มีการเปดรับ
ความเปนตะวันตกทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและแนวคิดนามธรรมที่ปรากฎในเห็นผานแนวคิดการ
ยอมรับและเรียนรู ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นการมีตัวตนของโลกตะวันตกและสิ่งที่แปลกใหม
ในสายตาตะวันออก สมเด็จพระนารายณมหาราชนั้นทรงสืบทอดการเรียนรูในแบบจารีต
ประเพณีเดิมมากอน แมวาในชวงรัชสมัยกอนหนานั้นราว ๑๐๐ ป จะปรากฏชาวตางชาติเขา
มาบางแลวก็ตาม แตก็ยังคงอยูภายใตรูปแบบการปกครองและอาณัติของสยาม ดวยจำนวน
ที่เล็กนอยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไมไดปรากฏชัดเจนนัก ทำใหชาวตางชาติกลุมเล็ก ๆ
ยังไมมีบทบาทสำคัญในสังคมอยุธยา
ความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงขึ้นครองราชย
ในพุทธศักราช ๒๑๙๙ และไดทรงไววางพระราชหฤทัยใหชาวตางชาติเขามามีบทบาทในราช
สำนัก และในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดความรู
ตาง ๆ เฉพาะความรูที่เกิดขึ้นใหมในรัชกาลของพระองคนั้น ไดถูกนำมาผสานกับความรูดั้งเดิม
ของชาวสยาม และเกิดมุมมองสำคัญในการสืบทอดหรือจัดการองคความรูขึ้นอยางเปนระบบ
เชน เมื่อเกิดโรงเรียนสอนศาสนาคริสตของมิชชันนารีขึ้น ก็เกิดการตื่นตัวในการศึกษาแบบ
สยาม เปนตน ความรูแบบสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจึงเปนความรูที่ถูกทาทาย
จากตะวันตก และในขณะเดียวกันก็ตองแสดงใหเห็นใหไดวาความรูนี้มีพลังมากกวาความรู
ที่มาใหม การเกิดขึ้นของสรรพตำราจึงมีความจำเปนและมีที่มาที่ไป โดยไมไดเกิดขึ้นแบบ
ลอยตัว อยางไรก็ดี การวิเคราะหเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สำคัญจำเปนตองศึกษาบริบท
แวดลอมไปพรอมกันดวย หากสันนิษฐานวาในชวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชเกิดการ
สราง “ตำรา” แบบใหมขึ้นมานั้น ก็อาจใชชวงเวลาในรัชสมัย ๓๒ ป เปนตัวแบงการเกิดขึ้น
ของตำราตาง ๆ ไดดังนี้
๑. องคความรูในชวง ๑๐ แรก (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๐๙)
ในชวงแรกของรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาจะเกิดการเปลี่ยนแผนดิน
อยูหลายครั้งในปเดียวกันก็ตาม สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงพระบรมเดชานุภาพและ
เปนที่ยอมรับทั่วไปถึงพระอัจฉริยภาพความเปนผูนำ และพระวิสัยทัศนที่ทรงพัฒนาประเทศ
ทรงเลือกใชความรูจากผูคนกลุมใหมที่ถูกเลือกเขามาเปนทหารคนสนิทของพระองค แทนที่
การใชเพียงความรูดั้งเดิมที่อาจไมเพียงพอตอการสรางความมั่นคงใหกับพระราชบัลลังก
๑

รองศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

11

จึงปรากฏในพระราชพงศาวดารชวงตนวาทรงแตงตั้งขุนนางที่มีสายเลือดมุสลิมขึ้นเปนทหาร
รักษาพระองคหรือที่เรียกกันวาทหารฝายชำนัญการ คือมีความสามารถในการสูรบและนำ
ความรูของการใชอาวุธ การตอสูแบบใหมเขามาใชในการรบได เพราะในชวงตนรัชกาลนั้นยัง
มีศึกสงครามกับเมืองอื่นเชนเมืองเชียงใหมอยูบาง และยังมีการเกิดกบฏทาทายพระราช
อำนาจอยูเนือง ๆ
อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาจากสถานการณการเมืองการปกครอง ที่อาจมีสวนบีบบังคับ
ให ส มเด็ จ พระนารายณ ม หาราชต อ งทรงสรรหาเมื อ งที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย สู ง กว า
พระนครศรีอยุธยาที่เปนราชธานี จึงทรงเลือกเมืองลพบุรีขึ้น พรอมกับการสรางเมืองที ่มี
ความมั่นคงมากกวากอน ในที่นี้อาจกลาวไดวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใชความรูจาก
กลุมมุสลิมเปนหลักในการกอสรางอาคาร หมูพระที่นั่ง การวางแบบแผนผังพระราชวัง ทำให
อาคารสถาปตยกรรมภายในพระนารายณราชนิเวศมี ความคลายคลึ งกับ พระราชวั งของ
กษัตริยมุสลิม เชนอาคารที่เจาะชองหนาตางโคงแหลม หรืออาจมีการใชโดมกลม มีการสราง
สระน้ำหรือระบบประปา และอาจรวมถึงการสรางหองน้ำในสวนที่ประทับ ใชแนวกำแพงกั้น
แบงพื้นที่ใชงานในพระราชวัง มีการประดับภายในดวยน้ำพุ หรือสวนดอกไม เปนตน ความรู
ที่พบในชวงตนรัชกาลของพระองคจึงเปนความรูที่ไดมาจากกลุมมุสลิมเปนหลัก
อาจกลาวไดวา การที่สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงริเริ่มใชความรูจากโลกมุสลิม
นี้ ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนความรูในสยามดวยเชนกัน เปนไปไดวาความรูที่มุสลิมนำเขามา
ใหมเนนที่การกอสรางอาคารสถานที่ และการเลือกใชคน ซึ่งนอกจากเรื่องดังกลาวแลวอาจมี
พระราชนิยมอื่น ๆ ประกอบดวย เชนอาหาร เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ หรือแมแต
วรรณคดีโลกมุสลิม สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงนำความรูเหลานี้มาปรับใช เชน การ
สรางเมืองลพบุรีใหมีประตูเมืองขนาดใหญขึ้น มีแนวปอมปราการรักษาความปลอดภัย ที่
ประตูเมือง มีการจัดสรรพื้นที่การใชงานในเขตเมือง และการกอสรางพระตำหนักพักรอน
นอกเมือง เปนตน
๒. องคความรูในชวง ๑๐ ปตอมา (พ.ศ. ๒๒๑๐ – ๒๒๒๐)
ระยะเวลา ๑๐ ป ต  อ มา เป น ช ว งเวลาที ่ ส มเด็ จ พระนารายณ ม หาราชได ท รง
เสริมสรางพระราชบัลลังกใหเขมแข็งเต็มที่ ในระยะนี้มีความรูแบบตะวันตกเริ่มเขามาทาทาย
พระราชอำนาจอยู  บ  าง เพื ่ อ ให ท รงตั ด สิ น พระทั ย นั ่ น คื อ การเดิ น ทางเข ามาของคณะ
มิชชันนารีตางชาติที่ประสงคจะพักอยูในสยามชวงระยะเวลาหนึ่งกอนเดินทางตอไปยัง
ภูมิภาคตอนเหนือของเวียดนามเพื่อเผยแผศาสนา และเดินทางเขาไปสูดินแดนจีนเปนลำดับ
คณะมิชชันนารีเหลานี้เห็นโอกาสอันดีในการตั้งมั่นและขอพระราชทานเสรีภาพในการเผยแผ
ศาสนา จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณมหาราช
แมวากอนหนานั้น อยุธยาจะรูจักชาวตางชาติมาระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม แตชาวตางชาติ
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เหลานั้นก็เขามาเพื่อวัตถุประสงคทางการคาและมักเปนพอคาจรที่เดินทางเขาออกอยุธยา
ตามฤดูกาลมรสุม ครั้งนี้เมื่อเกิดการขอพระราชทานที่ตั้งขึ้น สมเด็จพระนารายณมหาราชจึง
ตัดสินพระทัยใหเสรีภาพเบื้องตน พรอมทั้งใหพื้นที่จำกัดที่ตั้งอยูไกลออกไปจากเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันคณะมิชชันนารีก็ไดทดลองการเรียนในระบบโรงเรียน
แบบฝรั่งในสยาม กลาวคือ มีการรับเด็กชาวสยามเขาอยูโรงเรียนประจำ มีตารางการเรียน
การสอน มีแบบเรียนที่คลายคลึงกับโรงเรียนในตะวันตก ซึ่งอาจเปนสิ่งที่สมเด็จพระนารายณ
มหาราชทรงวิตกอยูบาง เพราะปรากฏขอพระราชปุจฉาที่ทรงถามไปยังพระสงฆที่ทรงเคารพ
นับถือเกี่ยวกับการเดินทางเขามามากขึ้นของชาวตะวันตก อยางไรก็ดี คาดวาเหตุการณที่
คณะมิชชันนารีเ ดิน ทางเข ามามากขึ้ นนี้ อาจไม ไดส งผลต อการตัดสิน พระทัย ของสมเด็จ
พระนารายณมหาราชนัก กลับทรงมองวาเปนการดีที่จะมีผูคนเขาออกอยุธยามากขึ้น ทำให
ระบบเศรษฐกิจการคาเจริญรุงเรืองมากกวากอน
ในชวง ๒ ทศวรรษนี้ สมเด็จพระนารายณมหาราชยังไดทรงใชความรูจากเหล า
มิชชันนารีเพิ่มมากขึ้น อันไดแกเสริมสรางการก อสร างเมืองให มีลั กษณะสากล มีระบบ
ปองกันเมือง และทรงไตถามหาความรูในสิ่งที่เกิดขึ้นใหมเชนการดาราศาสตร การประปา
การแพทย
๓. องคความรูใ นชวงทายของรัชกาล (พ.ศ. ๒๒๒๑ – ๒๒๓๑)
ในระยะ ๑๐ ป สุดทายของรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชนี้ ปรากฏชัดเจนวา
สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเห็นวาความรูเปนสิ่งที่มีพลัง และมีอำนาจมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูที่จ ะตองรูอยา งเทา ทัน ตะวัน ตก จากหลักฐานพระราชพงศาวดารและ
หลั ก ฐานประวั ต ิ ศ าสตร ช ั ้ น ต น ระบุ ว า สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราชทรงใช ค วามรู  จ าก
ชาวตะวัน ตกที่เ ดิ น ทางเขา มาในอยุธ ยาและลพบุร ี เ พิ่ ม มากขึ้น กวา ก อน ทรงขอยื ม ตั ว
นายทหารฝรั่งเศสที่ทรงเห็นวามีความรูที่จะชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับอาณาจักรไวได
เชน ทรงขอใหเชอวาลิเยร เดอ ฟอบัง (Chevalier de Forbin) อยูในสยามตอเพื่อเปนเจา
เมืองบางกอกในตำแหนงออกพระศักดิสงคราม ทรงขอใหวศิ วกรฝรั่งเศสชื่อล็อง เด แวรแกง
(Vollant des Verquains) ออกแบบป อ มปราการตามเมื อ งต า ง ๆ ทั ้ ง บางกอก ลพบุ รี
อินทรบุรี นครศรีธรรมราช ดวยทรงเชื่อมั่นวาความรูจากตะวันตกนี้จะเปนประโยชนมากกวา
ที่จะกอใหเกิดโทษได
อาจกลาวไดวาในชวงทศวรรษสุดทายของรัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชนี้
สรรพความรูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชไดตกผลึกแลว จึงอาจปรากฏตำราตาง ๆ
เชนตำราพระราชปุจฉาเกี่ยวกับศาสนา ตำราขี่มา ตำราการนุงผาขี่ชาง บังคับชาง ตำรา
สำหรับทูตที่จะเดินทางไปออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอื่น เปนตน สิ่งสำคัญที่
จะเป น จุ ด เปลี ่ ย นสำคั ญ ก็ ค ื อ ความรู  ท ี ่ ไ ด จ ากตะวั น ตก เช น ความรู  ด  า นดาราศาสตร
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ที่มีการทดลองในสยามกลายเปนฐานขอมูลความรูที่จะถูกนำสง
กลับไปยังตะวันตกอีกครั้งเพื่อใชประกอบในการทดลองหรือสรางสรรคงานตาง ๆ อาทิ
ความรูจากการวัดมุมดาวในอยุธยาและลพบุรีถูกสงไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อคำนวณพิกัด
เสนรุงเสนแวง เปนตน นอกจากนี้อาจพบตำราเกี่ยวกับความรูเชนตำราแตงคำประพันธหรือ
การเขียนหนังสือชั้นสูงที่ตอมารูจักกันในชื่อวาจินดามณี อันเปนตำราเฉพาะสำหรับผูที่
จะตองศึกษาดานการประพันธหรือเขารับราชการเปนหลัก อันแสดงใหเห็นวามีการคัดเลือก
บุคคลที่มีความรูเขารับราชการ
หากพิจารณาโดยสรุปถึงองคความรูและการสรางสรรคตำราในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณมหาราชนั้น อาจเห็นไดวาเกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพขององคพระมหากษัตริย
ที ่ ทรงใฝการเรีย นรู เพราะทรงไดร ับ การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเปน อยางดี ยิ่ ง
ทรง เอาพระราชหฤทัยใสและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ถายทอดความรูที่ชัดเจนมากขึ้น ลักษณะเชนนี้ทำใหความรูในยุคสมัยดังกลาวมีการจัดการ
องคความรูที่เปนระบบ กลาวคือ มีเหตุที่จะเกิดความรูนั้น ๆ มีกระบวนการจัดการความรู
และมีการถายทอดไดอยางถูกตอง สรรพตำราที่ยังคงปรากฏเปนหลักฐานในปจจุบันจึ งมี
ประโยชนและคุณคาอยางยิ่งและไมพนสมัย อยางไรก็ดีความรูในสมัยดังกลาวสัมพันธกับ
บริบททางประวัติศาสตรที่อาจจำแนกไดเปน ๓ ชวง ในแตละชวงระยะเวลานั้น สยามได
ปรับตัวเขากับเหตุการณทั้งภายในและภายนอก การมีปฏิสัมพันธเชนนี้เองที่ฝายสยามตอง
ริเริ่มเปนผูสรางสรรคตำราขึ้นสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งคือการเลียนแบบจากโลกภายนอก
ซึ่งจะทำใหสยามสามารถดำรงอยูไดอยางเทาทันความเปนตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลเขามาอยาง
ที่ไมเคยปรากฏมากอน
ตำราสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดแก
๑. ราโชวาทชาดก
ราโชวาทชาดกไดเคาเรื่องมาจากอรรถกถาของนิบาตชาดกเรื่องราโชวาทชาดกอัน
เปนชาดกลำดับที่ ๓๓๔ มีเนื้อเรื่องวา พระเจา อาทิตยมีมเหสีสององคคือนางสมุทวิชาเทวี
และนางสุภัททาเทวี นางสมุทวิชาเทวีมีโอรสนามวาวิทิตยราชกุมาร เมื่อโอรสมีพระชนมายุได
๓ พรรษานางสมุ ทวิชาเทวี ก็สิ ้น พระชนม พระเจาอาทิตยจึ งทรงตั ้งวิทิต ยราชกุมารเป น
พระยุพราช ตอมานางสุภัททาเทวีมีโอรสนามวาสุทัศนราชกุมาร นางสุภัททาเทวีทูลขอราช
สมบัติใหแกสุทัศนราชกุมาร แตพระเจาอาทิตยโปรดใหเปนเพียงอุปราช พระยุพราชไปศึกษา
ศิลปศาสตรที่เมืองตักศิลาจนมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาจึงเสด็จกลับมา เมื่อพบวาพระเจา
อาทิตยสวรรคตแลว พระวิทิตยกุมารก็ตั้งใจจะผนวชโดยใหสุทัศนราชกุมารครองราชยแทน
แตสุทัศนราชกุมารอางวายังไมมีความรู วิทิตยราชกุมารจึงสอนศิลปศาสตรและราชธรรมให
ดังความวา “เจาจงเสวยราชสมบัติเถิด อาตมาภาพหากรูสั่งสอนศิลปสาตร อันเปนกิจแหง
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พระมหากระษัตราธิราชแกเจา” หลังจากใหโอวาทแกสุทัศนราชกุมารแลว วิทิตยราชกุมาร
ก็เสด็จเขาปาหิมพานตและออกผนวช สวนสุทัศนราชกุมารก็ขึ้นครองราชย ปฏิบัติตามคำ
สอนของวิทิตยราชกุมาร เมื่อสิ้นพระชนมแลวก็ไปเกิดบนสวรรค
หนั ง สื อ เรื ่ อ งราโชวาทชาดกมี ค วามเป น ตำราเพื ่ อ ใช ส ั ่ ง สอนผู  ป กครองหรื อ
พระมหากษั ต ริ ย  เรื ่ อ งคุ ณ สมบั ต ิ อ ั น พึ ง ประสงค ข องผู  น ำ เรื ่ อ งทศพิ ธ ราชธรรมและ
นิติราชธรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมเที่ยงตรงและเพื่อประโยชนของประชาชนที่อยู
ภายใตพระราชอำนาจ
๒. ตำราขี่ชาง
ตำราขี่ชาง เปนตำราที่มีวัตถุประสงคใหรูจักการบังคับชาง การนุงผาในลักษณะ
ตาง ๆ การถืออาวุธ ตลอดจนประเภทและชนิดของชางไวอยางละเอียด ซึ่งนับไดวาเปนคูมือ
ของการควบคุม ฝกหัดบังคับชางซึ่งเปนกำลังสำคัญของสยามมาแตโบราณ ตนฉบับเดิมมีการ
ชำระในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย ต อ มาพระเจ า บรมวงศ เ ธอ
กรมหลวงอดิศรอุดมเดช โปรดใหพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และมีการพิมพอีกหลายครั้ง
๓. ตำราโอสถพระนารายณ
ตำราโอสถพระนารายณ เปนตำรับยาที่รูจักกันดีในปจจุบัน สันนิษฐานวาเปนตำรา
ยาที่แพทยประจำพระองคสมเด็จพระนารายณมหาราชไดประกอบตัวยาปรุงขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชเพื่อรักษาพระโรคตาง ๆ ตอมาจึงรวบรวมเผยแพร ขึ้น
ลักษณะตัวยาสมุนไพรและวิธีการปรุงยามีความเปนตะวันตกเขามาประกอบ รวมทั้งรายนาม
แพทยที่ปรากฏในตำราโอสถพระนารายณก็มีทั้งแพทยไทย จีนและฝรั่ง แสดงใหเห็นความรู
ในการรักษาโรค
ตำราโอสถพระนารายณมีการพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โปรดใหพิมพพระราชทานในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาแพทยพงศา (นาก โรจนแพทย)
๔. จินดามณี
จินดามณีเปนวรรณคดีสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ปจจุบันพบหลาย
สำนวน สำนวนที่เกาที่สุดคือฉบับที่เรียกวาจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี แตงในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ตามหลักฐานขอความในหนังสือวา “จินดามณีนี้ พระโหราธิบดี เดอม
อยูเมืองสุกโขไท แตงถวายแตครั้งสมเด็จพระนารายณเปนจาวลพบุรีย” นักวรรณคดีไทยและ
นักประวัติศาสตรนับวาจินดามณีเปนคูมือหรือตำราสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยมาแต
อดีต เนื้อหาของหนังสือ เลม นี้ เปน การรวบรวมถอยคำที ่อ าจเขีย นผิด คำที่อา นยาก
คำพองเสีย ง คำศัพทที่ ไ ม ไดใชใ นสามั ญ วิส ั ย และคำศัพทท ี่ ใช ในภาษาเขีย นเป น หลั ก
5

5

จึงสันนิษฐานวาหนังสือจินดามณีเปนตำราดา นการสอนภาษาไทยสำหรับ ผูที่จ ะเข ารับ
ราชการหรือเขาถวายตัวในราชสำนัก เชนตำแหนงอาลักษณ หรืออาจเปนตำราสำหรั บ
นักปราชญราชกวีมากกวาที่จะเปนหนังสือเรียนสำหรับสามัญชนทั่วไป
๕. ราชปุจฉาสมเด็จพระนารายณมหาราช
พระราชปุจ ฉาในรัช กาลสมเด็จ พระนารายณ มหาราชเปน ลั กษณะคำถามตอบ
ที่สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงสัยในเรื่องอันดวยขอธรรมะในพระพุทธศาสนา และ
อาจเปนเรื่องอื่น ๆ จึงทรงเผดียงถามไปยังพระสงฆที่ทรงเคารพนับถือ เชนใน พ.ศ. ๒๒๒๔
ทรงถามไปยังพระพุทธโฆษาจารย และในขณะเดียวกันก็ทรงถามไปยังพระอาจารย ของ
พระองคคือพระอาจารยพรหม วัดปากน้ำประสบ และพระธรรมไตรโลก บางครั้งพระราช
ปุจฉาอาจเปนเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมในขณะนั้น เชนเรื่องที่มีชาวตางชาติเดิน
ทางเขามาในอยุธยามากกวากอน นับไดวาพระราชปุจฉานี้เปนตำราทั้งทางพุทธศาสนาและ
เปนบันทึกสังคมไดอีกดวย
๖. ตำราทูตตอบ
ตำราทูตตอบเปนคูมือหรือตำราสำหรับผูที่เปนราชทูตสยามที่ตองเดินทางไปเจริญ
ทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ ซึ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีชาวตางชาติ
หลายชาติที่เดินทางเขามาถวายพระราชสาสน ครั้นสมเด็จพระนารายณฯ ทรงแตงราชทูต
กลับไปนั้น ทูตตองมีความรูพื้นฐานที่จะตอบคำถามตาง ๆ ที่เปนเรื่องทั่วไปเชนเรื่องที่ตั้ง
พื้นที่ภูมิศาสตร การปกครอง พระมหากษัตริย ฯลฯ
๗. ตำรากระบวนพยุหยาตราสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
ตำรากระบวนพยุหยาตราสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนสมุดภาพที่เขียนลง
ในสมุดไทยขนาดใหญกวาปกติ ในทำนองการบันทึกลำดับของมาพระที่นั่งและกระบวนเรือ
พระที่นั่งที่จัดเขากระบวนพยุหยาตราทั้งทางบกและทางน้ำ ริ้วกระบวนพยุหยาตราทาง
สถลมารคเปนริ้วกระบวนมา ปรากฏความในบานแพนกของสมุดไทยวา สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขณะทรงดำรงตำแหนงกรรมการหอพระสมุด
วชิรญาณโปรดใหคัดจำลองขึ้นจากฉบับเดิม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยอธิบายในบานแพนก
วากระบวนมานี้สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงจัดริ้วกระบวนเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงสักการะพระพุทธบาท สระบุรี ที่สันนิษฐานไดวาเปนตำรากระบวนมาในรัชสมัยนั้น
ก็เพราะในกระบวนปรากฏมาที่ขี่ตามหลวงมาทรงพระเจาลูกเธอ ระบุชื่อวาหมอมป ซึ่ง
หมายถึงพระปย พระราชโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณมหาราช
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สวนตำรากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือตำรากระบวนเรือนั้น เรียกกันอีกชื่อ
หนึ่งวากระบวนพยุหยาตราเพชรพวงทางชลมารค เปนสมุดไทยขาวเขียน ดวยอักษรไทย
เสนรง เปนฉบับคัดลอกมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๗ ลักษณะเปนการจัดริ้วกระบวนเรื อใน
พระราชพิธ ีเสด็จ พระราชดำเนิน โดยกระบวนพยุห ยาตราทางชลมารค คำวาเพชรพวง
หมายความวา จัดรูปกระบวนเรือใหเรือพระที่นั่งทรงอยูกลางริ้ว แวดลอมดวยเรือพระที่นั่ง
รอง และเรือสำคัญตาง ๆ เปนลำดับเหมือนรัศมีเพชร ที่ตลิ่งสองขางมีทหารมาอารักขาความ
ปลอดภัย
เอกสารความรูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชที่ยังคงตกทอดมาจนปจจุบันนี้
อาจมีจำนวนหนึ่งที่ยังไมไดรับการเผยแพร หากแตเฉพาะตำราที่เผยแพรและเปนที่รูจักกัน
พอสมควรนั้น ก็แสดงใหเห็นชัดเจนถึงสรรพความรูที่มีประโยชนและสะทอนสังคมในรัชกาล
ของพระองคที่ความคึกคักและมีพลวัตที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุงเรืองของรัชสมัย
ตำราความรูในจารีตของสังคมไทยนั้น สวนมากเปนการบอกเลาหรือทองจำมากกวาที่
จะบั น ทึ ก ลงไปเป น ลายลั ก ษณ อ ั ก ษร เพราะเหตุ ท ี ่ ก ารเรี ย นหรื อ สื บ ทอดนั ้ น ผ า น
ครูบาอาจารยซึ่งมีส ถานภาพทางสังคมที่ส ูงกวา อาจหมายถึงบุคคลที่มีความศักดิ์ ส ิ ทธิ์
คำสอนก็ยอมมีความศักดิ์สิทธิ์ตามไปดวย การคัดลอกเอกสารจึงตองเปนไปอยางระมัดระวัง
รอบคอบ และกระทำอยางไมใหผูอื่นรูหรือรับทราบ ตำราที่เปนความรูอาจเปน ๓ กลุม คือ
กลุมแรกเปนตำราความรูในสาธารณะเชนตำรายารักษาโรค ที่แพทยแผนไทยคัดลอกและ
จดบันทึกไว กลุมที่ ๒ เปนตำราในราชสำนัก เชนการขี่ชาง การยกทัพ การจัดทัพแบบพิชัย
สงคราม ตำราริ้วกระบวนพยุหยาตรา เปนตน และกลุมที่ ๓ เปนตำราความรูเพื่อการเฉพาะ
คราว เชนพระราชปุจฉาหรือตำราคูมือทูต ซึ่งจะเกิดขึ้นจากเหตุการณในสังคมขณะนั้นที่ผู
เรียบเรียงตำราหรือความรูตองเตรียมการหรือซักถามขอมูลเพื่อใหเกิดความกระจางขึ้น
การใชความรูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้นเปนพลังอยางหนึ่งในการ
รับมือกับความเปนตะวันตกที่เขามาในสังคมอยุธยา นักวิชาการเคยสันนิษฐานวาการเกิดขึ้น
ของตำราจิน ดามณีน ั้น เปน แนวคิดที่สมเด็จพระนารายณฯ ทรงสรางขึ้นเพื่อรับมือกับ
การศึกษาแบบฝรั่งของมิชชันนารีซึ่งก็มีความเปนไปไดในระดับหนึ่ง แตลำพังเพียงหนังสือ
เลมเดียวคงไมอาจตานทานกระแสของชาวตะวันตกที่เขามาในอยุธยามากไดนัก สมเด็จ
พระนารายณมหาราชทรงสงเสริมและจัดระเบียบองคความรูใหม มีตำราที่จดบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรที่สะทอนวาทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องตาง ๆ เปนจำนวนมาก เชนเชื่อได
วาเมื่อทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการดาราศาสตรแบบตะวันตกแลวนั้น ก็จะทรงสงเสริมเรื่อง
ดาราศาสตรแบบสยามเชนการเขียนตำราดาวขึ้นดวยเชนกัน
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ในปจจุบันนี้ การตอยอดความรูจากรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีมากขึ้น
กวากอน เชนตำราโอสถพระนารายณไดรัยบการศึกษาเชิงลึกในเรื่องของสมุนไพรและฤทธิ์
ยาเพื ่ อสกัดนำมาพัฒ นาการรักษาแบบแพทยแผนไทย ทำใหเกิด ความกระตือรือรน ใน
การศึกษาเอกสารเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดีจะเปนที่จะตองมีการสำรวจเอกสารเพิ่มเติมและ
เผยแพรในวงวิชาการตอไปอีกเพื่อเปนการจุดประเด็น ในการศึกษาประวัติศาสตรสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชในมิติที่หลากหลายและบูรณาการ
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การศึกษาสภาพคูเมือง คันดินกำแพงเมือง
ประตูเมืองและปอมปราการเมืองเกาลพบุรี
วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ 1 ปรีดี พิศภูมิวิถี 2
1

2

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
บทบาทหนาที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ภายใตศักยภาพ จุดเดนและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนหนวยงานหนึ่งที่มีการดำเนินงานที่สอดคลอง
กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ภายใตกลยุทธ
การพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถิ่น ภาครัฐ
ภาคเอกชนในเขตบริการ เพื่อใหเกิดฐานขอมูลและแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวดานศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น ตามอัตลักษณคือ สืบสานงานศิลป แหลงขอมูลทองถิ่นลพบุรี
ดว ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยูในเขตเมืองเกาลพบุรี เปน เมืองที่มี
ความเจริญรุงเรื่องติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน หลายยุค หลายสมัยอยางตอเนื่อง นับเปน
เวลามากกวา ๓,๐๐๐ ป ตั้งแตสมัยทวาราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) สมัยลพบุรี
ภายใตอิทธิพลของขอม (พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘) สมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑9-24)
จนถึง สมัยรัตนโกสินทรปจจุบัน (พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๖) แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสม
ของเมืองลพบุรีตอการใชเปนที่ตั้งถิ่นฐานและนับเปนเมืองโบราณที่มีเอกลักษณเฉพาะคือ
เปนเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีหลักฐานทางดานประวัติศาสตรของการตั้งชุมชนที่ปรากฏ
ลักษณะคูน้ำ คันดิน ตั้งแตสมัยทวารวดี มีผูอยูอาศัยตั้งถิ่นฐานติดตอกันมายาวนานจนถึง
ปจจุบัน มิเคยถูกทิ้งใหเปนเมืองราง หลักฐานทางประวัติศาสตรดานกายภาพ ตลอดจน
รองรอยหลั กฐานทางศิล ปสถาปต ยกรรมที ่ป รากฏให เห็น ในป จ จุ บ ั น เปน สิ่งยืน ยั น ถึ ง
ความเจริญรุงเรืองในอดีตเปนอยางดี รวมทั้งจากคำขวัญของจังหวัดลพบุรี “วังนารายณ
คูบาน ศาลพระกาฬคูเมือง ปรางคสามยอดลือเลื่อง เมืองแหงดินสอพอง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
เกริกกอง แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ” ไดสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี
วาเปนเมืองเกาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
ประเทศไทย
1
2

ผูชวยศาสตราจารย, ผูทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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นอกจากหลักฐานทางวัตถุแลว ยังมีสิ่งที่ยืนยันไดอีกอย างหนึ่ง คือเอกสารทาง
ประวัติศาสตรของชาวตางชาติที่ไดทำการบันทึกไวเกี่ยวกับความเจริญทางกาวหนาทางดาน
สถาปตยกรรมของลพบุรีตั้งแตสมัยอดีต และจากการศึกษาองคประกอบของเมืองลพบุรีที่มี
ความสำคัญตั้งแตในอดีต ซึ่งเคยเปนเมืองหนาดาน เมืองลูกหลวง เมืองราชธานีแหงที่ ๒
เมืองลพบุรี มีคุณสมบัติตามหลักยุทธศาสตร เพื่อการปองกันขาศึกศัตรูและการกินดีอยูดีของ
ประชาชน อันประกอบดวยสิ่งกอสรางสำคัญ ๔ ประการ อยางครบถวน คือ ๑. คูเมือง
๒. คันดินและ หรือ กำแพงเมือง ๓. ประตูเมือง ๔. ปอม (ปอมปน หรือปอมปราการ)
ซึ่งโบราณสถานเหลานี้ไดรับการบูรณะและสรางขึ้นใหมในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
ดังที่ปรากฏหลักฐานใหเห็นโบราณสถานที่สำคัญ ๆ จำนวนมากภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเกา
ลพบุรี
สมเด็จพระนารายณมหาราชเปนพระมหากษัตริยองคที่ ๒๗ ครองกรุงศรีอยุธยา
ระหวางป พ.ศ. (พ.ศ. ๒๑๙๙ – พ.ศ. ๒๒๓๑) ในระหวางที่ทรงครองราชยที่อยุธยา โปรดมา
ประทับวาราชการที่ลพบุรีเปนระยะเวลานาน ๗ - ๘ เดือนใน ๑ ป โปรดใหสรางเมืองลพบุรี
ขึ้นเปนราชธานีแหงที่ ๒ โปรดใหสรางพระราชวังและปอมปราการเปนแนวปองกันอย าง
แข็งแรงขึ้น โดยไดรับความชวยเหลือจากชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียน สมเด็จพระนารายณ
มหาราชโปรดใหสรางสิ่งกอสรางที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนจำนวนมาก ไดแก
วั ดป น วัดอิน ทรา วัดกวิศราราม วัดเสาธงทองวัดบัน ไดหิน วัด ตองปุ วัด พรหมมาสตร
วัดเชิงทา พระนารายณราชนิเวศน พระที่นั่งไกรสรสีหราช บานหลวงรับราชทูต ปอมทาโพธิ์
ปอมชัยชนะสงคราม ประตูชัย ประตูเพนียด และวัดสันเปาโล เปนตน ซึ่งโบราณสถาน
เหลานี้ กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียง
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ แตยังมี
โบราณสำคัญ ๆ อีกหลายแหงที่ยังคงมีรองรอยแหงความเจริญรุงเรืองครั้งอดีต ปรากฏ
หลักฐานใหเห็นเปนประจักษ แตยังไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวไทยจำนวนนอย
และ สิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบโบราณสถานยังไมไดรับการอนุรักษและพัฒนาเทาที่ควร
อาจจะเปนเพราะสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการรับรูถึงคุณคาและความสำคัญยังน อยไป
โบราณสถานดังกลาว ไดแก คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง ปอมปราการเมืองเกา
ลพบุรี ซึ่งโบราณสถานเหลานี้กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ
ในราชกิจ จานุเบกษา เลมที่ ๕๓ หนา ๙๐๓-๙๐๕ เมื ่ อวั น ที ่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
เรียบรอยแลว

10

10

ปจจุบัน พื้นที่โบราณสถานหลายแหงกลายเปนพื้นที่รกราง ปกคลุมดวยตนไมขนาด
ใหญและวัชพืช ปกคลุม มีรองรอยของความเปนคูเมืองเหลืออยูบาง เชน คลองทอ และ
คลองสายบัว ซึ่งไดรับการดูแลรักษา ใหอยูในสภาพดี สวยงาม แตก็มีบางพื้นที่มีการใช
ประโยชนเพื่อการอยูอาศัย สรางบานหรือสิ่งกอสรางทับลงบนคูเมือง คันดินกำแพงเมือง
ประตูเมืองเกาบางชวงถูกบุกรุก มีการใชประโยชนในพื้นที่ มีการกอสรางอาคารบานเรือน
ชิดกับโบราณสถาน ปญหาดานภูมิทัศน เชน การติดตั้งเสาไฟฟาและสายไฟที่ตั้งชิดติดกับ
แนวกำแพงเมือง เชน มีการสรางเสนทางสัญจรตัดผานลอดประตู บริเวณประตูชัย การสราง
อาคารติดกับโบราณสถานที่ปอมชัยชนะสงคราม ปอมทาโพธิ์ และปอมประตูชัย การใช
ประโยชนจากกำแพงโบราณสถานเพื่อสรางเปนที่อยูอาศัยจนกลายเปนชุมชนแออัดอาจทำ
ให โ บราณสถานเกิ ด ความเสี ย หายและมี ก ารบุ ก รุ ก พื ้ น ที่ ไ ด และในบางสถานที่
ซากโบราณสถานหลงเหลือเพียงเล็กนอย จึงมีการสรางอาคารครอมซาก ขาดการจัดการและ
การดูแล เชน ปอมวัดเชิงทา และปอมวัดมเหศวร เปนตน การปลูกพืชปกคลุมหนาดินบน
แนวกำแพงเมืองขาดหายเปนชวง ๆ บางบริเวณของแนวกำแพงเมืองถูกตัดออกเพื่อเปด
ทางเขาสูที่อยูอาศัย การเจริญเติบโตของเมืองปจจุบัน การขยายระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูป การ ทำใหมีการสรา งที่อยูอาศัย อยูโ ดยรอบและประชิด โบราณสถาน โดยที่
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบโบราณสถานบางแหงไมรูถึงความสำคัญหรือประวัติความเปนมา
ของแหลงโบราณสถานดังกล าว ทำใหขาดความตระหนักและความหวงแหนในการเปน
เจาของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ขาดความภาคภูมิใจในทองถิ่น
จากขอเสนอแนะของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในหนังสือความสำคัญของคูเมือง คันดินกำแพง
เมืองลพบุรี ปญหาการบุกรุก ทำลาย และแนวทางในการแกไข เรียบเรียงโดยอาจารยภูธร
ภูมะธน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกลาววา โบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง
และปอมปราการเมืองลพบุรีวา ควรไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางเรงดวนซึ่ง ปจจุบัน
รองรอยของคูเมือง คันดินกำแพงเมือง รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ เชน ปอมปราการและ
ประตู เ มื อ ง ที ่ เ ป น หลั ก ฐานทางประวั ต ิ ศ าสตร โบราณคดี ศิ ล ปกรรม สถาป ต ยกรรม
อันทรงคุณคาและเปนมรดกทางวัฒนธรรมขอทองถิ่นและของประเทศ อยูในสภาพเสื่อม
โทรม ไมมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ขาดการอนุรักษและสงเสริมคุณคาชองโบราณสถาน
ดั ง กล า วให เ หมาะสมกั บ ที ่ เ ป น แหล ง โบราณสถานของชาติ ต ามที ่ ไ ด ข ึ ้ น ทะเบี ย นไว ใ น
ราชกิจจานุเบกษา
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นอกจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดลำดับใหลพบุรี เปน
๑ ใน ๑๐ เมืองเก า กลุมที่ ๑ ที่ตองไดรั บ การคุ มครองดูแลอยางเหมาะสมโดยเร ง ด ว น
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
และเมืองเกา ตามมติของคณะรัฐมนตรี ไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา โดยใหมีการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเกา
และจัดทำแผนแมบทบริหารจัดการเมื องเกาลาสุด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผังแมบทการ
อนุรักษเมืองเกาลพบุรีที่มีอยูหลายฉบับ ลวนเปนขอเสนอแนะที่ควรดำเนินการกับ แหลง
โบราณสถานและสิ่งแวดลอมอยางเรงดวน และถาขอเสนอแนะดังกลาวยังไม ไดรั บ การ
ดำเนิ น การอนุรักษและพัฒ นาแบบบูร ณาการอยางถูกหลักวิชาการ จากหนว ยงานและ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน โบราณสถานดังกลาวอาจมีแนวโนมจะเสื่อมคุณคาลงและสูญหายไป
ในที ่ ส ุ ด และด ว ยเหตุ ผ ลที ่ ส ำคั ญ อี ก ประการหนึ ่ ง คื อ แหล ง โบราณสถานดั ง กล า ว เป น
โบราณสถานที่สรางขึ้นมาตามหลักการปกครองประเทศ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
และความเปน อยูที่ดีของประชาชน ซึ่งสามารถพัฒ นาเปน แหลงเรีย นรูช ุมชน เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาและนักทองเที่ยวได
ดังนั้น จากสภาพปจจุบันของแหลงโบราณสถาน สะทอนใหเห็นวายังมีโบราณสถาน
สำคัญ ๆ อีกเปนจำนวนมากที่สามารถไดรับการอนุรักษและพัฒนาไดอีก โดยเฉพาะ คูเมือง
คันดินกำแพงเมือง ประตูเมืองและปอมปราการในเขตเมืองเกาลพบุรี แมวาจะไดมีการวาง
แผนการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานเมืองเกาลพบุรีมาเปนเวลานานและอยางตอเนื่อง
แตก็ยังไมสามารดำเนินการใหบรรลุผลไดตามแผน ยังไมมีการกำหนดขอบเขตโบราณสถานที่
ชัดเจน สมควรมีการอนุรักษและสงเสริมคุณคาของโบราณสถานดังกลาวใหเหมาะสมกับที่
เปนแหลงโบราณสถานของชาติตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวในราชกิจจานุเบกษา
คณะผูศึกษาจึงเห็นวาสมควรทำการศึกษา รวบรวมขอมูลและสำรวจสภาพปจจุบัน
ของ คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง ปอมปราการเมืองเกาลพบุรี เพื่อใหไดขอมูลที่
เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชประโยชนตอการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานดังกล าว
รวมทั้งจะเปนการพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการอนุรกั ษและพัฒนาความเปน
เมืองเกาลพบุรีใหโดดเดน โดยอาศัยพื้นฐานทางกายภาพที่เปนทรัพยากรที่สำคัญที่มีอยูแต
เดิมและนำผลการศึกษามาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอบสนอง
กั บ พั น ธกิจ หลั ก ของสำนั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ในการ
ดำเนินงาน เพื่อใหเกิดฐานขอมูลและแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวดานศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เพื่อใหชาวลพบุรี ไดมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองมากขึ้น รวมทั้งเปนการ
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สงเสริมใหเกิดแหลงเรียนรูในชุมชนเกิดการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนและสามารถอยูรวมกันกับ
โบราณสถานและรักษาสิ่งแวดลอมแบบพึ่งพาอาศัยกันจากปญหาในปจจุบัน อาจจะมีสาเหตุ
มาจากหลายปจจัย อาทิ การเขาถึงไมสะดวก ไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมมีปายสื่อความหมาย
และชุมชนโดยรอบยังขาดความตระหนักในคุณคา ความรูสึกการเปนเจาของโบราณสถาน
และขาดความภาคภูมิใจในการที่ไดอยูอาศัยในพื้นที่นั้น ๆ จึงทำใหขาดความหวงแหน ขาด
ความสนใจการอนุรักษและพัฒนา โบราณสถานดังกลาว ทั้ง ๆ ที่เปนโบราณสถานสำคัญ
วัตถุประสงคในการศึกษา
๑. เพื่อสำรวจรองรอยที่เหลืออยูของคูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมืองและปอม
ปราการเมืองเกาลพบุรี และมีการกำหนดขอบเขตโบราณสถานที่ชัดเจน
๒. เพื่อสงเสริมคุณคา ความสำคัญของ คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมืองและ
ปอมปราการเมืองเกาลพบุรี ซึ่งเปนโบราณสถานสำคัญของชาติ ใหคงอยูตลอดไป
๓. เพื่อสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและ ปองกันการบุกรุก ทำลายโบราณสถาน
อันเปนมรดกสำคัญ ของชาติโดยมีการกำหนดขอบเขตโบราณสถานที่ชัดเจน
๔. เพื ่ อ นำข อ มู ล ไปต อ ยอดสร า งฐานข อ มู ล ท อ งถิ ่ น ให เ ป น แหล ง เรี ย นรู
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรตอไป
กรอบการศึกษา
๑. พื้นที่ในการศึกษา คือ คูเมือง (คลองทอ คลองทากระยาง คลองบางป คลอง
สายบัว) คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง (ประตูชัยและประตูเพนียด) ปอมปราการ (ปอม
ทาหิน ปอมทาโพธิ์ ปอมชัยชนะสงคราม ปอมวัดเชิงทา ปอมวัดมเหศวร ปอมหลังโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย และปอมประตูชัย)
๒. เนื้อหาในการศึกษา ความเปนมาของเมืองเกาลพบุรี การอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกา ความสำคัญและสภาพปจจุบันของโบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพงเมืองเกา ประตู
เมืองและปอมปราการเมืองเกาลพบุรี
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วิธีดำเนินการศึกษา
๑. ศึกษาความสำคัญของแหลงโบราณสถานจากเอกสารและจากการลงพื้นที่ภาคสนาม
๒. ศึกษาความเปนมาของเมืองเกาลพบุรีจากเอกสารที่เกี่ยวของ
๓. ศึกษาขอบเขตพื้นที่เมืองเกาลพบุรี ที่เปนที่ตั้งของแหลงโบราณสถานที่ศึกษา
๔. สำรวจสภาพปจจุบันของแหลงโบราณสถานที่ศึกษาพรอมกับผูเชี่ยวชาญ
๔. จัดทำแผนผังแหลงโบราณสถานที่ทำการศึกษา
๕. สรุปการศึกษาใหนักวิชาการตรวจทานความถูกตอง
๖. นำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
แผนการดำเนินงาน
๑. สำรวจและศึกษาขอมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จากสื่อ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมืองและปอมปราการเมืองเกาลพบุรี
๒. ลงพื้นที่ สำรวจเสนทางและสภาพปจจุบันของสถานที่ที่กำหนดทุกแหลงดวย
ความรวมมือของชุมชนในพื้นที่และนักวิชาการ
๓. รวบรวม เรียบเรียงขอมูล จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ
๔. ตรวจสอบความถูกตองโดยนักวิชาการดานโบราณคดี
๕. ปรับปรุง แกไข สงรายงานฉบับสมบูรณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เกิดการอนุรักษ พัฒนาแหลงโบราณสถานอันเปนมรดกของชาติที่เกิดจากการ
บูรณาการระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. โบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง และปอมปราการเมืองเกา
ลพบุรีมีขอบเขตชัดเจนมากขึ้น เปนที่รูจักมากขึ้น
๓. ชุมชนที่พักอาศัยอยูโดยรอบแหลงโบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตู
เมือง และปอมปราการเมืองเกาลพบุรี ตระหนักในคุณคาแหลงโบราณสถานมากขึ้ นและ
รวมกันอนุรักษและพัฒนา
๔. เพิ่มเสนทางทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในเขตเมืองเกาลพบุรี
๕. มีแหลงเรียนรูในชุมชนเพิ่มขึ้นในเขตเมืองเกาลพบุรี
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา
๑. รองรอยของคูเ มื องชั ้นในสุด ทั้ ง ๓ ดาน ประกอบดวยคลองทอ (คูเมืองดาน
ทิศตะวันออก) คลองทากระยาง (คูเมืองดานทิศเหนือ) คลองบางป (คูเมืองดานทิ ศใต )
ซึ่งเปนคูเมืองที่มีการขุดดินขึ้นมาถมเปนกำแพงเมืองอยูในสภาพไมสมบูรณไมไดใชประโยชน
เปนคูเมืองดังสมัยนั้น
โบราณสถานคลองทอ เปนคูเมืองที่ยาวที่สุดในจำนวนคูเมืองทั้ง ๓ ดาน สภาพ
ปจจุบันของคลองทอบางชวง ยังปรากฏแนวคันอิฐกอปูนรุนเกา อยูในสภาพชำรุดทรุดโทรม
และเสื่อมสภาพ ไดพบรองรอยอิฐแตกหักและกรอนกะเทาะไปทั่วบริเวณ บางชวงของแนว
คลองมีการสรางตลิ่งปูน เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ำ แตในบางชวงก็ยังคงสภาพเปนตลิ่ง
ดินธรรมดา แตในบางชวงของคลองทอ มีตนไมและวัชพืชขึ้นปกคลุมเกือบตลอดทั้งแนวอิฐ
คูเมืองนี้ถูกตัดออกเปนชวง ๆ มีการสรางถนนตัดผาน (ภาพที่ ๑.1) คูเมืองบางชวงไดรับการ
ดูแลรักษาจากเทศบาลเมืองลพบุรีเปนอยางดี อยูในสภาพที่สวยงาม รมรื่น สำหรับน้ำที่อยูใน
คลองนั้น อยูในสภาพคอนขางใส ไมขุนดำ ไมมีเศษขยะตกหลนลงไปในน้ำ (ภาพที่ ๑.2)
แตบางชวงก็มีการปลูกบานเรือนทับลงไปในคูเมือง (ภาพที่ ๑.3 และ ภาพที่ ๑.4) และ
คูเมืองอีกชวงหนึ่งที่ยังคงความเปนคูเมือง (ภาพที่ ๑.4) และคูเมืองดานหลังโรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย ไดร ับ การอนุร ักษและพัฒ นาโดยกรมศิล ปากรยังมีร องรอยเหลืออยูใหศึกษา
ในคูเมืองมีน้ำที่ใสสะอาด มีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่รมรื่นสวยงาม มีประชาชนทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศมาใชสถานที่เปนที่พักผอนหยอนใจ ตกปลา เปนตน ฝงของคูเมือง
ทางดานทิศตะวันออกติดกับศูนยสงครามพิเศษ มีภูมิทัศนที่สวยงามมาก (ภาพที่ ๑.5)
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ภาพคูเมืองและกำแพงเมืองสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

ภาพที่ ๑.1

ภาพที่ ๑.2

ภาพที่ ๑.3
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ภาพที่ ๑.4

ภาพที่ ๑.5
คลองทอ คูเมืองชั้นในสุด (ดานทิศตะวันตก)

คลองบางป (คูเมืองดานทิศใต) ปจจุบันไมมีปายบอกที่ชัดเจน ไปบรรจบกับแมน้ำ
ลพบุรีซึ่งเปนแนวคูเมืองธรรมชาติ คลองบางปนี้ปรากฏสภาพของคูเมืองใหเห็นไมชัดเจน
อยูในสภาพตื้นเขิน แตมีตนไมและวัชพืชปกคลุมอยางหนาแนน (ภาพที่ ๑.6) บางชวงถูกถม
ดินกลายเปนพื้นที่อยูอาศัย เปนถนนสำหรับสัญจร (ภาพที่ ๑.7)

ภาพที่ ๑.6

ภาพที่ ๑.7
ภาพคลองบางป
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คลองทากระยาง (คูเมืองดานทิศเหนือ) สภาพปจจุบัน ยังเห็นรองรอยชัดเจนคือ
บริเวณดานหนาวัดตองปุ (ภาพที่ ๑.8) และดานขางวัดปาธรรมโสภณ (ภาพี่ ๑.9) เมื่อ
มีการขยายศูนยการคามาตั้งที่บริเวณสระแกว ไดมีการถมคูเมือง สรางอาคารพาณิชยทับ
เกือบหมด

ภาพที่ 1.8

ภาพ 1.9

ภาพคลองทากระยาง คูเมืองดานทิศเหนือ
คลองสายบัว (คูเมืองชั้นที่ ๒) ยังมีสภาพเปนคลองอยางสมบูรณ (ภาพที่ ๑.๑0)
แตมีบางชวงที่ถูกตัดเปนถนน (ภาพที่ ๑.๑1) บางชวงมีตนไมใหญและวัชพืชปกคลุมและมี
การปลูกสิ่งกอสรางเปนที่อยูอาศัยในคูเมืองนี้ (ภาพที่ ๑.๑2)

ภาพที่ ๑.๑0

ภาพที่ ๑.๑1
ภาพคลองสายบัว (คูเมืองชั้นที่ ๒)
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๒. คันดินกำแพงเมือง กำแพงเมืองชั้นใน ยังคงมีรองรอยเปนเนินดินพูนสูงใหเห็น
เปนแนวยาวบางชวงอยูในสภาพเกือบสมบูร ณแตถู กตัด ออกหายไปเป นชวง ๆ เพื่อทาง
เขา-ออกของประชาชนที่สรางบานเรือนอยูในบริเวณนั้น (ภาพที่ ๒.๑) บางชวงมีการกอสราง
บานเรือนถนนบนคันดินกำแพงเมือง
จากการสำรวจสภาพปจจุบันเบื้องตนของแนวคันดินกำแพงเมือง พบวา แนวชั้นดิน
ชั้นที่ ๑ มีการ รุกล้ำเปนที่อยูอาศัย ตลาด หรือยานพาณิชยกรรม ไดแก ตลาดบนเมือง
สวนแนวคันดินชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ พบรองรอยแนวคันดินเพียงบางสวน และสวน
ใหญอยูในเขตพื้นที่ทหาร นอกจากนั้นยังพบวา บนแนวคันดินกำแพงเมืองชั้นที่ ๓ มีการปลูก
สรางอาคารบานเรือนประชิดกับโบราณสถานตามแนวคลองสายบัว (ภาพที่ ๒.๒-๒.๗)
สวนแนวคันดินกำแพงเมืองชั้นที่ ๔ ในปจจุบัน คือ ถนนนเรศวรและถนนศรีอินทราทิต

ภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.4
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ภาพที่ ๒.๕

ภาพที่ ๒.๖

ภาพที่ ๒.๗
ภาพคันดินกำแพงเมืองที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบัน
๓. ประตูน ้ำ หรือประตูร ะบายน้ำ มี ๒ ประตู คือ ประตูช องกุฏ และประตู ท อ
มีสภาพปจจุบันดังนี้
ประตูชองกุฏ มีปายบอกความสำคัญของประตูอยูใกลกับโบราณสถาน แตมองเกือบ
ไมเห็นตัวหนังสือ ถูกถนนตัดผานหนาประตู มองเห็นประตูเพียงครึ่งเดียว (ภาพที่ ๓.๑) ยังมี
กำแพงหลงเหลือใหเห็นรองรอย (ภาพที่ ๓.๒) สวนดานทิศตะวันออกของโบราณสถานมีการ
สรางเพิงพักอาศัยโดยใชพื้นที่บางสวนของโบราณสถานเปนผนังเพิงพัก (ภาพที่ ๓.๓) อิฐสวน
ใหญยังอยูในสภาพคอนขางดี ไมเปอยยุย แตมีบางชวงที่พบวาปูนสอระหวางอิฐเริ่มหลุดรอน
เสื่อมสภาพ สวนชวงรอยตอระหวางแนวกำแพงอิฐแตละดานนั้นมีรอยแตกราวปรากฏใหเห็น
อยู  ทั ่ ว ไปและภายในประตูช องกุดนี้ มีน ้ำ เปน สีดำทว มขัง อยูในระดับ ต่ำกวาปากประตู
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มีรองระบายน้ำเหลืออยูแตมีขยะ (ภาพที่ ๓.๔) สภาพแวดลอมของประตูชองกุดเปนปจจัย
เสี่ยงตอการเสื่อมสภาพของโบราณสถานในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งจากการกระทำของมนุษยและ
จากธรรมชาติ ไดแก ทางดานทิศใต ทิศตะวันตก บนแนวกำแพงอิฐ สวนทางทิศเหนือ มีการ
สรางถนนชัยชนะสงครามติดกับเขตโบราณสถาน สวนแนวรั้วที่เปนเครื่องแบงกั้นอาณาเขต
ของโบราณสถานออกจากการบุกรุกนั้น มีอยูเฉพาะทางทิศตะวันตก
ประตูทอ อยูในสภาพคลายประตูชองกุฏ (ภาพที่ ๓.๕) สภาพคอนขางชำรุดทรุด
โทรม ตัวโบราณสถานมีรองรอยแนวอิฐแตกราวเปนทางยาวดานทิศตะวันออก อิฐบางชวง
เปอยยุยและเริ่มเสื่อมสภาพ (ภาพที่ ๓.๖) พบวามีการสรางทางเดินคอนกรีตและบันไดปูน
ขนาดเล็กขนาบทับ ทั้ง ๒ ขา งของโบราณสถาน เพื่อใชเปน ทางเดินและทางสัญจรของ
รถจักรยานยนตของประชาชนที่สรางบานเรือนอยูทางทิศเหนือของโบราณสถานประตูทอ
นอกจากจะถูกดัดแปลงเปนสะพานขามคลองซึ่งเรียกวา สะพานชาง แลวยังมีการสราง
บานเรือนประชิดกับโบราณสถานอยางหนาแนน โดยเฉพาะทางทิศเหนือและทิศใต มีตนไม
และวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วไป ขาดการดูแลรักษาในฐานะที่เปนโบราณสถานสำคัญ (ภาพที่
๓.๗-๘)

ภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.2
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ภาพที่ ๓.๓

ภาพที่ ๓.๔
ประตูชองกุฏ (ประตูน้ำ)

ภาพที่ ๓.๕

ภาพที่ ๓.๖
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ภาพที่

๓.๗
ภาพประตูทอ (ประตูน้ำ)

ภาพที่ ๓.๘

4. ประตูเมือง คือ ทางเขา-ออก ๘ ชองบนกำแพงเมืองชั้นใน ที่เหลือใหเห็นรองรอยบาง คือ
ชองทางดานทิศตะวันออก ชื่อวา ประตูผี ยังปรากฏเสนทางขนสงศพออกจาก
ภายในกำแพงเมือง (ภาพที่ ๔.๑) ขามสะพานคลองทอ (ภาพที่ ๔.๒-๔) เพื่อไปทำพิธีปลงศพ
ที่วัดที่อยูนอกกำแพงเมือง (ปจจุบันไมมีรองรอยของวัดอยูแลว) มีชุมชนประตูผีตั้งอยู ใน
บริเวณนั้นแสดงเปนหลักฐาน ประตูดานทิศใต เปนประตูที่สำคัญที่สุด ใหญที่สุด สภาพ
คอนขางสมบูรณคือ คือ ประตูชัย มีถนนอยูตรงกลางประตู เปนที่สัญจรเขา ออกของชุมชน
ในบริเวณนั้น บนแนวประตูดานหนามีการนำพระพุทธรูปและพวงมาลัยตั้งไวบริเวณประตูชัย
มีการปลูกสรางอาคารบานเรือนโดยรอบโบราณสถาน ทำใหความสงางามของประตูชัยลด
นอยลงไปทั้ง ๆ ที่เปนโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณคามาก (ภาพที่ ๔.๕-๖) และประตูดาน
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ คื อ ประตู พ ะเนี ย ด (ภาพที ่ ๔.๗) ด า นหลั ง ของประตู พ ะเนี ย ด
คือ พะเนียดคลองชาง เปนสถานที่คลองชางสวนพระองคของสมเด็จพระนารายณมหาราช
(ภาพที่ ๘) ตั้งอยูในคายสมเด็จพระนารายณมหาราช ยังคงรักษาสภาพเดิมไวเปนอยางดี แต
การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับประตูพะเนียดนั้นยังไมแพรหลายเทาที่ควร เพราะการเขาถึง
โบราณสถานไมสะดวก
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ภาพที่ ๔.๑

ภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.4

ภาพเสนทางขนสงศพผานประตูผีขามสะพานคลองทอ

24
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ภาพที่ ๔.๕

ภาพประตูชัย

ภาพที่ ๔.๗ ประตูเพนียด

ภาพที่ ๔.๘ เพนียดคลองชาง
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25

ภาพที่ ๔.๖

๓. ปอมปนหรือปอมปราการ มีทั้งหมด ๘ ปอม (ตามหลักฐานแผนที่เมืองลพบุรี
๒๔๕๗) ขนาดแตกตางกันไป ปอมขนาดใหญพิเศษมีรองรอยหลักฐานเหลืออยูปอมเดียวคือ
ปอมทาหิน (ภาพที่ ๕.๑) เปนปอมปนที่ตั้งอยูกึ่งกลางกำแพงเมือง ดานริมแมน้ำลพบุรี
ปจจุบันเหลือแตฐานปอม (ภาพที่ ๕.๒-๕.๔) เดิมมีสถานีตำรวจทาหินสรางอยูบนฐานปอม
ปจจุบันไดรื้อถอนไปแลว ยังคงเปนที่รกรางวางเปลา มีเศษอิฐเศษวัสดุกอสรางอยูเต็มพื้นที่
ปอมขนาดใหญ มี ๓ ปอม คือ ปอมทาโพธิ์ ปอมชัยชนะสงคราม และปอมวัดเชิงทา เหลือ
หลักฐานเพียง ๒ ปอม คือ ปอมทาโพธิ์และปอมชัยชนะสงคราม ปอมทาโพธิ์ (ภาพที่ ๕.๓)
คือปอมปนที่อยู ในมุมทแยงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนปอมที่มีสภาพคอนขางสมบูรณ
วิศวกรชาวฝรั่งเศสตองการสรางใหปอมนี้อยูบนพื้นที่สูง เพื่อสามารถสังเกตขาศึกไดงาย และ
ใชแนวสระเสวย ทองพรหมาสตร เปนแนวคูน้ ำดานนอกโดยไมตองขุด คูน ้ำเพิ่มเติ ม อีก
ลักษณะเปนปอมสี่เหลี่ยมสูงใหญกอดวยอิฐถือปูนเปนกรอบนอกทั้งสามดาน ดานในถมดิน
ตอยาวเปนแนวเดียวกับกำแพงเมือง มีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพง ซึ่งเปนปราการที่สำคัญ
ของเมืองลพบุรี สวนดานนอกปอมนั้นเนื่องจากในปจจุบันถูกรบกวนจากการสรางบานเรือน
ของประชาชนจึงไมสามารถสังเกตไดวามีรองรอยของฐานหรือแนวปอมอะไรเหลือบาง (ภาพ
ที่ ๕.๔-๕.๘) ปอมชัยชนะสงคราม เปนปอมทางทิศตะวันตกเฉียงใต สภาพคอนขางสมบูรณ
มีความสูงจากพื้นดินนอกเมือง ๑๐ เมตร (ภาพที่ ๕.๙ - ๕.๑๐) ปอมขนาดกลางมี ๒ ปอม
อยูดานทิศตะวันออก ปจจุบันเหลืออยู ๑ ปอม คือปอมหิน หรือที่เรียกวาปอมหลังโรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย (ภาพที่ ๕.๑๑ – ๕.๑๔) สภาพคอนขางสมบูรณ สวยงามมาก ตั้งอยูหลัง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปอมขนาดเล็ก ดานทิศใต คือปอมประตูชัย (ภาพที่ ๕.๑๕ - ๕.๑๖)
ตั้งอยูติดกับประตูชัยดานทิศตะวันออก อยูในสภาพคอนขางสมบูรณ เนื่องจากตั้งอยูดานหลัง
ของประตูชัย จึงมองไมเห็นปอมนี้ชัดเจน แตยังอยูในสภาพดี เกือบสมบูรณและปอมมเหศวร
ไมมีรองรอยเหลืออยู ปรากฏอยูแคเนินดิน ตั้งอยูขางวัดมเหศวร ซึ่งวัดก็ไมมีรองรอยเหลืออยู
ถูกทำลายไปหมดแลว (ภาพที่ ๕.๑๗-๕.๑๘)
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ภาพที่ ๕.๑

ภาพที่ ๕.๒

ภาพที่ ๕.๓

ภาพที่ ๕.๔
ภาพปอมทาหิน
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ภาพที่ ๕.๕

ภาพที่ ๕.๖

ภาพที่ ๕.๗

ภาพที่ ๕.๘
ภาพปอมทาโพธิ์
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ภาพที่ 19

ภาพที่ 5.20
ภาพปอมชัยชนะสงคราม
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ภาพที่ ๕.๑๑

ภาพที่ ๕.๑๒

ภาพี่ ๕.๑๓

ภาพี่ ๕.๑๔
ภาพปอมหิน
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ภาพที่ ๕.๑๕

ภาพที่ ๕.๑๖
ภาพปอมประตูชัย

ภาพที่ ๕.๑๗

ภาพที่ ๕.๑8 ภาพ ปอมมเหศวร (เหลือแตฐานเนินดิน)
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเอกสารในเบื้องตน และจากการลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม
๑. โบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพงเมืองเกา ประตูเมืองและปอมปราการเมือง
เกาลพบุรี เปนโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณคามาก เปนโบราณสถานที่กรมศิลปากรไดขึ้น
ทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุ เบกษา เลมที่ ๕๓ หนา ๙๐๔ วันที่ ๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ โบราณสถานเหลานี้ ถูกสรางขึ้นมาเพื่อประโยชนทางดานการเมือง
การปกครอง มีการเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสม ใชหลักยุทธศาสตรในการวางผังการกอสร าง
คู เ มื อ ง คั น ดิ น กำแพงเมื อ งเก า ประตู ร ะบายน้ ำ ประตู เ มื อ งและป อ มปราการ เพื่ อ
ความปลอดภัยจากขาศึกศัตรู และการขยายคันดินกำแพงเมือง ชั้นที่ ๒-๓ เพื่อความเปนอยู
ที่ดีของประชากร การกอสรางปอมปราการจากการออกแบของวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่เขามา
ในสมัยนั้น แสดงถึงวาไดมีการติดตอกับชาวตางประเทศในสมัยนั้นดวย รวมทั้งการใชวัสดุ
ในการกอสรางแบบตะวัน ตก สะทอนถึงความเจริญ และการไดรับ อิทธิพลทางดานการ
กอสรางจากตางประเทศตั้งแตเมื่อสามรอยกวาปมาแลว และยังคงหลงเหลือหลักฐานให
ศึกษาจนถึงปจจุบันนี้ จากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบัน ซึ่งสวนใหญอยูในเขตเมืองเกา
ลพบุรีและเปนโบราณสถานที่มีคุณคาอยางยิ่ง จึงมีความเห็นวาสมควรจัดทำใหเปนแหลง
เรี ย นรู  เ กี ่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร ด  า นการเมื อ งการปกครองและเป น แหล ง ท อ งเที ่ ย วทาง
ประวัติศาสตรไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทการอนุรักษเมืองเกาลพบุรีหลาย
ฉบับ ที่มีการจัดทำโดยหลายหนวยงานมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึง เลม
ลาสุดไดจัดทำเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๓ สะทอนใหเห็นวาสวนภาครัฐก็มิไดละเลยการอนุรักษเมือง
เกาลพบุรี ใหความสำคัญกับโบราณสถานอันเปนมรดกของชาติ แตสภาพความเปนจริง ไมได
เปนไปตามแผนแมบททั้งหลายที่ไดจัดทำไว โบราณสถานหลายแหงถูกบุกรุกทำลายดวย
ความรูเทาไมถึงการณ ดวยปจจัยหลายปจจัย ทั้งจากมนุษยและจากธรรมชาติ มีการสราง
บานเรือน อยูอาศัยประชิดติดกับโบราณสถานหลายแหง ทำใหไมมีสถานที่วางโดยรอบ
โบราณสถาน ดังนั้นจึงควรมีการสำรวจโบราณสถานที่มีการขึ้นทะเบียนแลวอีกครั้งหนึ่ง
รื้อฟนสภาพของคูเ มือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง ประตูน้ำ ปอมปราการ เปนตน
รวมทั้งการประกาศขอบเขตใหชัดเจนพรอมทั้งติดตั้งปายสื่อความหมายเพื่อสรางการรับรูใน
คุณคาของโบราณสถานและสิ่งแวดลอมโดยรอบ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเจาภาพหลักใน
การดำเนินงานและมีฝายสนับสนุนทำงานรวมกันแบบบูรณาการ ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่สุด แตถา
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม รวมมือรวมใจกัน มีความตั้งใจจริงในการอนุรกั ษ
และการฟนฟูความเปนเมืองเกาของลพบุรี เชื่อวาเมืองเกาลพบุรี จะเปนเมืองเกาที่มีคุณคา
ทั ้ งทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี ศิล ปวัฒนธรรมลางธรรมชาติ ซึ่งลพบุร ีมีทุนทาง
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ทรัพยากรธรรมชาติอยูแลวอยางครบถวน เมื่อเมืองเกาลพบุรีเปนเมืองเกาอยางมีคุ ณคา
ความเจริญดานอื่นๆ ก็จะตามมา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
๒. โดยภาพรวมของหลักฐานของโบราณสถาน โบราณสถาน คูเมือง คันดินกำแพง
เมืองเกา ประตูเมืองและปอมปราการเมืองเกาลพบุรี ที่เหลืออยูยังคงอยูในสภาพที่คอนขาง
สมบูรณ และอยูในสภาพแวดลอมที่ มีปจจั ยเสี่ยงมาก เพราะโบราณสถานเกือบทุ ก แหง
มีประชาชนอาศัยประชิดติดโบราณสถาน ขาดความตระหนักในคุณคาของโบราณสถาน
มีการวางถังขยะติดโบราณสถาน ใชกำแพงโบราณสถานเปนสวนหนึ่งของที่อยูอาศัย พื้นที่
บางแหงก็มีวัชพืชปกคลุมเปนที่รกรางวางเปลา เนื่องมาจากไมมีการกำหนดขอบเขตที่
ชัดเจนของแหลงโบราณสถาน ปายประกาศหลายปายชำรุดรุดโทรม ขอความไมชัดเจน
แตอยางไรก็ตาม ยังสามารถอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานดังกลาวได เพราะลักษณะ
ทางกายภาพยังคงหลงเหลืออยู อาทิ โบราณสถานคูเมืองคลองทอทั้งหมดและคลองสายบัว
ยังอยูในสภาพที่เกือบสมบูรณ สามารถพัฒนาใหเปนปอดของเมือง เปนที่พักผอนหยอนใจ
ของประชาชน เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติได
๓. จากสภาพแวดลอ มทางดา นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ที่เปลี่ย นไป
จากอดีต ทำใหแหลงโบราณสถานในเขตเมื องเกาลพบุร ีไดรับผลกระทบ เกิดการบุ กรุ ก
ทำลายดวยความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง ปอมปราการ
ของเมืองเกาลพบุรีนี้ ไดถูกทำลายไปเสียเปนสวนใหญ ทำอยางไร ใหสวนที่เหลือจะไมถูกบุก
รุกทำลายดวยเหตุรูเทาไมถึงการณอีกตอไป รวมทั้งมีการอนุรักษอยางเหมาะสม ซึ่งก็ยังไม
สายเกินไปที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะมารวมมือ รวมใจกันอนุรักษและพัฒนาแหลง
โบราณสถานและสิ่งแวดลอมที่ทรุดโรม ใหดำรงคงอยูเปนมรดกตกทอดถึงเยาวชนรุนหลังให
เกิ ด ความภาคภู ม ิ ใ จในท อ งถิ ่ น ตอ ไป และสิ ่ ง สำคั ญ ที ่ ส ุ ด คื อ การมี เ จ า ภาพหลั ก ในการ
ดำเนินงานและมีฝายสนับสนุนทำงานรวมกันแบบบูรณาการ ซึ่งเปนสิ่งที่ยากที่สดุ แตถาทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม รวมมือรวมใจกัน มีความตั้งใจจริงในการอนุรักษและ
การฟนฟูความเปนเมืองเกาของลพบุรี เชื่อวาเมืองเกาลพบุรี จะเปนเมืองเกาที่มีคุณคาทั้ง
ทางด า นประวั ต ิ ศ าสตร โบราณคดี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ซึ ่ ง ลพบุ ร ี ม ี ท ุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติอยูแลวอยางครบถวน เมื่อเมืองเกาลพบุรีเปนเมืองเกาอยางมีคุ ณคา
ความเจริญดานอื่น ๆ ก็จะตามมา เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชน เปนตน
ดังนั้น โบราณสถานสำคัญๆ สมควรไดรับอนุรักษและพัฒนา การดูแล การรักษา
ความสะอาด มีขอบเขตชัดเจน มีปายสื่อความหมายเพื่อการรับรู ไมอยูในสภาพที่รกรุงรัง
ดวยตนไม วัชพืชและไมใชสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถานเปนที่อยูอาศัย โดยเฉพาะคลอง
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สายบัวและคลองทอเปนคูเมืองที่มีขนาดใหญ สวยงามและมีระยะทางเปนแนวยาว ยังไมมี
สิ่งกอสรางในคลองมากนัก ยังมีรองรอยของคูเมืองเดิมเหลืออยูมากทั้ง ๆ ที่เวลาไดผ าน
มาแลวมากกวา ๓๐๐ ป หากมีการขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาด ชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบ
ตระหนักในคุณคาของโบราณสถานและรวมมือกันอนุรักษและพัฒนาโดยมีหนวยงานภาครัฐ
สนับสนุนดานวิชาการ ดานการออกแบบภูมิสถาปตย รวมทั้งดานงบประมาณ สามารถ
พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไดและทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ได และจะชวยใหชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวอีกทางหนึ่งดวย
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การอนุรักษโบราณสถานในเขตเมืองเกาลพบุรี ควรจะเปนโครงการใหญระดับ
จังหวัด โดยขอใหทุกหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งภาคประชาชนรวมมือกันทำงาน
แบบบูรณาการ จังหวัดซึ่งเปนศูนยกลาง ควรแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๑ ชุด ทบทวน
แผนแมบทการอนุรักษเมืองเกาลพบุรีที่มีอยูหลายฉบับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันและนำ มาใช
ประโยชนใหเปนรูปธรรมมากที่สุด
๒. การสรางความรับรูใหแกประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนผูสืบทอดอนาคตของชาติควรมีสวนรวมดวยเปนอยางยิ่งในการ
อนุรักษและพัฒนา
๓. สรางกิจกรรมเพื่อสรางจุดเดน สงเสริมคุณคาใหกับโบราณสถาน สรางเปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรการปกครองประเทศ การเลือกที่ตั้ง การออกแบบสิ่งกอสราง
การไดรับอิทธิพลจากชาวตางชาติ ซึ่งยังไมเปนที่รับรูเทาที่ควรของคนทั่วไปทั้งในทองถิ่น
และตางถิ่น
๔. สรางกิจกรรมดานการทองเที่ยวทางเทา ทางจักรยาน ออกแบบเสนทางเชื่อมโยง
แหลงโบราณสถาน อำนวยความสะดวกในการเขาถึง จัดทางเดินที่ปลอดภัย พรอมอุปกรณ
สาธารณูปโภคอำนวยความสะดวก เชน โคมไฟ มานั่ง ถังขยะ และปายบอกทาง เปนตน
จัดทำแผนที่ทองเที่ยวพรอมคูมือทองเที่ยว ปรับปรุงแหลงโบราณสถาน มีหมายเลขกำกับ
แหลงโบราณสถานที่สำคัญพรอมคำบรรยายและมีปายสื่อความหมายที่บอกถึงความสำคัญ
ในแตละพื้นที่
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๕. ประกาศขอบเขตโบราณสถานคู เมื อง คันดิน กำแพงเมื อง ปอมปราการ ให
ครอบคลุมทุกชั้นของเมืองเกาลพบุรี อยางชัดเจน จัดทำผังบริเวณเพื่อทำขอตกลงรวมกับผู
อยูอาศัย โดยรอบโบราณสถานเพื่อปองกัน ผลกระทบที่จ ะเกิด ขึ้น กับ โบราณสถานและ
สิ่งแวดลอม
๖. รื้อฟนสภาพคูเมือง คันดิน กำแพงเมือง ฯลฯ ขึ้นใหม และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและแนนอน โดยมีการเรียงลำดับกอนหลังตามความเหมาะสม
๗. แนวถนนที่สรางทับอยูบนแนวกำแพงเมืองหรือคูเมืองเดิม ควรมีสัญลักษณแสดง
ถึงสิ่งกอสรางในอดีต สรางตำแหนงจุดหมายตาที่ตำแหนงประตูเมืองเดิม หรือติดตั้งปายสื่อ
ความหมายในบริเวณคูเมือง คันดิน กำแพงเมือง ปอมปราการ เพื่อสงเสริมคุณคา ใหเห็น
อยางชัดเจน
๘. จังหวัดควรมีส วนรว มในการอนุร ักษและพัฒนาเมื องเกาลพบุร ี โดยกำหนด
มาตรการผังเมืองและการควบคุมการกอสรางอาคาร เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมโดยรอบ
โบราณสถาน และใชอำนาจหนาที่ตามกฎหมายที่มีอยู ผานคณะอนุกรรมการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร
๙. ลดความแออัดในการใชสอยพื้นที่ การขาดพื้นที่สาธารณะและขาดสิ่งอำนวย
ความสะดวกในชีว ิ ตประจำวัน การเพิ่มขึ้น ของจำนวนประชากรอบา งรวดเร็ว เกิ น กว า
ความสามารถของเมืองที่จะรองรับได เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาการบุกรุกได
๑๐. สรางความเขมแข็งในชุมชนในการดูแลโบราณสถานอยางเปนรูปธรรมและ
ต อ เนื ่ อ ง เช น การตั ้ ง ชมรมฯ ต า งๆ โดยมี ก ารแบ ง หน า ที ่ก ั น รั บ ผิด ชอบในการอนุ ร ั กษ
โบราณสถานอันเปนมรดกของชาติ
๑๑. ควรใหประชาชนไดรับรู การดำเนินงานทางโบราณคดีเพื่ออนุรักษ คูเมือง
กำแพงเมือง ประตูเมืองและปอมปราการเมืองเกาลพบุรี เชน การขุดคน การจัดนิทรรศการ
การประกวดแขงขันตางๆ เปนตน
๑๒. ควรมีการจัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร บางเวลา หรือถาวร เพื่อใหพื้นที่มีชีวิต
โดยให ช ุ ม ชนรอบๆ แหล ง โบราณสถานเป น เจ า ภาพ เพื ่ อ ให เ กิ ด ความภาคภู ม ิ ใ จ
ความตระหนักในคุณคาและเกิดความหวงแหน อันจำใหเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ
๑๓. ควรจะใหความสำคัญกลุมโบราณสถานในเขตเมืองเกาชั้นใน เปนกลุมโบราณ
สถานที่หนาแนน เชน กำแพงเมือง คูเมือง ยังมีรองรอยปรากฏชัดเจน เพิ่มความสะดวก
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ในการเขาถึง อาศัยมาตรการทางดาน ผังเมืองและการกอสรางอาคารควบคูกันไปในการ
ควบคุมการใชประโยชนที่ดิน เพื่อจัดการสภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานและเรงสำรวจ
แหลงโบราณสถานที่สำคัญๆ ที่ยังมีรองรอยปรากฏอยูในเขตเมืองเกาลพบุรีและประกาศขึ้น
ทะเบียนเปนโบราณสถานสำคัญของชาติเพิ่มเติม โดยเร็ว และจัดลำดับการฟนฟูบูรณะ
ตามสภาพและตามความสำคัญ
๑๔. มี ห น ว ยงานภาครั ฐ ที ่ ด ู แ ลสิ ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม คื อ
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และภาคประชาชน คือ ชมรมอนุรักษโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ลพบุรี ที่ทำหนาที่เหมือนเปนจิตอาสาคอยเฝาระวังและชวยสอดสองดูแล โบราณวัตถุสถาน
มรดกของชาติ
๑๕. เสนอแนะตัวอยางเสนทางทองเที่ยวทางประวัติศาสตรเมืองเกาลพบุรี
๑) เริ่มตนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไปตามถนนกาญจนาคม แนวถนนเดิม
ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชผานประตูชัยไปสูสวนที่ยังเหลืออยูของคลองบางป
คูเมืองดานทิศใต มีบันทึกวาคณะทูตที่มายังลพบุรีมาขึ้นจากเรือที่ทาคลองบางปนี้ แลว
ตามขบวนแหเขาสูเมืองโดยผานประตูชัย ลัดเลาะไปตามแนวกำแพงเมืองทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ผานวัดเชิงทา เลยไปถึงปอมทาหิน ซึ่งถือเปนปอมรักษาการ หนาพระราชวัง
เดินผานตลาดเกา ไปจนถึงทาโพธิ์ เที่ยวชมปอมทาโพธิ์ เปนปอมปราการที่ใหญมากและ
ยังคงเหลืออยู
๒) ระยะทางทองเที่ยวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร โดยเริ่มจากเดินไปตามถนน
ชนะสงครามซึ่งเปนแนวกำแพงเมืองสวนขยาย จะพบกับคลองสายบัว คูเมืองชั้นนอกที่ยังคง
เหลืออยู เปนคูเมืองที่ใหญมากและสภาพยังพอใหเห็นหลักฐาน เลี้ยวขึ้นไปตามแนวคลอง
แลวเลี้ยวซายที่ถนนรามเดโชจะเห็นแนวกำแพงเมืองที่ยังมีเนินดินอยูเปนแนวยาวและเลี้ยว
ขวาที่ถนนขางโรงเรียนอนุบาล จนถึงถนนนารายณมหาราชขามถนนไปยังศูนยสงครามพิเศษ
ขออนุญาตเขาชมประตูเพนียดและเพนียดคลองชาง
๓) ชมทิว ทัศนมุมสูงของเมืองที่ป อมทา โพธิ์ ชมประตูร ะบายน้ำ ประตูทอ
ชมแนวคูเมื อ ง ชมความสวยงามของคลองเรื อก (คูเมืองเดิม ) ประตูร ะบายน้ ำช อ งกุ ด
ชมสะพานโบราณขามคลอง และปอมชัยชนะสงคราม
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จากสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนไปจากอดีต
ทำใหแหลงโบราณสถานในเขตเมืองเกาลพบุรีไดรับผลกระทบ เกิดการบุกรุกทำลายดวย
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม คูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมือง ปอมปราการของเมือง
เกาลพบุรีนี้ ไดถูกทำลายไปเสียเปนสวนใหญ ทำอยางไร ใหสวนที่เหลือจะไมถูกบุกรุกทำลาย
ดวยเหตุรูเทาไมถึงการณอีกตอไป รวมทั้งมีการอนุรักษอยางเหมาะสม ซึ่งก็ยังไมสายเกินไปที่
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะมารวมมือ รวมใจกันอยางจริงจังในการอนุรักษและพัฒนาแหลง
โบราณสถานและสิ่งแวดลอมที่ทรุดโรม ใหดำรงคงอยูเปนมรดกตกทอดถึงเยาวชนรุนหลังให
เกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นตอไป
กิต ติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ นางนิภ า สังคนาคิน ทร ผูอำนวยการพิพิธ ภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ผูส นับ สนุนขอมูล เบื้องตน และนายเจตตกมล วงศทาว นักวิช าการ
โบราณคดี สำนักศิล ปากรที่ ๔ ลพบุร ี นำลงพื้น ที่ภ าคสนาม ระบุต ำแหนงตาง ๆ ของ
โบราณสถานและรองรอยที่ยังคงหลงเหลืออยู
****************
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ด้้านศิิลปะ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดจันทบุรี อำเภอเสาให จังหวัดสระบุรี

จุติรัช อนุกูล 1
3

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
จิตรกรรมฝาผนังเปนผลงานศิลปะที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต คติความเชื่อ รวมถึงคุณคาทางสุนทรียศาสตรที่
แสดงถึงความเจริญของคนในทองถิ่นไดเปนอยางดี ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังจึงเปนการบันทึก
ประวัติศาสตรและเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาที่ผานมา จิตรกรรมฝาผนังของไทย
เปนศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงถึงความรูสึก สะทอนวิถีชีวิตและความเปนไทย ที่มี
ความออนโยน ละมุนละไม มีการสรางสรรคสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนกลายเปนศิลปะประจำ
ชาติ ที่มีลักษณะ และรูปแบบเฉพาะตน นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาและอาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง เชน โบสถ วิหาร พระที่นั่ง วัง โดยเขียนดวยสีฝุน
ตามกรรมวิธีของชางเขียนไทยโบราณ เนื้อหาที่เขียนมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ
ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารตางๆ ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีเปนศิลปะ แบบอุดมคติ ผนวกเขากับเรื่องราวที่กึ่งลึกลับมหัศจรรย ซึ่งคลายกับงาน
จิตรกรรมในประเทศแถบตะวันออกหลายๆ ประเทศ เชน อินเดีย ศรีลังกา จีนและญี่ปุน
เปนตน เปนภาพที่ระบายสีแบนเรียบ ดวยสีคอนขางสดใส และมีการตัดเสนเปนภาพ 2 มิติ
ใหความรูส ึกเพีย งดา นกวา งและยาว ไมมีความลึก ไมมีการใชแสงและเงามาประกอบ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีล ักษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเลาเรื่องเปน ตอนๆ
ตามผนังชองหนาตาง โดยรอบโบสถ วิหาร และผนังดานหนาและหลังพระประธาน ภาพ
จิตรกรรมไทยมีการใชสีแตกตางกันออกไปตามยุคสมัย ทั้งเอกรงค และพหุรงค โดยเฉพาะ
การใชสีหลายๆ สีแบบพหุรงคนิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร เพราะไดสีจากตางประเทศที่เขา
มาติดตอคาขายดวย ทำใหภาพจิตรกรรมไทยมีความสวยงามและสีสันที่หลากหลายมากขึ้น
(จิตรกรรมไทย. 2563. ออนไลน)
วัดจันทบุรี ตั้งอยูริมแมน้ำปาสัก ตำบลเมืองเกา อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางขึ้นตั้งแตสมัยใด เหตุที่ชื่อวาวัดจันทบุรีสันนิษฐานไดวา
ชุมชนเกาแกที่อยูลอมรอบวัดแหงนี้อาจจะเปนชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทนตั้งแต
สมัยตนรัตนโกสินทรราวสมัยรัชกาลที่ 3 ชื่อ จันทบุรีจึงอาจจะเปนการตั้งชื่อตามเมื อง
เวียงจันทนเพื่อเปนที่ระลึกถึงบานเกิด อุโบสถ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2364 มีลักษณะกออิฐถือ
ปูน หลังคาจั่ว หนาบันประดับลายปูนปนลายพรรณพฤกษาและเครื่องถวยสังคโลก บริเวณ
ภายในอุโบสถ มีงานจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ ที่นาสนใจคือการเขียนลายผามานดานหลัง
1

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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พระประธานลายดอกไมรวง และเทพชุมนุม งดงามไมแพที่อื่นๆ เนื้อหาในงานจิตรกรรม
แสดงเรื่องพุทธประวัติ เชน พุทธประวัติตอนออกผนวช มารผจญ และทศชาติชาดก ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลงานจิตรกรรม ฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดจันทบุรีเพื่อ
การอนุรักษและเผยแพร จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรีปจจุบันอยูในสภาพทรุดโทรมมาก
เนื่องจากความเกาของพระอุโบสถทำใหเกิดรอยรั่วของหลังคา น้ำฝนที่ไหลลงมาทำใหภาพ
จิ ตรกรรมชำรุดเสีย หาย และยังไมมีผ ู ทำการศึก ษาเก็บ รวบรวมข อ มูล มากอ น หากไม
ทำการศึกษาวิจัยรวบรวมความรูเหลานี้ ไวภายหนาภาพจิตรกรรมอาจลบเลือนสูญหายไป
หมด ซึ่งในการศึกษาเบื้องตนพบวาเปนงานจิตรกรรมแบบรวมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มี
รูปแบบ วิธีการ เรื่องราว ลวดลายแตกตางจากตางจิตรกรรมไทยประเพณีดั้งเดิม ดังนั้นควร
ที่จะไดศึกษาวิจัย เพื่อองคความรูดังกลาวจะดำรงอยูหากจะตองบูรณะในอนาคต และจะทำ
ใหประชาชนทั่วไปรูจักกันอยางแพรหลายมากขึ้น
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุร ี อำเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี
2. เพือ่ อนุรักษและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี
กรอบการศึกษา
ศึกษาวิเคราะหผลงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดมวง ในประเด็น
- เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏ
- การจัดวางภาพ และตำแหนงของภาพ
- เทคนิควิธีการสรางงานและอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปะยุคอื่นๆ
วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการ
นำเสนอด ว ยการวิ เ คราะห เ ชิ ง เนื ้ อ หา (Content Analysis) ผู  ว ิ จ ั ย ได ด ำเนิ น การเป น
6 ขั ้ น ตอนคือ 1. กำหนดกลุมประชากร 2. เก็บ รวบรวมขอมูล 3. เก็บ ขอมูล เอกสาร
4. เก็บขอมูลภาคสนาม 5. วิเคราะหขอมูล 6. การสังเคราะหขอมูล ดังมีรายละเอียดดังนี้
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กลุมประชากร การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรคือภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ทั้ง 4 ดาน ภายในพระอุโบสถวัดจันทบุรี
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็ บ ข อ มู ล เอกสารและงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง โดยการศึ ก ษาค น คว า รวบรวม
จากแหลงตางๆเชนสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะหขอมูลที่ได
เก็บ ขอมูล ภาคสนาม โดยการบัน ทึกภาพนิ่งดวยกลองดิจิต อล การสัมภาษณ
ปราชญชาวบานอยางไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมโดยแบงกลุม
ออกไดดังนี้
- ผูนำชุมชน
- พระภิกษุวัดจันทบุรี
- ครูในทองถิ่น
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้น การวิเคราะหขอมูลจึงดำเนินการ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎี
ของงานจิตรกรรมไทยประเพณีและแนวคิดงานจิตรกรรมไทยรวมสมัยของขรัวอินโขงมา
วิเคราะหในประเด็นตางๆดังนี้
- เรื่องราว ความเชื่อ จากจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏ
- การจัดวางภาพ และตำแหนงของภาพ
- เทคนิควิธีการสรางงานและอิทธิพลที่ไดรับจากศิลปะยุคอื่นๆ
เมื่อวิเคราะหขอมูลแลวสงขอมูลใหผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะตรวจสอบ
การสังเคราะหขอมูล
ดำเนินการนำผลการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลใหไดคำตอบที่เปนความรูดาน
เรื่องราว ความเชื่อ การจัดองคประกอบของภาพ และเทคนิควิธีการสรางงานจิตรกรรม
ฝาผนังของวัดจันทบุรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึ ก ษาครั ้ ง นี้ จ ะทำให ท ราบถึ ง เนื ้ อ หาเรื ่ อ งราวของจิ ต รกรรมฝาผนั ง
วัดจันทบุรี อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี การจัดองคประกอบของภาพและเทคนิควิธีการสราง
งานจิตรกรรมฝาผนังของวัดวัดจันทบุรี และเปนการอนุรักษและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี สืบไป
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวาสวนหลักของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดจันทบุรี นอกจาก
จะเขียนภาพเรื่องราวของพุทธประวัติแลว ชางเขียนยังไดสอดแทรกภาพชีวิต เรื่องราวรวม
สมัยไวเปนสวนรองหรือสวนยอยอีกดวย ไมวาจะเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ การแตง
กาย อาคารบานเรือนแบบจีน ลวดลายดอกไม ผลไม หรือสัตวที่เปนตำนานความเชื่อที่เปน
สัญลักษณมงคลแบบจีน จนถึงสิ่งเล็กๆนอยๆซึ่งอาจจะเปนเกร็ดความรู ที่นาศึกษา อาจตั้ง
เปนขอสังเกตไดวาชางเขียนตองการแสดงใหเห็นความเจริญของบานเมืองในสมัยนั้นที่มีการ
ติดตอคาขายกับประเทศจีน และศิลปะที่กำลังเปนที่นิยมในขณะนั้น จึงไดนำมาถายทอดไว
ในงานจิตรกรรม ฝาผนังที่อุโบสถวัดจันทบุรีแหงนี้ ดังจะไดวิเคราะหใหเห็นภาพตอไปนี้
สถาปตยกรรมรวมสมัย

ภาพสถาปตยกรรมแบบจีน ในงานจิตรกรรม
ภาพอาคารสถาปตยกรรมที่แสดงเห็นการรับอิทธิพลจากจีน เพราะในยุคนั้นการ
คาขายกับชาวจีนกำลังเฟองฟู ในงานจิตรกรรมเปนอาคารสองชั้นมุงดวยกระเบื้องเคลือบ
อาจหมายถึงวัดหรือที่อยูของชนชั้นสูงที่มีฐานะ เปนที่พักซึ่งเปนรูปแบบนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3
ดังจะเห็นไดจากวัดวาอารามสมัยรัชกาลที่ 3 ที่นิยมสรางแบบศิลปะจีน เชน วัดราชโอรสา
รามราชวรวิหาร เปนตน
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วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือวัดจอมทองในอดีต เปนวัดประจำรัชกาลที่ 3
ถูกสรางขึน้ ดวยสถาปตยกรรมแบบไทยประยุกต โดยการผสมผสานศิลปะแบบจีนเขากับการ
สรางวัดแบบไทย เพราะในยุคนั้นการคาขายกับชาวจีนกำลังเฟองฟู ศิลปะและวิวัฒนาการ
ตางๆ ของจีนเริ่มเปนที่นิยมในสังคมไทย ทำใหเกิดเปนงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยม
ในสมัยรัชกาลที่ 3 (วัดราชโอรสาราม. 2563. ออนไลน)
ซุมประตู

ภาพซุมประตูพระบรมมหาราชวัง และปอมยามในงานจิตรกรรม
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จิตรกรไดนำรูปแบบพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครมาถายทอดไวในงาน
จิตรกรรมสื่อใหเห็นถึงสถาปตยกรรมความรุงเรืองของไทย ยุคตนกรุงรัตนโกสินทร

ภาพซุมประตู และปอมพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช รัช กาลที่ 1 ปฐมกษัต ริย แหง
ราชวงศจักรีโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการปกครองของ
ประเทศ และเปนที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย โดยเริ่มดำเนินการกอสรางพร อมกับ
การสร า งพระนคร เมื ่ อ พ.ศ.2325 ทั ้ ง นี ้ ไ ด ม ี ก ารเฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร เมื ่ อ วั น ที่
13 มิถุนายน ของปเดียวกัน ในระยะแรกสรางดวยเครื่องไม กอนที่จะโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระราชมณเฑียรพระมหาปราสาท เปลี่ยนเสาระเนียดจากเครื่องไมเปนกอกำแพงอิฐ สราง
ประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปนพระอาราม
หลวง แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ.2328 (ประตูชั้นนอกรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง. 2563.
ออนไลน)
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อาคารบานเรือนของคนไทยวน

ภาพความเปนอยูของไทยวน
จิ ต รกรได ส อดแทรกวั ฒ นธรรมความเป น อยู  ข องไทยวนหรื อ ชาวโยนกไว ใ นงาน
จิตรกรรมตอนโปรดชาวบานและชฎิลสามพี่นอ ง ไดแก สถาปตยกรรมพื้นบาน เปนที่อยูของ
ไทยวนเสาใหสระบุรี รวมถึง วัฒนธรรมของไทยวนอีกหลายๆดานเชนการแตงกาย ทรงผม
ประเพณีวิถีชีวิต เปนตน จะขออธิบายถึงชาวไทยวนดังนี้ ชนกลุมไทยยวน เปนชนกลุมหนึ่งที่
มีภาษาพูด และวัฒนธรรม ที่อพยพมาจากภาคเหนือ เมืองเชียงแสน ชนกลุมนี้อาศัยอยูที่
อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ชาวไทยยวนจะตั้งหมูบานเรียงไปตามริมแมน้ำปาสักทั้งสองฟากฝง
ชาวไทยยวนตั้งหมูบานโดยใหวัดเปนศูนยกลางชุมชน มีบานเรือนตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ในอดี ต บ า นเรื อ นชาวไทยยวนเสาไห ม ี ล ั ก ษณะเป น แบบเรื อ นชาวล า นนา ที ่ เ รี ย กว า
เรือนกาแลและเรือนแบบชาวไทยภาคกลาง
ทางด า นภาษา ชาวไทยยวนเสาไห จ ะใช อ ั ก ษรธรรม แบบเดี ย วกั บ ชาวล า นนา
สวนประเพณีวัฒนธรรมนั้น ก็ยังคงรักษาอยูก็คือ ประเพณีสลากภัต ประเพณีถวายปราสาท
ผึ้ง เปนตน การประกอบอาชีพ ชาวไทยยวน อำเภอเสาไหสวนใหญประกอบอาชีพทำนา
รับจาง คาขาย อาชีพเสริมคือ ทอผา
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บานเรือนที่อยูอาศัย ชาวไทยวนนิยมสรางเปนเรือนไมยกพื้นสูง มีทั้งหลังคาแบบจั่ว
เดียวและหลังคาจั่วแฝด ซึ่งรูปแบบเรือนที่นิยมทำกันมากคือเรือนจั่วแฝดแบบ “เรือนกาแล”
ที่มียอดจั่วเปนไมไขวกันตัวเรือนผายออก ตกแตงดวยการฉลุลวดลายอยางสวยงาม เรือน
ชาวไทยวนมีพัฒนาการจากเรือนเครื่องผูกที่เนนใชวัสดุกอสรางเปนไมไผมุงหลังคาดวยตับ
หญาคา หรือตับตองตึง (พลวง) ไมแปนเกล็ด และดินขอ (กระเบื้องดินเผา)เรือนของชนชั้น
ผูนำ เรือนไทยวนมีโครงสรางระบบเสาและคานยกพื้นเรือนสูง มีขั้นบันไดจำนวนเลขคี่
เริ่มสรางขนาดเล็กสุดที่ 6 เสา มีหนึ่งหองนอน หนึ่งชาน ขนาดใหญขึ้นจะเพิ่มจำนวนพื้นที่
ของหองนอน ชานรม ชานแดด (เรือนไทยวน. 2563. ออนไลน)

ภาพบานเรือนที่อยูอาศัยชาวไทยวน
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การแตงกายและทรงผมของชาวไทยยวน

ประเพณีการทำบุญตักบาตรและทรงผม
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การแตงกายของชาวไทยวน
การแตงกายของสตรีชาวไทยวนในอดีตแตเดิมนิยมเปลือยทอนบน นุงซิ่นตาตอตีน
ตอเอว เกลามวยผมไวทายทอย เมื่อมีโอกาสพิเศษจึงมัดอกหรือหมสะหวายดวยผาสีพื้นหรือ
ผ า ลายดอก นุงซิ่น ตีน จกหรือสอดดิ้นเงินดิ้น ทองตามฐานะ ภายหลังนิย มสวมเสื้อแขน
กระบอกและหมสไบสะหวายทับ พรอมหยองเครื่องประดับสวยงาม สวนบุรุษแตเดิมนิยม
เปลือยทอนบน นุงเฅ็ดมาม นุงผาตอย สักตนขา ภายหลังนิยมแตงชุดราชประแตน และชุด
เตี่ยวสะดอตามสมัยนิยมที่ไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลางและชาวตะวันตก
หญิงสาว ไวผมยาวเกลามวยตกแตงผมโดยใชดอกไมไหวหรือปนปกผม นุงผาซิ่น
คล า ยจี บ หน า นางมี ล วดลายเป น ริ ้ ว ตามขวาง ผ า ที ่ ใ ช เ ป น ผ า ซิ ่ น ที ่ เ ป น เอกลั ก ษณ ของ
ชาวไทยวนและเปนผาที่ทอใชเอง เรียกวา " ซิ่นชาวเหนือ ซิ่นไก และซิ่นมุก " ใชนุงใน
ชีวิตประจำวัน
ผูชาย ไวผมทรงมหาดไทย ไมสวมเสื้อ นุงผาโจงกระเบนสีพื้นคอนขางเขม เชนสีดำ
สีกรมทา สีน้ำตาล ใชผาขาวมาเคียนเอว
หญิงสาวชาวไทยวนเปนกลุมชนที่มีความรูความสามารถในการทอผาเปนเลิศ จนถือ
เปนเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตวาการเปนกุลสตรีไทยวนที่สมบูรณนั้น จะตองมีความสามารถ
ทอผาได ยิ่งมีความสามารถทอผาไดงามมากเทาใด ยิ่งทำใหผูหญิงคนนั้นเพียบพรอมมาก
เทานั้น(ไทยวน. 2563. ออนไลน)

ทรงผมของหญิงไทยสมัยโบราณและหญิงชาวเหนือ
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ทรงผมของหญิง ไทยสมัย โบราณ ซึ่งรวบเขา ไปเกลา ไวบ นขม อมเปน หว งยาว ๆ
โดยมากมีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม เรียกโซงโขดง โองโขดง ก็วา ทรงนี้มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
ทั้งหญิงและชายจะไวผมทรงเดียวกัน คือ การไวผมยาวแลวเกลาเปน มวยอยูกลางศี รษะ
พรอมกับรัดเกลาใหเปนหวงยาวๆ มีเกี้ยวหรือพวงมาลัยสวม โดยสันนิษฐานวาเหตุการณ
บ า นเมื อ งในยุ ค นั ้ น อยู  ใ นช ว งร ม เย็ น เป น สุ ข ในน้ ำ มี ป ลา ในนามี ข  า ว ไพร ฟ  า หน า ใส
ผูหญิงไทยจึงไวผมมวยเกลา (ผมทรงโซงโขดง. 2563. ออนไลน)
ผลไมตางประเทศ

ภาพลิ้นจี่ในงานจิตรกรรม
ลิ้นจี่เปนไมผลที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต ในแถบมณฑลกวางตุง และฟุคเกี้ยน
ซึ่งมีการปลูกมานานมากกวา 3,500 ปที่แลว แลวคอยแพรเขาสูประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สวนประวัติลิ้นจี่ในประเทศไทย พบมีการบันทึกหรือเขียนเกี่ยวกับลิ้นจี่ไวโดย ปาล
เลกัวซ ที่เขียนไวในป พ.ศ. 2397 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งแสดงวามีการแพรเขามาสู
ประเทศไทยตั้งแตกอนป 2397 แลว โดยสันนิษฐานวา นาจะแพรเขามาตั้งแตที่มีชาวจีนเขา
มาติดตอคาขายกับคนไทย ซึ่งอาจอยูในชวงกอนสมัยอยุธยาหรือในชวงสมัยอยุธยาแลว โดย
ชวงแรกๆจะมีพื้นที่ปลูกในแถบพระนคร และจังหวัดใกลเคียง (ลิ้นจี่. 2563. ออนไลน)
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สัญลักษณมงคลของจีน

ภาพมังกรและดอกเหมย
ในงานจิตรกรรมมีภาพอันเปนมงคลที่เปนสัญลักษณของจีนอยูหลายภาพ เชน มังกร
ดอกเหมย ดอกทอ เปนตน
มังกร เปนสัตวในตำนานตามหลักความเชื่อของจีน อีกทั้งยังเปนหนึ่งในสัตวเทพทั้งสี่
ที่มีมาตั้งแตโบราณ ไดแก มังกรเขียว หงสแดง เสือขาว และเตาดำ ซึ่งเปนสัญลักษณของ
จักรพรรดิจีน โดยเชื่อกันวาถาหากที่ใดมังกร จะชวยเสริมเรื่องความมั่งคั่ง พลังอำนาจ และ
ความโชคดีได เนื่องจากมังกรสื่อถึงคนที่ยิ่งใหญ เกรียงไกร ร่ำรวย และแข็งแกรง
ดอกเหมย สัญลักษณแหงเหมยนั้นมีความหมายที่ดีทั้งตนเหมยและดอกเหมย ดอก
เหมยเปนสัญลักษณที่หมายถึงความงามอันสดใส บริสุทธิ์ และยังหมายถึงชีวิตใหมของ
วัยสาว ตนเหมยแมแลดูบอบบางแตความงามอันบอบบางนั้นกลับไมออนแอไปกับลมหนาว
สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนความประทับใจใหแกชนรุนหลังทุกยุคทุกสมัยกวีจีนเปรียบความงาม
ของดอกเหมยวา มีกลีบดอกขาวประดุจหิมะและมีกานเขียวเหมือนสีหยก ดอกเหมยไดรับ
สมญานามวา เปนยอดแหงความหอมของมวลดอกไมนานาชนิด ในฤดูหนาวมวลดอกไมชนิด
อื่นจะรวงโรยและเหี่ยวเฉา มีแตเพียงดอกเหมยเทานั้นที่ยังคงความงามและความสดชื่นอยู
จนถึงตนฤดูใบไมผลิ ดังนั้นดอกเหมยจึงเปนสัญลักษณแหงการมาของฤดูใบไมผลิ เมื่อฤดู
ใบไมผลิมาถึงตนไมดอกไมเริ่มผลิใบออกดอกนำความสุขสดชื่นกลับมาอีกครั้ง ดอกเหมยจึง
เปนสัญลักษณแหงตรุษจีนและสัญลักษณแหงความสุขดวย ในภาพสิริมงคลใชในการอวยพร
คูสมรส หากเปนดอกเหมยคูกับตนไผ ดอกเหมยจะหมายถึงหญิงความงามไมไผหมายถึงชาย
ความแข็งแกรงมั่นคง( ดอกเหมย. 2563. ออนไลน)
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ปริศนาธรรม

ภาพปริศนาธรรม
ในภาพจิตรกรรมภาพนี้ไมไดสื่อถึงพุทธประวัติตอนใด ซึ่งผูเขียนไดตีความวางาน
จิตรกรรมฝาผนังนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสั่งสอนธรรมทั้งพระภิกษุ และฆราวาส ในภาพแสดง
อาคารมีสี่ชั้นมีพระภิกษุนั่งอยูเต็มทุกชั้นเรียงจากมากไปหานอย ชั้นลางจะมีจำนวนภิกษุมาก
และคอยๆลดจำนวนลงในแตละชั้น ชั้นบนสุดเปนภาพพระพุทธเจาประทับอยูพระองคเดียว
ในแตละชั้นจะมีบันไดทางขึ้นอยูดานนอกมีภิกษุกำลัง ปนบันใดขึ้นไปดานบน มีพระภิกษุอีก
จำนวนหนึ่งที่อยูนอกอาคารไมสนใจฟงธรรมหรือปฏิบัติดังเชนภิกษุที่อยูในอาคาร
ผูเขียนไดตีความปริศนาธรรมดังนี้ อาคาร 4 ชั้นหมายถึง ระดับชัน้ ของการบรรลุธรรม
พระภิ ก ษุ ท ี ่ อ ยู แต ล ะชั ้ น ได แ ก พระอริ ย ะบุ ค คล 4 จำพวก ได แ ก 1. พระโสดาบั น
2.พระสกทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอรหันต
พระอริ ย บุ คคล หมายถึ ง บุคคลผูป ระเสริฐ ทางพุทธศาสนาถือวาความเปน พระ
อริยบุคคลนั้น กำหนดไดดวยการละสังโยชน หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดสัตวไวในภพ ใครละได
นอยก็เปนอริยบุคคลชั้นต่ำ เมื่อละไดมากก็เปนพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้น ใครละไดหมดก็เปน
พระอรหันต สังโยชนมี 10 อยาง เทียบตามสวนที่พระอริยบุคคล ละไดเปนลำดับดังนี้
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1. พระโสดาบัน ละสิ่งดังตอไปนี้
1) สักกายทิฏฐิ – ความเห็นวารางกายเปนของตน
2) วิจิกิจฉา – ความสงสัยวาพระรัตนตรัยดีจริงหรือ
3) ศีลพตปรามาส – การเชื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร
เมื่อบรรลุเปนพระโสดาบัน ยังตองเวียนวายตายเกิดอีกไมเกิน 7 ชาติ แลวจะบรรลุนิพพาน
คือพระอรหันต
2. พระสกทาคามี ละขั้นพระโสดาบัน แตจิตคลายจากราคะ โทสะ และโมหะมาก
ขึ้น เมื่อบรรลุเปนพระสกทาคามี จะเกิดอีกครั้งเดียว
3. พระอนาคามี ละขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี และรวมอีก 2 คือ
4) กามราคะ – ความติดใจในกามารมณ
5) ปฏิฆะ – ความขัดเคืองใจ
เมื่อบรรลุเปนพระอนาคามี จะเลิกครองเรือน ประพฤติพรหมจรรย ตายแลวจะไปเกิดใน
พรหมโลก
4. พระอรหันต ละขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคา พระอนาคามี และรวมอีก 5 คือ
พระอริยบุคคล
6) รูปราคะ – ความติดใจในรูป เชนชอบของสวยงาม
7) อรูปราคะ – ติดใจในของไมมีรูป เชนความสรรเสริญ
8) มานะ – ความยึดถือวาตัวเปนนั่นเปนนี่ เชนติดในสมณศักดิ์
9) อุทธัจจะ – ความฟุงซานแหงจิต ไมสงบใจ
10) อวิชชา – ความไมรูอริยสัจสี่
เมื่อบรรลุเปนพระอรหันต หากสิ้นชีวิตแลวจะไมเกิดอีก (พระอริยบุคคล. 2563. ออนไลน)
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ภาพปริศนาธรรม
ในภาพมีพระสงฆอีกจำนวนหนึ่งที่ไมสนใจปฏิบัติธรรม ไมฟงธรรม ไดแตปฏิบัติกิจ
ของสงฆโดยทั่วไปเชน ซักจีวร จำวัด นั่งซุบซิบนินทา พระภิกษุเหลานี้ไมมีทางที่จะไดเปน
อริยบุคคล นี่อาจเปนภาพที่ตองการเขียนเพื่อสอนธรรมใหกับพระภิกษุที่เกียจครานก็อาจ
เปนได
การแตงกายของพระภิกษุแบบจีน

ภาพการแตงกายของพระภิกษุซึ่งแตกตางจากพระภิกษุไทย
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ในภาพจิตรกรรมนอกจากการไดรับอิทธิพลจีนดานสถาปตยกรรมแลว อิทธิพลอีก
อยางหนึ่งที่พบคือ การวาดภาพพระภิกษุที่แตงกายแบบพระจีน ซึ่งความแตกตางที่วาคือ
พระภิกษุไทยจะไมใสกางเกง แตพระสงฆฝายอนัมนิกายและพระฝายจีนจะสวมเสื้ อและ
กางเกง ครองจีวร และไมโกนคิ้ว สวนพระสงฆฝายเถรวาทครองสบง จีวร สังฆาฏิ และโกนคิ้ว
ทหารวัง

ทหารรักษาวัง นุงผาโสรงตาหมากรุก ไมสวมเสื้อ มีผาคลุมศีรษะ กำลังหลับ
ภาพการวางปนยาวและตะเกียง

ภาพการวางปนของทหารในชวงสงครามโลกที่มีลักษณะคลายกับการวางปนในงานจิตรกรรม
จิตรกรตองเคยเห็นการวางอาวุธแบบนี้มากอนหรือเปนคนที่มีความรูเกี่ยวกับอาวุธปน
พอสมควร จึงสามารถถายทอดออกมาไดอยางสมบูรณ และถูกตองในงานจิตรกรรม
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ตนตาล

ภาพตนตาลเปนสัญลักษณ ของคนยวนเสาให จิตรกรไดสอดแทรกภาพตนตาลไวอาจเพื่อให
รูวาที่นี่เปนถิ่นของชาวไทยวน ดังตำนานที่วาชาวไทยวน ที่มาตั้งถิ่นฐานที่หมูบานนี้ ที่นี่
มีตนตาลขึ้นอยูเปนจำนวนมาก ในบริเวณชุมชนจึงเรียกชุมชนนี้วา”ตนตาล”
บานตนตาล เปนชุมชนชาวไทยวน ที่อพยพมาจาก”เมืองเชียงแสนปจจุบันคือบริเวณ
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในอดีตเรียกวา”แควนโยนกนคร” หรือ”โยนกนาค
พั น ธ ” ตอนปลายของสงครามเก า ทั พ ตรงกั บ ป พ ุ ท ธศั ก ราช 2347 รั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ซึ่งถูกกวาดตอนมาเพื่อที่จะ
ไปเมืองหลวงและมีบางสวนที่ไดตั้งถิ่นฐานที่แถบบริเวณลุมน้ำปาสัก ซึ่งปจจุบันเปนเมือง
สระบุรีตอนลาง คืออำเภอเสาไห บริเวณตำบลสวนดอกไม เสาไห ศาลารีไทยบางสวน งิ้วงาม
หัวปลวก บานยางบางสวน และตำบลตนตาล (บานตนตาล. 2563. ออนไลน)
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หอกลอง

ภาพหอกลองในงานจิตรกรรม
ในภาพจะเห็นหอกลองอยูดานหลังพระราชวั ง หอกลอง คืออาคารประเภทหนึ่ง
ในงานสถาปตยกรรมไทยซึ่งกอสรางในวัด บางแหงใชเปนอาคารสำหรับแขวนกลองเพื่อ
ใชตีบอกสัญญาณ เวลาแกพระสงฆในการลงทำวัตรและประกอบกิจของสงฆ ในสมัยโบราณ
มีการใชประโยชนจากกลองเปนอยางมาก ตั้งแตระดับกลุมชน ในฐานะเครื่องดนตรี กองทัพ
ในฐานะกลองศึก และบานเมืองในฐานะที่ใชตีบอกสัญญาณตาง ๆ ในความเปนอยูประจำวัน
แมั แตว ัดในพระพุ ทธศาสนา ก็ใชประโยชน จ ากสัญ ญาณการตี กลอง ในการปฏิบ ั ติ กิ จ
ประจำวั น ในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มี ก ารสร า งหอกลองประจำเมื อ ง โดยให อ ยู  ใ น
ความควบคุมดูแลของกรมพระนครบาล ลักษณะของหอกลองเปนหอสูงสามชั้น สรางดวยไม
สูง ๑ เสน ๑๐ วา หลังคาเปนทรงยอดสูง(หอกลอง. 2564. ออนไลน)
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โคมจีนหรือเต็งลั้ง

ภาพโคมไฟแบบจีน
โคมจีนสีแดงเปนสัญลักษณมงคลอยางหนึ่งของจีนที่ปรากฏอยูในงานจิตรกรรม
คนเชื้อสายจีนก็มักจะประดับประดาหนาบานดวยโคมจีนสีแดง ซึ่งเปนสัญลักษณวา
เปนบานคนเชื้อสายจีนอยูอาศัย โคมจีนเปนเครื่องชี้นำใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคน
จี น ได ม องเห็ น บ า นที ่ ห  อ ยโคมจี น ก อ น และช ว ยให ค นในบ า นนี ้ ม ี ค วามสุ ข ความเจริ ญ
ความร่ำรวย และยั งหมายถึ ง แสงสวางโชติ ช วงชัช วาล นอกจากนี้ สีของโคมจีน ก็ย ังมี
ความหมาย โคมจีนสีแดงเปนสีโชคลาภวาสนา เปนสีมงคลของคนจีน (โคมจีน. 2564.
ออนไลน)
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สำเภาจีน

ภาพสำเภาจีนในงานจิตรกรรม
ในงานจิตรกรรมจะปรากฏภาพสำเภาจีน ในทศชาติชาดก ตอนมหาชนกชาดก
จิตรกรพยายามเขียนอักษรจีนไวบนใบของสำเภา
สำเภา เปนเรือที่มีทายเรือสูงและยื่นออกไป หัวเรือต่ำ มีจุดเดนที่ใชใบแขวนชนิด
ที่มีพรวนใบ (กางใบ) ซึ่งมีลักษณะคลายพัดขนาดใหญ ใบแขวนแบบจีนนี้มีใชกับเรือตาง ๆ
หลายชนิดในแถบเอเชียอาคเนย แตบางเรือสำเภาบางลำที่มีการติดเครื่องยนตจะไมใชใบ
สวนเรืออื่น ๆ ใชใบแขวนชนิดตั้ง ขอบลางของใบขางหนึ่งผูกยึดกับโคนเสา
เรือสำเภาจีน ชาวจีนเปนชาติที่มีความสามารถในการตอเรือและเดินเรือเปนอยาง
มาก เรือสำเภามหาสมบัติ สรางขึ้นเมื่อสมัย ฮองเตจูตี้ ของราชวงศหมิง (ค.ศ. 14211650) เปนเรือที่มีขนาดใหญโตมาก มีความยาวถึง 480 ฟุต และ กวางถึง 180 ฟุต
ในการตอเรือลำนี้ตองใชชาง ทั้งชางไมและชางทำใบ รวมกันเปนหมื่นคนเลยทีเดียว จีนเปน
ประเทศแรกที่คิด และสรางเรือสำเภาขึ้นมากอนชาติตะวันตกถึง 500 ป
ในอดีตเรือสำเภาจีนคือ ราชินีแหงทองทะเล เปนจุดเริ่มตนของ การคาขาย การ
เดินทาง รวมถึงการเผยแพร อารยธรรม ในสมัยกอนจะใชเรือสำเภาบรรทุกสินคามีคา เชน
ผ า ไหม ทองคำ หยก เครื ่ อ งลายคราม โดยบรรทุ ก สิ น ค า มี ค  า เหล า นี ้ ไ ว ท ี ่ ใ ต ท  อ งเรื อ
(สำเภาจีน. 2564. ออนไลน)
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ภาพเรือสำเภาจีนจำลอง

อภิปรายผล
อุโบสถวัดจันทบุรี เปนอาคารกออิฐถือปูนที่ปรากฏรองรอยหลักฐานวาสรางในราว
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2364 หนาบันกออิฐฉาบปูน
ประดับลวดลายปูนปน ดานบนสุดปนเปนรูปดอกไม ประดับดวยถวยชามกระเบื้องเคลือบ
แบบสังคโลกเปนเกสร รายลอมดวยกลีบดอกและลายปูนปน ภายในมีจิตรกรรมที่สวยงาม
แปลกตา ที่ผนังเบื้องหนาพระประธาน ดานลางเขียนภาพพุทธประวัติ เหนือชองประตู เปน
ภาพตอนมารผจญ ที่ผนังระหว างชองประตู เขียนตอนเสด็จ ออกมหาภิ เนกกรมณ ผนัง
ดานหลังพระประธาน เขียนภาพมานลายพุมขาวบิณฑกานแยง แหวกออกเปนพื้นหลังสีแดง
เขม พื้นหลังบรรจุภาพดอกไม ผลไม ที่มาจากตางประเทศ ผนังดานขางตอนบนเหนือชอง
หนาตาง เขียนภาพเทพชุมนุมทั้งสองดาน ผนังระหวางชองหนาตางเขียนภาพประกอบธรรม
ทางขวาของพระประธานเขียนภาพทศชาติชาดก 5 ชาติ คือ เตมียชาดก มหาชนกชาดก
สุวรรณสามชาดก เนมียราชชาดก และมโหสถชาดก ทางซายเขียนภาพพุทธประวัติ ปริศนา
ธรรม เหลาเทพชุมนุมตางประนมหัตถ นั่งเรียงรายหันหนาเขาสักการะพระพุทธเจา ระหวาง
เทพและยักษ คั่นดวยพุมขาวบิณฑในลักษณะเครื่องบูชา พื้นหลังเขียนลายดอกไมรวง ถัดขึ้น
ไปเขี ย นภาพเฟ  อ งอุ บ ะดอกไม ปลายสุ ด ของจิ ต รกรรมฝาผนั ง ทั ้ ง สองด า น เป น ภาพ
พระพุทธเจา ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังกดอกบัว
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ความโดดเดนของจิตรกรรมในอุโบสถ อยูที่การสอดแทรกวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวไทยวนไวในภาพเชน ฉากบานเรือน ผูคนในทองถิ่น ภาพเรือนแบบลานนา หรือไทยวน
เห็ น ไดจ ากกาแลเหนือจั่ว บา น ฝาเรือนผายออก ยกใตถุน สูง หลังคามุงดว ยแปน เกล็ด
หญิงชาวบานหมผาเฉวียงบา นุงผาซิ่นยาว เกลามวย บางคนไวผมมวยแบบลาว เด็กเปลือย
กายไวผมจุก ชายไทยวนนุงผา หมผาขาวมาเฉวียงบาขณะทำบุญ ไวผมทรงฝาละมี คือ โกน
รอบศีรษะ เหลือเฉพาะบริเวณกระหมอม ซึ่งเปนทรงผมที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ภาพบานของคหบดีชาวจีน เปนตึกสองชั้นกออิฐ ถือปูน หลังคามุงกระเบื้องกาบู ประตู
หนาตางและหนาจั่วประดับรูปผลไมดอกทอ รั้วบานเปนกำแพงลอมรอบ ประตูกำแพงเปน
ซุมโคงแบบจีน เปนตน
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การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ
โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน

ณฤทธิ์ ประจงแตง 1
4

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ลายรดน้ำ เปน งานประณีต ศิล ปแ ขนงหนึ ่ง ของศิล ปกรรมไทยที่ มี ค ุณ คาสู ง ยิ่ ง
กระบวนการเขียนลายรดน้ำตองอาศัยความละเอียดพิถีพิถันทุกขั้นตอน เชนการออกแบบ
การเขียนลาย ถมลาย เช็ดรัก ปดทอง ตลอดจนการลางน้ำใหเหลืออยูเฉพาะสวนที่เปนตัว
ลาย จากกรรมวิธีทำใหเกิดลวดลายดวยการปดทองรดน้ำ จึงนิยมเรียกกันวา ลายรดน้ำ ภาพ
ลายรดน้ำ มักจะประกอบดวยลวดลายตางๆ เขียนเปนรูปรางมากกวาเขียนเปนรูปทรงหรือ
เขียนเปนภาพสามมิติแบบเหมือนจริง สวนที่เปนภาพตัวพระ ตัวนาง ยักษ ลิง เปนตน มักมี
พื้นที่นอยกวาสวนที่เปนตัวลาย (สนั่น รัตนะ. 2548: 10) งานชางประเภทลายรดน้ำนี้เปน
งานออกแบบสรางสรรคความงามอยางหนึ่งที่ชางเขียนไทยใชตกแตงสิ่งของตางๆ โดยทำสืบ
ทอดตอเนื่องกันมาเปนเวลานานแลว อาจอนุมานไดวาเริ่มทำสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัย จากขอความจดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีระหวางพระเจากรุงสยามกับพระเจา
แผนดินจีนในรัชสมัยพอขุนรามคำแหง และการลงรักปดทองศิลปกรรม เชน พระพุทธรูป
และเครื่องไมแกะสลัก เปนตน (จุลทรรศน พยาฆรานนท. 2516: 6-7) ผลงานลายรดน้ำชิ้น
ที่ไดรับการยกยองมากที่สุดวางามยอดเยี่ยม คือ ตูพระธรรมวัดเซิงหวายในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย (ศิลป พีระศรี. 2503: 15) ที่ น ณ ปากน้ำ ไดกลาววาสมัยนี้เปนชวงที่ศิลปะเบง
บานอยางสุดขีด หรือจุดที่เลยคลาสสิคออกไปแลว (น ณ ปากน้ำ [นามแฝง]. 2524: 12)
เมื่อกลาวถึงสภาพปญหาดานงานศิลปะและวัฒนธรรมในงานประณีตศิลปของไทย
ที่เกี่ยวของกับลายรดน้ำดังกลาวขางตน ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สวนใหญมักจะพูดถึงการสูญเสีย
ทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งงานประณีตศิลปบางแขนงวิชา
จากการถูกกลืนวัฒนธรรมจากกระแสวัฒนธรรมหลักที่มีอิทธิพลเหนือกวา เชน วัฒนธรรม
จากตะวันตก วัฒนธรรมเกาหลี วัฒนธรรมญี่ปุน ในเรื่องการใชชีวิตประจำวัน การกินอยู
ภาษาพูด การแตงกาย ฯลฯ ทำใหวัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมยอยถูกกลืนหายไปอยางชาๆ
สาเหตุจากการถูกละเลยทอดทิ้ง ขาดการเรียนรู และสืบทอด รวมทั้งงานจิตรกรรมประเภท
ลายรดน้ำนี้ก็เชนเดียวกัน จัดเปนงานประณีตศิลปที่สูงคายิ่งอยางหนึ่งของไทยเรามาชานาน
แตบัดนี้ได กลายเปน ”ของโบราณ” ไปเสียแลว เพราะขาดคนเอาใจใส ถึงแมวามี ค นรู
กระบวนการทำและรูคุณคา ความหมายและลักษณะที่แทจริงของการทำลวดลายทองรดน้ำ
แตยังคงมีจำนวนนอยมาก
1

อาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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จากผูรูจำนวนนอยเหลานั้น ซึ่งเปนเหตุปจจัยทำใหเกิดความหวงแหนองคความรู
ในงานชางประณีตศิลปตั้งแตโบราณ และไมนิยมเผยแพรความรูใหแกบุคคลอื่น โดยเฉพาะ
สวนที่เปนเคล็ดลับการทำดวยแลว มักจะปดบังกัน โดยบอกใหเฉพาะลูกศิษยลูกหาที่จะสืบ
ทอดวิชาตอไปเทานั้น ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เปนสวนหนึ่งที่ทำใหงานประณีตศิลปของไทย
กลายเปนสิ่งที่ขาดผูสืบทอดและจะสูญหายไปรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปจจุบันจากประสบการณในการทำงานเกี่ยวกับการทำลวดลายทองรดน้ำของผูวิจัย
ไดเห็นปญหาในการปฏิบัติในกระบวนการทำลวดลายทองรดน้ำเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม
ในการที่จะอนุรักษการทำลายทองรดน้ำใหคงอยูไดนั้น เราตองมีความจำเปนที่จะตองมี
การศึกษาคน ควาเพื่อปรับ ปรุง พลิกแพลง คลี่คลายเทคนิค กระบวนการ วิธีการ วัสดุ
ระยะเวลาใหงายและกระชับ สะดวกตอผูที่ตองการเรียนรู
ดังนั้นจากสภาพปญหาดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจที่จะสรางสรรคกระบวนการทำ
ลวดลายทองรดน้ ำบนพื้น ระนาบที่ มีความแตกตางกัน 1.บนพื้นไม 2.บนแผนพลาสติ ก
อะคลิลิค 3.บนพื้นผาใบวาดภาพ ครั้งนี้ มุงสรางสรรคเพื่อใหเห็นถึงกระบวนการการทำ
ลวดลายทองรดน้ำโดยใชเทคนิคซิลคสกรีน เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและถายทอดภูมิปญญาที่แปลกใหม ลดเวลา เพิ่มชิ้นงาน เพิ่มรายได มีคุณคาในเชิง
วิชาการดานงานประณีตศิลป สงผลดานการนำไปใชสำหรับการเรียนการสอน ศิลปนรุนใหม
ที่มีฝมือสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตนเองตามยุคสมัย จนไดเปนผลงานที่มีความงดงามที่เชิดชู
ภูมิปญญาในงานประณีตศิลปของชนชาติไทยสืบตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน บนพื้น
ระนาบที่มีความแตกตางกัน เชน บนพื้นไม บนแผนพลาสติกอะคลิลิค บนพื้นผาใบ
2. เพื ่ อ อนุ ร ั ก ษ ส ื บ สานศิ ล ปะวั ฒ นธรรมประเพณี ศิ ล ปะประจำชาติ และ
ความสำคัญของภูมิปญญาไทย
3. เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ลดเวลา เพิ่มรายไดใหกับผูสนใจ ใหมี
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น จากการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำโดยใชเทคนิคซิลคสกรีน
ความสำคัญของการศึกษา
1. เปนการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน
บนพื้นระนาบในรูปแบบตางๆ เชน บนพื้นไม บนแผนพลาสติกอะคลิลิค และบนพื้นผาใบ
รวมถึงองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถนำเอาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้ ไปใชเพื่อนำไปสู
การพัฒนาองคกรและการอนุรักษ สนับสนุนหรือฟนฟูงานประณีตศิลปของศิลปะไทย
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2. องคความรูที่ไดจากการสรางสรรค จะเปนประโยชนตอองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ
ดังเชนในสวนของวงการดานการศึ กษาจะไดเผยแพร ใหเปนแหลงเรียนรู เพื่ อการศึ ก ษา
ใหความรูเพื่อใชในการศึกษาคนควาแกผูที่มีความสนใจ เชน ขยายไปสูระบบการเรียนการ
สอนทั้งในระบบและนอกระบบหรือตามอัธยาศัย ผูเรียนหรือผูเขารับการถายทอดเกิดเจตคติ
ทักษะ สามารถนำไปใชในการประกอบอาชีพได มีทัศนคติที่ดีตออาชีพการทำลวดลายทอง
รดน้ำ เปนการปลูกฝง สั่งสมและคงไวซึ่งขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน ใหผูที่มีความสนใจ
ไดศึกษาหาความรูสืบตอไปโดยไมสูญสิ้นไป พัฒนาสรางเปนคูมือการสรางสรรคลวดลายทอง
รดน้ำตอไป
3. สามารถที่จะสรางชื่อใหกับประเทศไทย และสงเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับตางประเทศได ซึ่งธำรงสงเสริมไวซึ่งภูมิปญญาในงานประณีตศิลปอันล้ำคาของ
ชนชาติไทย
กรอบการศึกษา
จากหัวขอการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลค
สกรีน จึงไดกำหนดขอบเขต โดยมีความแตกตางกันบนพื้นระนาบดังนี้
- บนพื้นไม
- บนแผนพลาสติกอะคลิลิค
- บนพื้นผาใบ
วิธีการดำเนินการศึกษา
งานวิจัยในเรื่องการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิค
ซิ ล ส ส กรี น นี ้ เ ป น งานวิ จ ั ย ประเภท R&D ย อ มาจากคำว า Research & Development
แปลวา การวิจัยและพัฒนา ซึ่งคำนี้ไดถูกนำมาใชงานกันอยางแพรหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา
แตละหนวยงานจะนำไปใชในการสื่อความหมายอยางไร ซึ่งโดยความหมายของการวิจัยและ
พัฒนา คือ การศึกษา คนควา และเรียนรูสิ่งหนึ่งสิ่งใด (เชนผลิตภัณฑ วิธีการ กระบวนการ
กลุ  มคน องค ความรู) เพื่อใหเกิดความเขา ใจตอสิ่งดังกลา วเปน อยางดี และนำความรู
ความเขาใจนั้นมาใชใหเกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น หรือเปนการสรางสิ่ง
ใหม (Innovation) ที่กอใหเกิดประโยชน ซึ่งไมวาจะเปนดานนวัตกรรมใหมๆ หรือเปนดานที่
ทำเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น จะเห็นวาตางก็มีคุณคาดวยกัน
ทั ้ งสองดานขึ้น อยู กั บ วาระและโอกาส จากเหตุการณ การค น พบสิ่ ง ใหมๆ ในอดี ต ของ
นั กวิ ทยาศาสตร จะเห็น วา เมื่อทำการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัต ถุประสงคเพียงเพื่อที่จะ
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ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหดีขึ้น เราก็อาจคนพบนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางไมคาดคิด งาน R&D
โดยทั่วไปมุงเนนในเรื่องของความคิดสรางสรรคใหมๆ การหาผลิตภัณฑใหม การหาวัตถุดิบ
ใหม การปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ใหมีตนทุนที่ถูกลง ใหการทำงาน
งายขึ้น
จากประสบการณในการทำงานเกี่ยวกับการทำลวดลายทองรดน้ำของผูวิจัย ผูวิจัย
ไดเห็นปญหาในการปฏิบัต ิในกระบวนการทำเป น อยางมากและในการที่จ ะอนุรั กษ การ
ทำลายทองรดน้ำใหคงอยูไดนั้น เราตองมีความจำเปนที่จะตองมีการปรับปรุง พลิกแพลง
คลี่คลายเทคนิค กระบวนการ วิธีการ วัสดุ เวลา จากงานลายทองรดน้ำแบบโบราณดั้งเดิม
และประสบการณของอาจารยผ ูส อนในสถาบัน ตา งๆ ตลอดจนศิล ปน อิส ระ ซึ่งการทำ
ลวดลายทองรดน้ำนั้นเปนงานในดานประณีตศิลปอันทรงคุณคาทางดานเอกลักษณของชาติ
ไทยเรา ที่มีความงดงามวิจิตรดวยฝมือของบรมครูชางตั้งแตโบราณกาลและสามารถที่จะทำ
ไดเปนจำนวนมากพอที่จะสามารถจำหนายในเชิงธุรกิจได และผูที่สนใจนำไปปฏิบัติไดงาย
มากยิ่งขึ้น
แผนการดำเนินงาน
1. การกำหนดประเด็นปญหาในการวิจัย
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. วิเคราะหขอมูลการวิจัย
5. สรุปผลการวิจัย
6. การนำเสนอผลการวิจัย(ผลงานการวิจัย)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะประจำชาติ และความสำคัญ
ของภูมิปญญาไทย และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ลดเวลา เพิ่มรายไดใหกับผูสนใจ
ใหมีคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น จากการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำโดยใชเทคนิคซิลคสกรีน
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว คือ
1. เพื่อสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน บนพื้น
ระนาบที่มีความแตกตางกัน 1.บนพื้นไม 2.บนแผนพลาสติกอะคลิลิค 3.บนพื้นผาใบวาด
ภาพ
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2. เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะประจำชาติ และความสำคัญ
ของภูมิปญญาของชาติไทย
3. เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ลดเวลา เพิ่มรายไดใหกับชุมชนและ
ผู  ส นใจ ใหมีคุณภาพชีว ิตใหดีขึ้น จากการสรา งสรรคล วดลายทองรดน้ำโดยใชเทคนิ ค
ซิลคสกรีน
ผลจากการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีนและ
กระบวนการถายทอดการทำลวดลายทองรดน้ำ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีนสามารถที่
จะทำลงบนพื ้น วัส ดุ ไดทั้ งบนพื้ นไมบ นแผนพลาสติกอะคลิลิคบนและพื้ นผาใบวาดภาพ
สามารถสกรีนออกมาลวดลายคมชัด เช็ดรักไมหลุด ปดทองรดน้ำออกงาย ผลงานออกมา
คมชัด ทองมีความมันวาว ใชเวลาไมนาน สกรีนไดหลายชิ้น สามารถนำไปใหผูที่มีความสนใจ
นำไปปฏิบัติไดงายขึ้น เร็วขึ้น ใชเทคนิคซิลคสกรีนมาใชเพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน เพิ่มปริมาณ
ผลผลิตในการทำลวดลายทองรดน้ำเพิ่มมากขึ้น สามารถนำวัสดุ ผลงาน และกระบวนการที่
ได ไปสรางธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและเพื่อการสงออกเพื่อสรางรายไดแกชุมชนและ
ผูสนใจตอไป
การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน มีทั้งหมด
9 ขั ้ น ตอนด ว ยกั น คื อ ขั ้ น ที่ 1 การเตรี ย มน้ ำ ยาและการผสมน้ ำ ยาหรดาล ขั ้ น ที่ 2
การออกแบบปริ้นสแบบลงกระดาษไข ขั้นที่ 3 การลางทำความสะอาดพื้นวัสดุ ขั้นที่ 4
การสกรีนลงพื้นวัสดุ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบลวดลายใหคมชัด ขั้นที่ 6 การเช็ดรักถอนรัก ขั้นที่ 7
การปดทอง ขั้นที่ 8 การรดน้ำ ขั้นที่ 9 การเขียนซอมลายรดน้ำ
ในการใชน้ำฝกสมปอยเปนตัวทำละลายนั้น มีอัตราสวนผสมไมตายตัวโดยตองมี
การทดสอบโดยการทดลองเขียนบนชิ้นงานจริง ปลอยใหแหง ถูไมหลุดเปนอันใชได ซึ่งใน
ขั้นตอนการทำลวนแลวแตมีความสำคัญมิไดนอยไปกวากันเลยเพราะในทุกๆ ขั้นตอนนั้น
ชางตองอาศัยความรู ความชำนาญที่สั่งสมเพาะบมสืบทอดกันเปนระยะเวลาอันยาวนาน
จากรุนหนึ่ง ไปยังอีกรุนหนึ่ง จากบรรพบุรุษสูผูสืบทอด จากนายจางสูลูกจาง จากนายชางสู
ลูกมือ จากพอแมสูลูกหลาน โดยผานกระบวนการสังเกตเรียนรูจากประสบการณตรง และ
กระบวนการทดลองประดิษฐ คิดคนหมายรวมถึงการคนควา หาวิธีตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาสิ่ง
เหลานี้สงผลตอการฝกฝนบมเพาะองคความรูที่เปนความเพียรวิริยะอุสาหะสรรสราง จนได
ผลงานที่มีคุณภาพเปนภาพเดียวในโลกควรคาแกการสืบทอดอนุรักษ ดวยความภาคภูมิใจ
เปนอยางยิ่ง
การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำ บนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคส กรีน จาก
ขั ้ น ตอนการจากการออกแบบลวดลายดวยฝมือของแตล ะคน จึงมีคุณสมบัต ิพิเศษของ
ลายเสนที่แสดงความเปนตัวตนที่สามารถเรียกไดวา อัตลักษณของการทำลวดลายทองรดน้ำ
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ควรคาแกการสิบทอดในความงดงาม ความมันวาวของทองคำเปลว ตัดกับสีดำทึบอยาง
สวยงาม
ผลการศึก ษากระบวนการถา ยทอดการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำ บนพื้น
ระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีนปรากฏผลการศึกษาดังนี้
จากการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีนพบวา
ภู ม ิ ป  ญ ญาไทยกั บ การถ า ยทอดการทำลวดลายทองรดน้ ำ ถื อ เป น ประสบการณ ท ี ่ มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดเนื่องจากไดมีการผานการกลั่นกรองมาตั้งแตบรรพบุรุษหลาย
ตอหลายรุน ที่สืบตอกันมานับจากอดีตจนปจจุบัน ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมในงานประณีต
ศิลป ที่มีความสำคัญซึ่งไดมีการถายทอดตอ ๆ กันมา จากชนรุนหนึ่ง ไปสูชนอีกรุนหนึ่ง ดวย
วิธีการตาง ๆ ที่อาจมีความแตกต างในการใชวัส ดุ อุป กรณ และกระบวนการทำซึ่ง อาจมี
ความแตกตางกัน ซึ่งการถายทอดในระบบการเรียนรูไดมีการถายทอดโดยใชวิธีการสอน
ปฏิบัติจริงไปพรอมกัน ผูสอนคือผูใหญที่มีอายุมากกวา มีความรูมีประสบการณในเรื่องการ
ทำลวดลายทองรดน้ำโดยมีแรงจู งใจ จากผลงาน ตามสถานที่ทั้งหนวยงานราชการหรื อ
ภายในวัดวาอาราม ผูเรียนเมื่อมีความชำนาญแลวจะกลายเปนผูสอนคนในรุนหลังตอไป
ปจจุบันระบบการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ในการถายทอดการทำลวดลายทองรดน้ำ
ยังเกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาคือ วัด ซึ่งในระยะตอมามีการพัฒนาระบบการเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการทำลวดลายรดน้ำ ซึ่งเปนองค
ความรูซึ่งแตกอนมีการสืบทอดแบบครูพักลักจำจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เปนการสืบ
ทอดเพื่อใชในการดำรงชีวิตซึ่งแสดงถึงความเชื่อในระบบคุณคาหรือคานิยมที่สืบทอดตอกัน
มาอยางยาวนาน จึงเปนงานประณีต ศิลป ที่แสดงออกถึงวัฒ นธรรมที่ มีการเรี ยนรู  และ
การถายทอดการเปนตัวเองซึ่งพื้นฐานกระบวนการเรียนรูทางสังคม และวัฒนธรรมของไทย
เป น การเรี ย นรู  โ ดยประสบการณ ต รงและสั ง เกตดู จ ากผู  อ ื ่ น ซึ ่ ง การเรี ย นรู  จ ากสั งเกต
(Observationallearning) จะใชรูปแบบการเรียนรูนี้เปนเบื้องตนในการเรียนรู โดยการ
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวของสิ่งเหลานั้น ซึ่งอาจจะเปน
การสังเกตวิธ ีทำแลว ตี ความหมายสรุปรวบยอด จนเกิดปญญาก อเกิ ดเปน องค ความรู  ที่
ตองการดังเชน การถายทอดการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิค
ซิลคสกรีนนั้นเอง
องคความรูการทำลวดลายทองรดน้ำนั้นก็คือกลวิธีการทำของชางทั้งหลายซึ่งสงผล
ใหเกิดการคิดคนจนไดสัดสวนที่พอเหมาะที่พอดีสำหรับการผสมวัสดุที่มีความเหมาะสมกับ
การทำลวดลายทองรดน้ำ ลวนเกิดมาจากการกลั่นกรองลองผิดลองถูก ทดลองผสมวัสดุที่
นำมาทำดวยตัวเองจนไดวัสดุทดแทนการนำเขาวัสดุตั้งตนของการทำลวดลายทองรดน้ำดวย
สัดสว นที่พอเหมาะลงตัว ตามจริตหรือความเหมาะสมของแตล ะบุค คล เพราะการทำ
ลวดลายทองรดน้ำไมมีสูตรหรืออัตราสวนผสม การชั่ง การตวงที่เปนมาตรฐานตายตัว การมี
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ประสบการณในการทำลวดลายทองรดน้ำตองมีมากพอและยาวนานเทานั้น ซึ่งจะสามารถจะ
สังเกตแลวนำมาปรับปรุงเปลี่ยนประยุกตใชตามความเหมาะสม
อภิปรายผล
จากขอคนพบจากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยสามารถอภิปรายถือสิ่งที่เปนขอคำถาม
เกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ไดวา การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิค
ซิลคสกรีน การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีนสามารถ
ที่จะทำลงบนพื้นวัสดุไดทั้งบนพื้นไมบนแผนพลาสติกอะคลิลิคบนและพื้นผาใบวาดภาพ
สามารถสกรีนออกมาลวดลายคมชัด เช็ดรักไมหลุด ปดทองรดน้ำออกงาย ผลงานออกมา
คมชัด ทองมีความมันวาว ใชเวลาไมนาน สกรีนไดหลายชิ้น สามารถนำไปใหผูที่มีความสนใจ
นำไปปฏิบัติไดงายขึ้น เร็วขึ้น ใชเทคนิคซิลคสกรีนมาใชเพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน เพิ่มปริมาณ
ผลผลิตในการทำลวดลายทองรดน้ำเพิ่มมากขึ้น สามารถนำวัสดุ ผลงาน และกระบวนการที่
ได ไปสรางธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและเพื่อการสงออกเพื่อสรางรายไดแกชุมชนและ
ผูสนใจตอไป
ในกระบวนการ เทคนิควิธีการ มีการสืบทอดมีเทคนิคเฉพาะตัวของแตละคน และ
ยังคงมีการทำลวดลายทองรดน้ำแบบดังเดิมอยู อาจมีแบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม ปะบนอยู
บาง แตถึงอยางไรก็ตามยังคงมีการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองไวอยางดี และ
สิ่งที่สืบทอดมาชานานยังคงอยูไมเสื่อมคลาย มีกระบวนการสืบทอดทางปญญา นั่นคือการที่
บรรพบุรุษของเรา ไดประดิษฐคิดคนขึ้น นั้นคือเอกลักษณ ในดานความงดงามของงาน
ประณีตศิลป
จากการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน และ
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาการทำลวดลายทองรดน้ำ ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน มีทั้งหมด
9 ขั ้ น ตอนด ว ยกั น คื อ ขั ้ น ที่ 1 การเตรี ย มน้ ำ ยาและการผสมน้ ำ ยาหรดาล ขั ้ น ที่ 2
การออกแบบปริ้นสแบบลงกระดาษไข ขั้นที่ 3 การลางทำความสะอาดพื้นวัสดุ ขั้นที่ 4
การสกรีนลงพื้นวัสดุ ขั้นที่ 5 ตรวจสอบลวดลายใหคมชัด ขั้นที่ 6 การเช็ดรักถอนรัก ขั้นที่ 7
การปดทอง ขั้นที่ 8 การรดน้ำ ขั้นที่ 9 การเขียนซอมลายรดน้ำ ในการใชน้ำฝกสมปอยเปน
ตัวทำละลายนั้น มีอัตราสวนผสมไมตายตัวโดยตองมีการทดสอบโดยการทดลองเขียนบนชิ้น
งานจริง ปลอยใหแหง ถูไมหลุดเปนอันใชได
ลักษณะเดนของการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลค
สกรี น นอกจากจะจัดเปน งานประณีตศิล ปชั้น สูง ซึ่งใชส ำหรับ ตกแตงสิ่งของเครื่องใช
เครื่องประดับชาวบานธรรมดา เครื่องใชในพระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงในสวนที่เกี่ยวของ
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กับพระมหากษัตริย โดยใชตกแตงวัสดุสิ่งของที่มีขนาดเล็กดังเชน พานแวนฟา โตก ตะลุม
หีบคัมภีร ไปจนถึงงานประดับตกแตงบนพื้นผนังหองที่มีขนาดใหญ
กระบวนการการสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลค
สกรีน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เชน ในเรื่องของการใชวัสดุอุปกรณทดแทน เพราะ
วัสดุบางอยางในปจจุบันหายากมีราคาแพง จึงมีการปรับเปลี่ยนและเลือกใชวัสดุอุปกรณ
เทคนิคกระบวนการตางๆ ของแตละบุคคลที่จะสามารถนำมาทดแทนของเดิม แตความ
ประณีต ความวิจิตรบรรจงในความงดงามของลวดลายทองรดน้ำนั้นยังคงอยูและมีคุณคา
ดังเดิม
การสืบทอดภูมิปญญามีการสืบทอดมาอยางยาวนานจากการเรียนรูโดยการกระทำ
โดยการปฏิบัติในลักษณะครูพักลักจำสงตอจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง แบบพี่สอนนอง
แบบครูสอนศิษย แบบนายชางสอนลูกมือ โดยมีการผานเทคนิคและกระบวนการถายทอด
ทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง
และจากการสังเกตดูจากผูอื่นคือการเรียนรูแบบสังเกต แลวนำมาประยุกตใชตามความถนัด
หรือตามความเหมาะสม ตามจริตของแตละบุคคล ซึ่งในการทำลวดลายทองรดน้ำนั้นไมมี
สูตรหรืออัตราสวนผสมการชั่งหรือตวงที่เปนมาตรฐานตายตัว การมีทักษะประสบการณใน
การทำงานที ่ ม ากพอและยาวนานเท า นั ้ น ซึ ่ ง จะสามารถจะสั ง เกตแล ว นำมาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงประยุกตใช ตามความเหมาะสม มีองคประกอบของการถายทอดในดานตางๆ
มีลำดับขั้นตอนในการเรียนรูพอสรุปได 3 หลัก โดยเริ่มจาก 1) หลักความเหมือน ประกอบ
ไปดวยการเลียนแบบ ดูแบบอยางจากการสังเกต จากการปฏิบัติของผูถายทอด ทดลองทำ
ตามตัวอยางทีละขั้นตอน การทำซ้ำ เปนการย้ำทักษะ เพื่อใหเกิดความแมนยำ ใหเกิดความ
ชำนาญ 2) หลักความตาง ประกอบไปดวย ความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงจากวัสดุ เทคนิค
ขั ้ น ตอนกระบวนการ การทำลวดลายทองรดน้ ำ จากดั ้ ง เดิ ม แบบโบราณมาคลี ่ ค ลาย
ประยุกตใชวัสดุอุปกรณใหทันกับเหตุการณปจจุบัน 3) หลักความเปนฉัน เปนรากเหงาทาง
วัฒนธรรม สุนทรียภาพตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรม (ความเปนฉัน) ซึ่งในวิญญาณของ
คนและผลงานทางดานศิลปะที่ไดแสดงออกมาเปนวัฒนธรรมทางศิลปะมีอยู 2 ระดับดวยกัน
คือ
1. วัฒนธรรมที่เปนสันดานภายใน (สันดานสุก) สิ่งที่เปนครูอยูภายใน การเก็บสั่งสม
ความรูความสามารถที่ทับถมเอาไวภายใน เปนคุณสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีอยู เมื่อมีโอกาส
สิ่งเหลานั้นก็จะไหลออกมาภายนอกในรูปแบบของงานศิลปะ แสดงถึงความเปนฉัน
2. วัฒนธรรมที่เปนของสังคมภายนอก วัฒนธรรมของสังคมภายนอกเปนเบาหลอม
ใหคนในชุมชนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิดคลาย ๆ กัน รับรูวาเปนวัฒนธรรม
ของกันและกัน เชน เพลงที่แสดง ความเปนเชื้อชาติ มอญ ลาว เขมร พมา ญวน มาเลย ไทย
ขา ฝรั่ง เปนตน
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กลาวโดยสรุปหลักการทั้ง 3 หลักดังกลาวในสวนของความเหมือน ความแตกตาง
และความเปนฉัน มีความจำเปนที่จะตองอยูดวยกัน คลุกเคลากันจนแยกไมออก หรือจะ
ขาดอยางหนึ่ งอยางใดไม ได เพื่อใหผ ู เรี ยนได พัฒ นาตนเองในดานของสุ นทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ อยางสมบูรณ
จากทฤษฎีการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตนนั้นผูวิจัยไดศึกษาและสรุปทฤษฎีการ
เรียนรูโดยแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการฝกหัด ขั้นการลง
มือกระทำ ขั้นการกระทำอยางชำนาญ ขั้นนำไปใช และขั้นการแกปญหา
เพราะฉะนั ้ น การทำลวดลายทองรดน้ ำ จะใช ร ะยะเวลาในการเรี ย นรู  ท ั ้ ง 6
องคประกอบประมาณ 1 สัปดาหถึงสามเดือน และฝกฝนความชำนาญเปนแรมป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบของแตละบุคคล
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. เนื่องจากกระบวนการทำลวดลายทองรดน้ำแบบโบราณดั้งเดิม ยังคงมีผูสืบทอด
องคความรูอยู แมวาการทำลวดลายทองรดน้ำจะมีผูสืบทอด ซึ่งยืดเปนอาชีพมีจำนวนนอยลง
ก็ตาม หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของจึงควรเขามามีบทบาทในดานใหการสนับสนุน เพื่อเปนการ
อนุรักษเ กี่ ยวกั บงานหัตถศิล ป เกี่ยวกับการทำลวดลายทองรดน้ำซึ่งเปน มรดกและเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของไทยใหสืบทอดตอไป และยังคงดำรงอยูตอไป
2. การบริหารการจัดการเรื่องการทำลวดลายทองรดน้ำ หรือผูที่มีความสนใจควรให
หนวยงานเขามาใหการสนับสนุน ในดานตาง ๆ รวมถึงทุนทรัพยเพื่อชวยเหลือผูทีตองการสืบ
ทอดอาชีพนี้ห รือผูที่ตองการศึกษา ฝกฝนยืดเปน อาชีพ และควรใหองคความรู มีการ
ถายทอดแกผูที่สนใจเกี่ยวกับกระบวนการทำลวดลายทองรดน้ำ ควรมีการดูแลและติดตาม
ผลอยางตอเนื่องเพื่อที่จะไดสรางงาน สรางอาชีพ และคนที่ตองการทำอาชีพนี้ เนื่องจากหา
ยากลงทุกที เพราะการทำลวดลายทองรดน้ำถือเปนงานหัตถศิลปชิ้นเอก ซึ่งกวาจะไดงาน
แตละชื้นตองใชกำลังแรงกาย แรงใจ ใชเวลาและความอดทน และตองมีความประณีตสูง จึง
จะมีความสมบูรณสมกับเปนเอกลักษณของชนชาติไทย ที่นานาอารยประเทศตางใหความยก
ย องใหเปน หนึ่งเดีย วในโลกในด า นของความวิจ ิ ตรงดงามของภูมิป ญญาไทย จึงควรมี
การสงเสริมและสนับสนุนตอไป
3. ควรสงเสริมในเรื่องของการใหขอมูลองคความรูที่เกี่ยวของกับการทำลวดลาย
ทองรดน้ำใหมีความหลากหลายรูปแบบ เชน ใหขอมูลองคความรูที่เกี่ยวกับการทำลวดลาย
ทองรดน้ำใหเขาไปอยูในสถานศึกษา จัดเปนการเรียนรูภายในโรงเรียน โดยใหเปนการเรียนรู
แบบประชาชน ชาวบาน ครู และนักเรียน หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูใหกับคนรุนใหมไดรูจัก เห็นความสำคัญ เห็นคุณคาของภูมิปญญา การทำลวดลายทอง
รดน้ำนี้โดยทั่วกัน เพื่อจะไดยึดถือสืบทอดภูมิปญญา การทำลวดลายทองรดน้ำไดตอไป
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ในอนาคตอยากใหเด็กยุคใหม หรือผูสนใจ เห็นความสำคัญในการทำลวดลายทองรดน้ำ
มีการสืบสานเกี่ยวกับลวดลายโบราณดังเดิม และพัฒนาลวดลายใหเหมาะสมกับเหตุการณ
ในปจจุบัน เพราะอนาคตตอไปอาจสูญหายได
ขอเสนอแนะใชการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ทำเป น คู  ม ื อ สรุ ป เป น องค ค วามรู  ก ารทำลวดลายทองรดน้ ำ ดั ้ ง เดิ ม และ
การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิคซิลคสกรีน
2. การสรางและพัฒนาหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการทำลวดลายทองรดน้ำ
3. พัฒนาเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำมาเขียนลวดลายทองรดน้ำได
****************
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ด้้านภููมิิปััญญาวััฒนธรรม
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บทนำ

ชนชาติไทยเปนกลุมชนที่มีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณรวมกัน ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่ อายุคน มีการสั่งสม
สืบสานเปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ จนเปนลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน และ
วัฒนธรรมประเพณียังเปนสิ่งที่ชวยทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประเพณีเปน ระเบีย บแบบแผนที่กำหนดพฤติกรรมในสถานการณต าง ๆ ที่คน
ในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถาคนใดในสังคมนั้น ๆ ฝาฝน มักถูกตำหนิจากสังคม ลักษณะ
ประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติมีทั้งประสมกลมกลืนเปนอยางเดียวกัน และมีผิดแผกกัน
ไปบางตามความนิยมเฉพาะทองถิ่น ประเพณีลวนไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่
เขาสูสังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเขามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณี
จึงเรียกไดวาเปนวิถีแหงการดำเนินชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลตอประเพณี
ไทยมากที่สุด วัดวาอารามตาง ๆ ในประเทศไทยสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่
มีตอสังคมไทย และชี้ใหเห็นวาชาวไทยใหความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรม
ที่งดงามเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแตโบราณกาล (กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม,
2552, หนา 1) จะเห็นไดวา สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันศาสนานั้นเปนสถาบันที่
สำคัญในการทำหนาที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ กลอมเกลาคนในสังคมใหกระทำความดี
ดวยการประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาในรูปแบบของพิธีกรรมและประเพณีของ
แตละสังคม
ประเพณีบุญผะเหวดเปนประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญตอวิถีชีวิตของชุมชน เพราะ
เปนกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ชุมชนในสังคมตองประพฤติปฏิบัติ อันเปนแนวคิดที่
มนุษยเรียนรูจากประสบการณของตนเองเพื่อนำไปสูการแกไขปญหาที่ประสบอยูใหเ กิด
ความสงบสุข ความสามัคคี ความเสีย สละ ทำใหส ังคมมีกฎกติกา มีร ะเบีย บแบบแผน
กลายเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนสืบตอกันมา จะเห็นไดวา สิ่งสำคัญหนึ่งที่
จะเห็นไดจากงานบุญผะเหวด นั่นคือ ความเชื่อในเรื่องพระศรีอาริย ความเชื่อวาถาไดฟงเทศน
มหาชาติ 13 กัณฑ จะไดอานิสงสสูงสุด การสรางศิลปะ ผาผะเหวด ธงผะเหวด รูปแบบ
ขั้นตอนการจัดงานมีความตอเนื่องกัน แตละพิธีกรรมจะสื่อใหเห็นถึงความละเมียดละไมทาง
จิตใจของผูสรางสรรคงานศิลป เพราะศิลปะเปรียบดังภาษาที่บ งบอกถึงวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน บอเกิดของอารยธรรมแหลงตาง ๆ ของมนุษยชาติ
ตางก็มีแนวโนมที่ใหอิทธิพลสืบตอกันมาอยางไมจบสิ้นของกลุมชาติพันธุไทย-ลาว (จารุบุตร
เรืองสุวรรณ, 2546, หนา 38) บุญผะเหวดจึงเปนประเพณีที่รวมเอาความรูหลายแขนงเขา
ดวยกัน เปนศาสตรและศิลปที่อยูบนความเชื่ออันมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง
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ชุมชนไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนชาวลาวแงว
ลาวจากหัวเมืองหลวงพระบาง เนื่องมาจากสงครามศึกเจาอนุวงศ ตั้งแต พ.ศ.2371 2373 นอกจากจะเผาเมืองเวียงจันทร เสียสิ้นแลว ยังไดกวาดตอนผูคนระลอกใหญอยาง
ตอเนื่อง มีทั้งครอบครัวลาวเวียงและลาวเวียงจากเมืองอื่น ๆ ซึ่งในสวนของลาวแงวตาม
เอกสารของราชการไมมีปรากฏ แตสวนใหญจะเรียกกันรวม ๆ วา ลาวเวียง และสำหรับทาง
ราชการชื่อลาวแงวไมไดเปนที่รูจัก แตอาจเปนการรูกันภายในเฉพาะกลุมเทานั้น การสำรวจ
ในตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งมีชาวลาวแงวอยูเกือบทั้งตำบล และไดมี
การสืบทอดประเพณีของชาวไทยลาวแงวมาจนถึงปจจุบัน ในภายหลังผูใหญปราณี บัวพนัส
อดีตผูใหญบานหมู 12 ของตำบลทองเอน ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่เปนเอกลักษณของชาวไทยลาวแงวใหคงอยูจึงไดกอตั้งชมรมอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยลาวแงวขึ้น (พนิตสุภา ธรรมประมวล, 2560, หนา 9)
กลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรีไดสืบทอด
ประเพณีบุญผะเหวดหรือประเพณีแหขาวพันกอนไว ซึ่งการแหขาวพันกอนมีมาตั้งแตสมัย
โบราณคูกับชาวทองเอน เปนประเพณีอยางหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในรอบ 1 ป จะตองทำขาวปลา
อาหารมาบูชาคุณของพระพุทธเจา พรอมกับฟงเทศนมหาชาติ ซึ่งมีจำนวนคาถาทั้ งหมด
1,000 คาถา ขาวที่นำมาบูชาจึงตองมี 1,000 กอน ทั้งนี้ เพื่อเปนการบูชาพระคาถาพัน
ในการเทศนมหาชาติ ซึ่งเปนการสืบสานและธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และสราง
ความสามัคคีของคนในหมูบานและคนในละแวกเดียวกัน ชาวบานเชื่อกันวา อานิสงสของ
การทำบุญในครั้งนี้ จะสงผลใหเกิดความอุดมสมบูรณในการประกอบอาชีพ มีโชคลาภและมี
ความสุ ข ในการประกอบกุ ศ ล (ปราณี บั ว พนั ส , 2563) ในแต ล ะป ช าวบ า นจะมาร ว ม
ประเพณีบุญผะเหวดและการแหขาวพันกอน ซึ่งทำใหเห็นวาชาวบานยังคงใหความสำคัญกับ
ประเพณีทองถิ่นเปนอยางดี จึงทำใหประเพณีนี้ยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
จะเห็นไดวา ประเพณีบุญผะเหวด เปนประเพณีท่ีเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา
ของคนในชุ มชน มีการสืบ ทอดต อกัน มาจากอดี ตจนถึง ปจ จุบ ัน ซึ่งสะท อนให เห็ น ถึ ง
ความสามัคคีของคนในทองถิ่น ผูวิจัยมีเเนวคิดที่จะศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และ
บทบาทของประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี เพื่อชวยอนุรักษและเผยแพรประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาว
แงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ใหคงอยูสืบไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และรูปแบบประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติ
พันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
2. เพื่อศึกษาบทบาทประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่
ศึกษาประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ในพื้นที่ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรในตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ที่เปนผูรูเกี่ยวกับ
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว
3. ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และบทบาทของประเพณีบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจ ัย เรื่องประเพณีบ ุญ ผะเหวดของกลุมชาติพัน ธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ประวัติความเปนมา รูปแบบและบทบาทของประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุลาวแงว
ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีรายละเอียดของวิธี ดำเนิน การวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางประชากร ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ลักษณะของกลุมที่เลือกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยกลุมตัวอยางเปน
กลุมผูรู ใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางเปนผูใหข อมูล
จำนวน 6 คน ดังนี้
1) นางดุษนี ถมเขีย ว อายุ 64 ป บา นเลขที่ 33/3 หมูที่ 12 ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำ
ขาวพันกอน
2) นางปราณี บัวพนัส อายุ 57 ป บานเลขที่ 43/1 หมูที่ 11 ตำบลทอง
เอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำขาว
พันกอน
3) นางสวย จำปาทอง อายุ 71 ป บานเลขที่ 42 หมูที่ 11 ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำขาวพันกอน
และประเพณีบุญผะเหวด
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4) นางเหลี่ยม ยวนเขียว อายุ 58 ป บานเลขที่ 41 หมูที่ 11 ตำบลทอง
เอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำขาวพัน
กอนและประเพณีบุญผะเหวด
5) นางจิตรานนท แสงวิไลสาธร อายุ 56 ป บานเลขที่ 3/1 หมูที่ 12
ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ทำขาวพันกอนและประเพณีบุญผะเหวด
6) นางนง พิมสวา อายุ 67 ป บานเลขที่ 46/1 หมูที่ 11 ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำขาวพันกอน
การเเหขาวพันกอน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ มี 2 แบบ ดังนี้
2.1.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่กำหนด
ขอบเขตของคำถาม ไวลวงหนา ใชสำหรับสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลประวัติความเปนมาและ
รูปแบบของประเพณี
2.1.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่ไมได
กำหนดขอบเขตของคำถามไวลวงหนา สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ใชสำหรับสัมภาษณเกี่ยวกับบทบาทของประเพณี
2.2 แบบสังเกต ใชแบบสังเกตแบบมีสวนรวม เปนแบบสังเกตที่ใชในกรณีที่
ผูวิจัย รวมทำกิจกรรมดวย ไดแก การสังเกตประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุ ไทย
ลาวแงว
2.3 อุป กรณบ ัน ทึกภาพและเสีย ง ใชส ำหรับบัน ทึกภาพเคลื่อนไหวและ
บันทึกเสียง
ผูใหสัมภาษณ ไดแก กลองถายภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูใหขอมูลจำนวน 6 คน
3.2 สังเกตแบบมีสวนรวมในประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาว
แงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผูวิจัยสังเกต ศึกษาองคประกอบและ
ขั้นตอนของพิธีกรรม ตลอดจนการมีสวนรวมของผูที่มารวมพิธีกรรม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกตมาตรวจสอบความ
ถูกตอง และ ความชัดเจนอีกครั้ง ทั้งขอมูลประเภทเอกสารและขอมูลภาคสนาม
4.2 นำขอมูลที่ไดมาจำแนกออกเปนหมวดหมูและวิเคราะหตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัย
4.3 นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา
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4.4 นำขอมูลจากการวิเคราะหใหผูเชี่ยวชาญและผูใหขอมูลตรวจสอบความ
ถูกตองความเที่ยงตรง
ผลการวิจัย
1. การศึกษาประวัติความเปนมา และรูปแบบประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติ
พันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
1.1 ประวัติความเปนมาประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ประเพณีบ ุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว จังหวัดสิงหบ ุร ี มีประวัติ
ความเปนมาที่เปนแบบเฉพาะของลาวแงวในตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงห บุรี
(จิตรานนท แสงวิไลสาธร, 2563 ; ปราณี บัวพนัส, 2563 ; สวย จำปาทอง, 2563 ; เหลี่ยม
ยวนเขียม, 2563) ดังนี้
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว จังหวัดสิงหบุรี หรือที่เรียกวา
“ประเพณีแหขาวพันกอน” ในกลุมชาติพันธุลาวแงว ชุมชนแหงนี้ไดอพยพมาจากถิ่นฐานเดิม
คือลาวเวียงจันทนเมื่อเทียบกับในสมัยลานนา ซึ่งชุมชนนี้ถูกเรียกวา ลาวแงว ชาวลาวแงวเปน
คนราเริง ชอบความสนุกสนานและเลนรวมกันเปนกลุมในงานวันสำคัญ งานประเพณีตาง ๆ ที่
เปนเอกลักษณ คือการทำบุญงานบุญผะเหวดและการแหขาวพันกอน ถือเปนพิธีกรรมที่สำคัญ
อีกพิธีหนึ่งในงานบุญใหญของชาวไทยเชื้อสายลาวแงว โดยเปนพิธีที่เกี่ยวของกับการบำเพ็ญ
มหาทานของพระเวสสันดรหรือเทศนมหาชาติ
แรกเริ่มที่กลุมชาติพันธุไทยลาวแงวรับประเพณีบุญผะเหวดเขามา จัดทำขึ้น 2
วัน ในชวงขึ้น 12 - 13 ค่ำเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 - 30 กันยายาน พ.ศ. 2563 กอน
วั น งานชาวบานจะนำตนกลวย ตน ออย มาตกแตงศาลาการเปรียญอยางสวยงาม ใหมี
บรรยากาศคลายปาหิมพานต ลาวแงว ตำบลทองเอน นิยมนำธงมาประดับเสานับเทาจำนวน
อายุของตน เพื่อเปนการสะเดาะเคราะห ชุมชนลาวแงวจะชวยกันจัดสถานที่และเตรียมงาน
โดยใหลูกหลานชวยกันจัดเครื่องประกอบพิธี ไดแก การทำเมี่ยงหอใบชะพลู ปนขาวเหนียว
นึ่งเปนกอน ๆ ใสกระทงใบตอง เรียกวา ขาวพันกอน กอนใสจานจัดวางหนาธรรมาสน เพื่อ
นำมาบูช าคาถาพัน จากนั้น วัน รุงขึ้น เปน การแหขา วพัน กอน โดยมีเครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบพิธี ไดแก ระนาดและฆอง พรอมทั้งมีการโหรอง เดินเวียนใหครบทั้ง 3 รอบ ถือไดวา
เป น การบู ช าพระรั ต นตรั ย ทำแล ว จะเป น สิ ร ิ ม งคลตอ ตนเอง ปราศจากโรคภั ย ไขเจ็บ
ในสมัยกอนชาวบานที่ทำนาจะนำเครื่องประกอบการแหขาวพันกอนนำไปใชในพิธีทำขวัญ
ขาวตอ เชื่อวาหากนำเอาขาวพันกอนที่บูชาพระพุทธรูป ซึ่งเปนตัวแทนของพระพุทธเจาแลว
จะทำให ต  น ข า วออกมางอกงามได ผลผลิ ตดี รวงข าวมี เมล็ ดเต็ มรวง และสิ ่ งที ่ แสดงถึ ง
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ความเปนอัตลักษณ ของชาวลาวแงวทองเอน คือ การแตงกายดวยผาซิ่น เสื้อสีออน และหม
สไบในวันงานบุญ
การจัดงานบุญผะเหวดหรือเทศนมหาชาติ โดยคนในชุมชนจะออกมารวมกัน
จับสลาก เพื่อใหไดลำดับของกัณฑเทศนมหาชาติ จำนวน 13 กัณฑ ซึ่งเปนการฟงเทศน
1,000 พระคาถา ในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ ภายในวันเดียว การจัดทำ
มณฑลประรำพิธีใหเปนประดุจปาหิมพานต ดวยธูป เทียน ดอกไม อยางละ 1,000 และถวาย
ขาวเหนียว 1,000 กอน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา และมีการจุดเทียนตามจำนวนกัณฑ
เทศนเรียกวา เทียนคาถาพัน เชื่อวาเมื่อฟงเทศนมหาชาติครบทุกกัณฑภายในวันเดียว จะทำ
ใหไปเกิดในภพพระอริย เมตไตรย นับ เปน งานบุญ อัน ยิ่ งใหญที่งดงาม และเปน อีกหนึ่ง
พิธีกรรมที่สะทอนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญใหทานในพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี
1.2 รูปแบบประเพณีบุ ญผะเหวดของกลุ มชาติพั นธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุรี มีรูปแบบขั้นตอน (ดุษนี ถมเขียว, 2563; นง พิมสวาม, 2563; บุญสม
เสือเอี่ยว, 2563) ดังนี้
1.2.1 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ ที่ใชในการทำประเพณีบุญผะเหด
ในกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ดังนี้
1.2.1.1วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทำขาวพันกอน เป นวั สดุที่
คัดเลือกขนาด สีสันที่สวยงาม และหาไดงายตามทองถิ่นของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เพื่อนำมาจัดทำขาวพันกอน ดังนี้
1) วัสดุที่ใช ในการทำข าวพั นก อน ประกอบไปด วย ขาวเหนี ยว
กระทง ไมกลัด
2) วัสดุที่ใชในการแหขาวพันกอน ประกอบไปดวย ขาวพันกอน
ดอกไม เทียน ขาวตอก และดอกบานไมรูโรย
1.2.1.2 วัสดุและอุปกรณในพิธีเทศนมหาชาติ มีการตกแตงโดยการ
นำตนออย ตนกลวย มาติดตามเสา และบริเวณธรรมมาสนในพิธีเทศนมหาชาติ
1.2.2 การทำขาวพันกอน
การทำขาวพันกอนของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.2.2.1 ชาวบ า นจะนำข าวเหนี ย วที ่ น ึ ่ ง มาเองจากบ า นนำมา
รวมกันที่วัด จากนั้นชาวบานจะชวยกันเย็บกระทง โดยใชไมกลัดกลัดที่กระทงแบบโบราณ
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1.2.2.2 นำขาวเหนียวมาปนเปนกอนกลม ๆ ใสใหเต็มกระทง
แลวนำกระทงที่ใสขาวเหนียวเสร็จสมบูรณมาวางเรียงใสในจาน 3 กระทง

ภาพที่ 1 ขาวพันกอนที่จัดใสไวในจาน
1.2.2.3 มีการนำขาวตอกมาใสในกระทงใบตอง เพื่อนำไปใชในการ
ประกอบในพิธีแหขาวพันกอน

ภาพที่ 2 ขาวตอกใสในกระทง
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1.2.2.4 มีการทำเมี่ยงเพื่อใชประกอบพิธีแหขาวพันกอน

ภาพที่ 3 การทำเมี่ยงหอใบชะพลู
1.2.2.5 เมื่อปนขาวพันกอน ทำขาวตอกและเมี่ยง เสร็จแลว จะ
นำไปวางบนโตะหนาธรรมาสน เพื่อใชในการประกอบพิธีแหขาวพันกอน

ภาพที่ 4 ขาวพันกอน ขาวตอก และเมี่ยงที่จัดไวในถาด
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1.2.2.6 นำขาวพันกอน ขาวตอก ดอกบานไมรูโรย และเทียน
1 เลม จัดใสจานวางเรียงเปนแถวใหเรียบรอย

ภาพที่ 5 การจัดเรียงจานใสขาวพันกอน
1.2.3 การแหขาวพันกอนประเพณีการแหขาวพันกอนของกลุมชาติพันธุไทยลาว
แงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี มักจัดในชวง 12 - 13 ค่ำ เดือน 11 ของ
ทุกป ซึ่งเปนพิธีกรรมหนึ่งในบุญเทศนมหาชาติ มีขั้นตอนดังนี้
1.2.3.1 เริ่มตนจากการจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

ภาพที่ 6 การกราบบูชาพระรัตนตรัยกอนแหขาวพันกอน
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1.2.3.2 จากนั้นเริ่มจุดเทียนและปกลงในจาน หรือถาดกระทง
ขาวเหนียว เพื่อใชในการประกอบพิธีการแหขาวพันกอน

ภาพที่ 7 การจุดเทียนปกลงในจานขาวพันกอน
1.2.3.3 เริ่มการแหว นรอบศาลาการเปรีย ญจำนวน 3 รอบ
จะมีการรองโหประกอบพิธีเมื่อเดินเวียนครบแตละรอบ ซึ่งถือไดวาเปนการบูชาพระ
รัตนตรัย

ภาพที่ 8 การแหขาวพันกอน
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ระนาดและฆอง

1.2.3.4 มีดนตรีบรรเลงประกอบในพิธีการแหขาวพันกอน คือ

ภาพที่ 9 ดนตรีที่ใชประกอบในพิธี
1.2.3.5 เมื่อเวียนครบ 3 รอบแลว จะตองนำขาวพันกอนที่แหไป
วางหนาธรรมาสน

ภาพที่ 10 การเดินเรียงแถวมาวางขาวพันกอน
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บนกระถางน้ำมนต

1.2.3.6 เมื่อเสร็จพิธีการแหขบวนขาวพันกอน จะนำเทียนมาวางลง

ภาพที่ 11 การวางเทียนลงบนกระถางน้ำมนต
1.2.3.7 ในช ว งท า ยจะจบด ว ยการสวดมนต ก ราบพระรั ต นตรั ย
และกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว ซึ่งเปนอันเสร็จพิธีในชวงเชาในการแห
ขาวพันกอน
1.2.4. การประกอบพิธีบุญผะเหวด
ประเพณีบุญผะเหวด เปนมรดกของบรรพบุรุษที่ชาวลาวแงวไดสบื ทอด
ตอกันมาเปนวัฒนธรรมที่ดีงามแฝงดวยคติความเชื่อเรื่อง บุญ บาป ความดี ความชั่ว สิ่งที่
ควรทำ และสิ่งที่ควรเคารพใหอยูในศีลธรรมทางพุทธศาสนา สิ่งเหลานี้ไดทำใหคนในชุมชน
เปนคนเอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูรูคุณ เคารพผูอาวุโส พระสงฆ และเปนคนดี มีศีลธรรม สงผล
ให เ กิ ด สั งคมสงบสุ ข ซึ ่ ง เป น จุ ดมุ  ง หมายสำคั ญ ของประเพณี แ ละพิ ธ ี ก รรมของไทย ใน
ขณะเดียวกันชาวลาวแงวไดนำคติงานบุญผะเหวดไปใชในชีวิตประจำวัน เชน หากบุคคลใด
ใจบุญ มักไดรับการกลาวเปรียบเปรยเหมือนพระเวสสันดร หากบุคคลใดเที่ยวขอจะไดรับ
การเปรียบเปรยเปนชูชก หากบุคคลใดเมื่อไดรับการเปรียบเทียบแบบนั้น ชาวบานจะมีทั้งดี
ใจและเสียใจ และจะพยายามปฏิบัติตนเองใหไดรับการยกยองเปนบุคคลที่ดี การจัดงานบุญ
ผะเหวดของจังหวัดสิงหบุรีไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีบุญผะเหวด จึงไดนำมาจัดขึ้น
เปนประเพณี ประจำตำบลทองเอน จังหวัดสิงหบ ุรี จนมีช ื่อเสีย งและมีความโดดเดนทาง
วัฒนธรรมและประเพณี ของกลุ มชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออิน ทรบ ุรี
จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงานเทศนมหาชาติ ดังนี้
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1.2.4.1 การเทศนมาลัยหมื่น มาลัยแสน
ในตอนเย็นหลังจากชาวบานรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอย ทาง
วัดจะ ตีกลองเปนสัญญาณใหญาติโยมมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อรวมฟงพระสงฆเจริญพระ
พุทธมนตและเทศนมาลัยหมื่น มาลัยแสน การเทศนมาลัยหมื่น มาลัยแสน ถือเปนสิ่งสำคัญ
อยางหนึ่งในงานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อเปนการเนนใหเห็นถึงความสำคัญและอานิสงสของ
การฟงเทศนมหาชาติ เมื่อชาวบา นมาพรอมกันแลว จะมีผูนำกลาวไหวพระรับศีล และ
อาราธนาพระปริตร พระภิกษุสงฆเจริญพระพุทธมนตจนแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย พระภิกษุ
สงฆขึ้นสูธรรมาสน ผูนำกลาวคำอาราธนาเทศนมาลัยหมื่น ดังนี้
“สุระหิตัง นิจจังตังตัง ธัมมัง วันทามิ ขาไหวบาทนาโถ กับทั้งพระศรีมหาโพธิ
กุศลโสตมวลมามีอัตราขาไหวนับไดดวยโกฏิ เทพพระมาลัยโปรดปรานี ตั้งไวดีบเศราขากราบ
เศียรเกลาวันทา ดวยมาลาดวงดอกพรอมดวยขาวตอกบรรณาการทั้งขาวเปลือกขาวสารผาย
แผ บูชาแกใหสัพพัญู องคพุทโธผูประเสริฐอัคคะเลิศองคพระธรรม สังโฆนำบขาด ตาม
โอวาทคำสอน ชีณาวรองคประเสริฐสมมุติสงฆเลิศทรงธรรม พวกขานอมนำมาพร่ำพรอม
นอมกายและอินทรียจิตยินดีบประมาท ฟงโอวาทคำสอน ในบวรพุทธศษสน ดวยบาทพระ
คาถาวาโยโส สุนทะหิตังธัมมัง วะรัง สักกัจจัง อาราธนัง กะโรมะ”

ภาพที่ 12 การเทศนมาลัยหมื่น มาลัยแสน
เมื่อพระสงฆเทศนกัณฑมาลัยหมื่นจบแลว ผูนำกลาวคำอาราธนาเทศนมาลัยแสน ดังนี้
“ยังยัง สัทธัมมะ วะรังตะทัตตัปปะโก ระสะตัง สักกัจจัง นะมัสสามิ ฝูงขาทั้งหลาย
นรหญิงชายถวนถี่พรอมภาคที่วันทายกมือมาใสเกลา กมกราบเทานาโถ องคพุทโธล้ำยิ่ง
พรอมทุกสิ่งสักการดวยจิตบานเฮือง ฮุนมุงมาดแผบุญกุศล หวังเอาตนขามโอฆ พนจากโลก

90

90

สงสาร ขอใหไดพบศาสนาของพระศรีอารยไววาทองคพระบาทอนาคตทรงเกียรติยศไข
ธรรม อันจักนำมาตรัสในภายหนา ขอใหขาไดสัมฤทธิ์ บวรมัยมิตรเห็นธรรมโสดานำบังเกิด
ไกลจากโลกอสั ญ ญี อวิ จ ี แ สนส่ ำ พ น ภาคต่ ำ สู  ญ าณทอง เดิ ม ตามคลองอั น วิ เ ศษตั ด
กิเลสสวัฎฎะวนพรอมทุกคนผายแผ กัณฑมาลัยแสนผายแผกวางเมตตาธรรมขานอมนำบ
ขาด บประมาทตั้งใจฟง ขอใหสมหวังในชาตินี้และชาติหนาพวกขานอยวันทา ตามบาทพระ
คาถาวา อัตถะธัมมัง ปะกาเสถะโน โอกาสะ อารานัง กะโรมะ”
1.2.4.2 การเทศนมหาชาติ
เมื ่ อ พระสงฆ ท ี ่ ร ั บ กิ จ นิ ม นต เ ทศน ค าถาพั น ขึ ้ น ธรรมาสน
เรีย บรอยแลว จะเทศนส ั ง กาส บอกสังกาสในปจ จุบ ั น แลว เทศนต อ ดว ยพระคาถาพั น
เปนภาษาบาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกจำนวน 13 กัณฑ
การเทศนพระเวสสันดรในอดีต พระสงฆในวัดจะแจกหนังสือ
เทศนแลวซอมจนคลองแลว เมื่อถึงกัณฑของตนจะขึ้นธรรมาสนเทศน ตามทำนองตาง ๆ
ดังนี้ กัณฑทศพร หิมพานต ทานกัณฑ วนปเวศ นิยมเทศนทำนองมหาชาติธรรมวัตร ไมตอง
เลนเสียง หรือใชเสียงพลิกแพลง กัณฑจุลพน มหาพน กุมาร ในเทศนทำนองเสียงแข็ง เสียง
สูงต่ำ ชาบางเร็วบาง ชุมเสียง นาฟง เลนเสียงปะปน กัณฑมัทรี ผูเทศนใชทำนองเสียงแผว
ๆ เพื ่ อ ให ผ ู  ฟ  ง เกิ ด ความสงสาร สลดสั ง เวช เทศน ไ ปดั ด เสี ย งโศกรำพั น สั ก กบรรพ
ผูเทศนใชทำนอกธรรมวัตร ไมตองเลนเสียง ซึ่งมีการจัดรูปแบบการเทศนมหาชาติ ดังนี้
1) เปนการจัดเทศนแบบเรียงกัณฑตอเนื่อง 13 กัณฑ
พระนักเทศนจะขึ้นธรรมาสนเทศนครั้งละ 1 รูป ไปตลอดทั้งวันจนครบทั้ง 13 กัณฑ
2) การนิมนตพระเทศนม หาชาติ เจาอาวาสวัด เป น ผู
นิมนตพระนักเทศนเอง โดยทานใชความรูจักหรือคุนเคยเปนการสวนตัว หรือตามคำบอกเลา
ของญาติโยมวาพระรูปไหนเทศนดีทานก็จะนิมนตมาเทศน และในการเทศนแตละกัณฑนิยม
พระที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะน้ำเสียงเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
กลาวคือ ในกัณฑทศพร วิธีการเทศนจะเปนทำนองธรรมวัตร ใชเสียงเนือย ๆ จึงมักนิยมพระ
ผูใหญโดยเฉพาะเจาอาวาสวัดที่จัดงานเปนผูเทศน เปนทำนองตอนรับญาติโยมที่มาฟงเทศน
มหาชาติคลายกับการเปดงานไปในตัว กัณฑวนประเวศน นิยมพระหนุมหรือสามเณร เพราะ
เนื้อหาเปนบทชมธรรมชาติเปนสวนใหญ กัณฑชูชก พระที่เทศนเปนพระผูใหญที่มีเสียงใหญ
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของชูชก และมีความชำนาญในการเทศน เปนตน
3) พระนักเทศนประจำกัณฑ หลังจากที่พระนักเทศน
ประจำกัณฑรับกิจนิมนตจากเจาของกัณฑแลว ทานจะขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน จากนั้นเจาของ
กัณฑแตละกัณฑจะจุดเทียนหนาธรรมมาสนพระนักเทศน แลวจุดเทียนบูชาประจำกัณฑ
นำไปตั้งบนขันสาคร ซึ่งไดใสน้ำสะอาดไวเต็มขันวางไวในพิธี ถือไดวาเปนน้ำพระพุทธมนตที่
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มีความศักดิ์สิทธิ์อยางยิ่ง ชาวบานมีความเชื่อวาเมื่อนำไปบูชาจะสามารถชำระและปดเปาสิ่ง
อัปมงคลทั้งปวงใหหายไปได
4) เพลงประกอบการเทศน ม หาชาติ ในการเทศน
มหาชาติ แตละกัณฑจะมีวงปพาทยบรรเลงเพลงหนาพาทยประจำแตละกัณฑ โดยอาศัยเคา
การดำเนินเรื่องตามที่แบบโบราณที่วางไว หลังจากจบกัณฑสุดทาย วงปพาทยจะบรรเลง
เพลงกราวรำตอ เนื่องจากกราวรำเปนเพลงที่แสดงความยินดีปรีดาที่ไดประกอบกุศลกิจ
สำเร็จเรียบรอยดวยดี และยังเปนการอนุโมทนาใหกับผูที่มารวมการกุศล
5) เจา ของกัณฑเทศน จะนิมนตพระนักเทศนเฉพาะ
กัณฑนั้น ๆ เรียกวา “เทศนกินกัณฑ” ในระหวางที่พระกำลังเทศน เจาของกัณฑจะจุดเทียน
เทากับพระคาถาประจำกัณฑรอบขันสาครที่ตั้งไว เพื่อเปนการบูชากัณฑเทศน ซึ่งหามใหเทียน
ขาด โดยการจุดเทียนตามพระคาถาพันจะชวยใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อจบการเทศนแตละ
กัณฑ พระสงฆจะใหพรขณะนั่งอยูบนธรรมาสน เมื่อใหพรเสร็จแลวจะลงมาจากธรรมาสน
เพื่อมารับเครื่องกัณฑจากเจาของประจำกัณฑ เมื่อเจาภาพถวายเสร็จก็ถือวาเปนอันเสร็จ
พิธีกรรมในสวนกัณฑนั้น ในกัณฑตอมาก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน ซึ่งในการเทศนพระนักเทศนจะ
ใชทำนองธรรมวัตรจนจบ 13 กัณฑ โดยจะเริ่มเรื่องดวยนะโมหาชั้นแลวตามดวยจุณณียบท
ประจำแตละกัณฑ

ภาพที่ 13 การจุดเทียนในการเทศนมหาชาติ
6) การถวายของกัณฑเทศน หลังจากจบการเทศนในแต
ละกัณฑ พระที่เทศนบนธรรมาสนจะลงมาจากธรรมาสน จากนั้นเจาของกัณฑจะถวายเครื่อง
กัณฑเทศนแดพระสงฆ เปนอันเสร็จพิธีในกัณฑนั้น
7) การนำของมงคลกลับมาบูชา หลังจากพระเทศนครบ
ทั้ง 13 กัณฑแลว ชาวบานผูมารวมฟงเทศนจะมาตักน้ำพระพุทธมนตในขันสาครใสขวดที่
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เตรียมมา นำไปประพรมบานเรือน ซึ่งเชื่อวาจะทำใหบานเรือนอยูรมเย็นเปนสุข และนำ
ผลไมบูชากัณฑเทศน เชน กลวย ออย มะพราว ที่อยูในพิธีนำกลับไปรับประทานที่บานเพื่อ
ความเปนสิริมงคล เชื่อวาทานแลวจะโชคดี ตนกลวยตนออยสวนหนึ่งจะถวายวัด แลวแตทาง
วัดจะจัดการ เชน หากตนกลวยยังตนเล็กอยูแตมีความสมบูรณก็จะนำไปปลูกไวบริเวณวัด
หลังจากนั้นชาวบานจะชวยกันทำความสะอาดสถานที่ใหเรียบรอย
2. การศึกษาบทบาทประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
จากการศึกษาบทบาทประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบบทบาท 3 ประการ มีรายละเอียดตอไปนี้
2.1 บทบาทดานการสืบทอดความเชื่อ
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนประเพณีที่มีความเชื่อเปนเอกลักษณของคนภายใน
ชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทดานการสืบทอดความเชื่อผานประเพณี ดังนี้
2.1.1 ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย
ตามหลักศาสนาพุทธเชื่อวา การทำบุญเปนการทำทาน เพื่อให
เกิดเปนบุญกุศลที่จะนำไปใชในโลกหนา ผูใดที่บูชาคาถาพัน ดวยขาวตอก ดอกไม ขาวพัน
กอน ดอกไม และเทียน อยางละ 1,000 เมื่อตายไปจะไปจุติบนสวรรค เปนนางฟาเทวดา
เมื่อพระศรีอาริยตรัสรูเปนพระพุทธเจามาจุติลง ยังโลกมนุษย นางฟาและเทวดาจะลงมา
จุติดวย และเมื่อฟงเทศนมหาชาติครบทุกกัณฑภายในวันเดียว เชื่อวาจะทำใหไปเกิดในภพ
พระศรีอาริย กลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ยังมี
ความเชื่อดังกลาวและสืบทอดจากรุนสูรุนผานประเพณีบุญผะเหวด
2.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับขาวพันกอน
กลุ  ม ชาติ พ ั น ธุ  ไ ทยลาวแง ว ตำบลทองเอน อำเภออิ น ทร บ ุ รี
จังหวัดสิงหบุรี มีความเชื่อเกี่ยวกับขาวพันกอนที่วา หลังจากการประกอบประเพณีบุญผะเห
วกเสร็จเรียบรอย ชาวบานสวนใหญที่ประกอบอาชีพทำนาจะนำขาวพันกอนจากพิธีไปไวที่
นา เพื่อใชในการทำขวัญขาว นอกจากนี้ยังนำเอาขาวพันกอนไปบูชาพระพุทธรูป ซึ่งเปน
ตัวแทนของพระพุทธเจาจะทำใหตนขาวออกมางอกงามไดผลผลิตดี รวงขาวมีเมล็ดเต็มรวง
ประดุจดั่งตนขาวพันกอนที่มีขาวอยูเต็มตน
2.2 บทบาทดานการสรางอัตลักษณของทองถิ่น
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนประเพณีที่มีการรับแบบอยางจากทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นำมามาประยุกตใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของ
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กลุมชนชาวไทยลาวแงว รวมถึงการปรับประยุกตผสมผสานอุปกรณในบางสวนจนกลายเปน
เอกลักษณเฉพาะกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว เชน มีการทำขาวพันกอน ทำเมี่ยงหอใบชะพลู
และพานดอกไม ซึ่งเปนการถายทอดความคิดตอการปฏิบัติของคนในชุมชน และเนนย้ำให
เห็นถึงลักษณะการจัดพิธีบุญผะเหวดที่คนในชุมชนภาคภูมิใจ
2.3 บทบาทดานการสรางความสามัคคี
การจัดประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อใหคนในครอบครัว และชุมชนไดมี
โอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำงานรวมกัน ทำใหเกิดความสนิทสนม คุนเคยและสราง
ความเปนปกแผนระหวางคนในชุมชนไดเปนอยางดี เนื่องจากในการจัดทำเตรียมสถานที่ใน
การประกอบพิธีเทศนมหาชาติ ตลอดจนขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการทำขาวพันกอน การประกอบ
และตกแตงในงานบุญผะเหวดหรือเทศนมหาชาติ รวมถึงการแหขาวพันกอน ลวนอาศัยความ
รวมมือรวมใจและความสามัคคีในการทำงานของคนในชุมชน เพื่อใหการทำงานออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ทั้งนี้การรวมกลุมกันจัดทำกิจกรรมภายใน
ชุมชนยังชวยลดปญหาการขัดแยง เนื่องจากการจัดทำประเพณีบุญผะเหวดเปนเหมื อน
สายใยที่เชื่อมโยงคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยเขาดวยกัน เปนการดึงดูดคนในชุมชนใหเขามามี
สวนรวมในการจัดทำ และเปนการเสริมสรางความปรองดองภายในชุมชนทำใหชุมชนเกิด
ความสงบสุข
สรุปผลการวิจัย
1. ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนประเพณีที่ปรากฏในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ในจารีตของคนอีสาน โดย
คนในชุมชนจะจัดทำขาวพันกอนเพื่อเปนพุทธบูชาในชวงวันออกพรรษา ประเพณีบุญผะ
เหวด มีที่มาจากการรับเอาแบบอยางจากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง นำมาประยุกตใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
รูปแบบของประเพณีบุญผะเหวด ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แบงเปนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในพิธีแหขาว
พันกอนและพิธีบุญผะเหวด (เทศนมหาชาติ)
2) การทำขาวพันกอน เริ่มตนดวยการนึ่งขาวเหนียว เย็บกระทง นำขาว
เหนียวปนเปนกอนกลมๆ ใสในกระทงแลวนำไปใสในจาน จานละ 3 กระทง จากนั้นนำขาวตอก
และนำเมี่ยงที่หอเสร็จแลวใสในกระทงแลวจัดเรียงไวในถาด นำถาดไปตั้งไวบนโตะหนาธรรมาสน
ขั้นตอนสุดทายคือ นำกระทงขาวตอก กระทง ดอกบานไมรูโรย และเทียน 1 เลม ใสในจานที่มี
กระทงขาวเหนียวแลวนำจานไปจัดเรียงเปนแถวใหเรียบรอย
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3) การแหขาวพันกอน เริ่มตนจากการจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
จากนั้นเริ่มจุดเทียนและปกลงในจาน หรือถาดกระทงขาวเหนียว เพื่อใชในการประกอบพิธี
การแหขาวพันกอน เริ่มการแหวนรอบศาลาการเปรียญจำนวน 3 รอบ จะมีการรองโห
ประกอบพิธีเมื่อเดินเวียนครบแตละรอบ มีดนตรีบรรเลงประกอบในพิธีการแหขาวพันกอน
คือ ระนาด และฆอง เมื่อเวียนครบ 3 รอบแลว จะตองนำขาวพัน ก อนที่แหไปวางหนา
ธรรมาสน นำเทียนมาวางลงบนกระถางน้ำมนต ในชวงทายจะจบดวยการสวดมนตกราบพระ
รัตนตรัย และกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว ซึ่งเปนอันเสร็จพิธีในชวงเชา
ในการแหขาวพันกอน
4) การประกอบพิธีบุญผะเหวด มี 2 ขั้นตอน ไดแก การเทศนมาลัยหมื่น
มาลัยแสน และการเทศนมหาชาติจำนวน 13 กัณฑ
2. บทบาทของประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวามีทั้งหมด 3 บทบาท ไดแก บทบาทดานการสืบทอด
ความเชื่อ มีความเชื่อที่นาสนใจ ไดแก ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย และความเชื่อเกี่ยว
กับขาวพันกอน บทบาท ดานการสรางอัตลักษณของทองถิ่น และบทบาทดานการสร าง
ความสามัคคี
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาประวัติความเปนมา และรูปแบบประเพณีบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวาเปนประเพณีที่มี
การรับเอาแบบอย า งจากทางภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคกลาง
นำมาประยุ ก ต ใ ห มี ความเปนเอกลักษณเฉพาะของกลุมชนชาวไทยลาวแงว ตำบลทองเอน
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทำใหเห็นถึงการอนุรักษและสืบทอดความเชื่อดั้งเดิมแมวาจะ
มีการยายถิ่นฐาน และทำใหพื้นที่จังหวัดสิงหบุรีในภาคกลางมีรูปแบบประเพณีคลายคลึงกับ
ของประเพณีในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อี ก ด ว ย
ส ว นรู ป แบบรู ป แบบประเพณี บ ุ ญ ผะเหวดของกลุ  ม ชาติ พ ั น ธุ  ไ ทยลาวแง ว
ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ยังคงมีขั้นตอนสำคัญที่เปนเอกลักษณของบุญผะเหวดไว ไดแก
การแห ข  า วพั น ก อ น และการเทศน ม หาชาติ ซ ึ ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของสถาบั น
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (2562) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “คูมือการจัดพิธีแหขาวพันกอน
ในงานประเพณีเทศนมหาชาติ (บุญผะเหวด)” พบวา “แหขาวพันกอน” เปนพิธีกรรมที่
สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเปนงานบุญใหญที่เกี่ยวของกับการ
บำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดรที่จะตองจัดทำพิธีกรรมตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณจึงจะ
ไดอานิสงสสูง
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2. จากการศึกษาบทบาทประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว ตำบล
ทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวามีทั้งหมด 3 บทบาทสำคัญ ไดแก บทบาท
ดานการสืบทอด ความเชื่อ มีความเชื่อที่นาสนใจ ไดแก ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย
และความเชื่อเกี่ยวกับขาวพันกอน บทบาท ดานการสราง อัตลักษณของทองถิ่น มีการ
ผสมผสานวั ฒ นธรรมทางภาคอี ส านและวั ฒ นธรรมของชาวไทยลาวแง ว จนเกิ ด เป น
เอกลักษณเฉพาะ และบทบาทดานการสรางความสามัคคี การสรางใหคนในครอบครัวและ
ชุมชนไดมีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำงานรวมกัน ทำใหเกิดความคุนเคย และสราง
ความเปนปกแผนของคนในชุมชน ทั้งนี้บทบาทดานการสืบทอดความเชื่อสอดคลองกับผล
การศึกษาวิจ ัย ของสมนึ ก บอชน (2562) ที่ไดอธิบ ายถึ งรูป แบบการจั ด ประเพณี บุ ญ
ผะเหวด และความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรย และความเชื่ อ
เกี่ยวกับโลกหลังความตายที่เชื่อวา ถาไดฟงเทศนมหาเวสสัน ดรชาดกใหจ บในวันเดียวจะ
ไดอานิสงสสูงสุด ทำใหเหมือนไดเกิดรวมศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ดังมีการกลาวไว
ในหนังสือมาลัยหมื่น มาลัยแสน ทำใหเห็นบทบาทรวมกันของชุมชนตางพื้นที่ที่ยังคงสืบ
ทอดความเชื่อผานประเพณีบุญผะเหวด
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญผะเหวดในกลุมชาติพันธุไทย
ลาวแงว ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุร ี จังหวัดสิงหบุรี โดยการศึกษาเปรีย บเที ย บกับ
ประเพณีที่ปฏิบัติในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ควรศึกษาประเพณีทองถิ่นอื่น ๆ ในกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว จังหวัด
สิงหบุรี เพื่อใหเห็นรูปแบบและบทบาทของประเพณีที่เปนสะทอนอัตลักษณของกลุมชาติ
พันธุ
****************
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การศึกษาพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง
วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

ฟาประทุม ผิวเนียม 1, ธีนิดา อินมะตูม 2, แพรวนภา อิ่มสวัสดิ์ 3
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการศึกษาพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและบทบาทของพิธีกรรมเศรษฐีเรือ
ทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง ไดแก พระภิกษุในวัด
พุนอย และชาวบานในชุมชนตำบลชอนมวง รวมถึงผูเขารวมพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง
ผลการศึกษาพบวา พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรี แบงเปน 2 รูปแบบ คือ พิธียกเรือ และพิธีเสริมเรือ รูปแบบหรือขั้นตอนที่
มีความสำคัญมากที่สุด คือ พิธีกรรมยกเรือ เนื่องจากเปนหัวใจสำคัญของพิธีกรรมเศรษฐีเรือ
ทอง เพราะเปนขั้นตอนแรกเริ่มในการรับแมตะเคียนกลับไปดูแล และจากการศึกษาบทบาท
ของพิธี กรรมเศรษฐี เรื อทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุ รี มี
บทบาทที่สำคัญ 5 ดาน ไดแก บทบาทดานการสรางสัญลักษณ บทบาทดานการสืบทอด
ความเชื่อ บทบาทดานการปลูกฝงคุณธรรม บทบาทดาน
การสงเสริมกำลังใจ และบทบาทดานเศรษฐกิจ
คำสำคัญ พิธีกรรม, เศรษฐีเรือทอง, ยกเรือ, เสริมเรือ, บทบาท
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2

98

98

บทนำ

มนุษยทุกคนเกิดมาอยูรวมกันเปนกลุมสังคมมีการสรางวัฒนธรรมขึ้นมาในกลุม
สังคมของตนเอง เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหรูสึกอบอุน ปลอดภัย เปนที่ยึดมั่นและ
ยอมรับตอกันมาเปนเวลานาน เมื่อมนุษยเกิดการยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะแสดงออก
ทั้งทางกายและใจ การยอมรับนับถือนี้ถือไดวาเปน “ความเชื่อ” ซึ่งมีทั้งความเชื่อทางศาสนา
ความเชื่อทางไสยศาสตร ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ฯลฯ ถือได
วาความเชื่อเหลานี้ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในสังคมไทย
สังคมไทยถือเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผูกพันกับความเชื่อ
แตกตางกันไปใน แตละทองถิ่น โดยความเชื่อเปนสิ่งที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต ถึงแมวาโลกปจจุบันจะมีวิทยาการที่กาวหนา
ไปมากแลวก็ตาม แตเราก็พบวามนุษยยังมีความเชื่อในสิ่งที่ไมมีเหตุผลหรือเชื่อในสิ่งที่จะหา
หลักฐานมาพิสูจนใหเห็นจริงไดยากอีกเปนจำนวนมาก (สุนันท อุดมเวช, 2524, หนา 114)
ในสังคมชนบทมีความเชื่อในเรื่องตาง ๆ ที่มีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม
โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผีสางเทวดา แมวาคนไทยสวนใหญจะนับถือพุทธศาสนาแต
ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดาก็ไดรับการยอมรับนับถือมาชานาน มีการผสมผสานระหวาง
ความเชื่อทางศาสนา ไสยศาสตร ผี วิญญาณ และอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่นักวิชาการเคย
อธิบายวาความเชื่อแบบพุทธและผีดำรงอยูดวยกัน ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่ปรากฏใน
สังคมไทยมีทั้งที่ใหคุณและใหโทษ ผีที่ใหโทษจะเปนผีที่อันตรายตอคน ตองมีการเซนไหวเพื่อ
ขอขมา สวนผีที่ใหคุณจะเปนผีที่คอยคุมครองปกปองพิทักษบานเมือง ชวยรักษาคนใหหาย
จากการเจ็บปวย ตลอดจนชวยดลบันดาลใหสมความปรารถนา ซึ่งคนไทยไดยึดมั่นและ
ยอมรับในการอยูรวมกับความเชื่อนี้มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (สนิท สมัครการ, 2539,
หนา 124)
นางตะเคียนหรือเจาแมตะเคียน เปนความเชื่อทองถิ่นที่ชาวบานเชื่อวาตนไมใหญ
จะมีรุกขเทวดาอาศัยอยู ในคัมภีรธมั มปทัฏฐกถาถือวารุกขเทวดาอยูจำพวกเดียวกับพระภูมิ
ซึ่งรุกขเทวดา หรือ รุกขัฏ ฐะเทวดา เปน เทวดาที่อาศัย อยูบ นตน ไมบ นสวรรคช ั้น ที่ 1
(จาตุมหาราชิกา) รุกขเทวดาแบง ออกเปน 2 พวก คือ พวกหนึ่งมีวิมานอยูบนยอดตน ไม
(รุกขวิมาน) หรืออยูบนกิ่งกานของตนไม (สาขัฏฐวิมาน) อีกพวกหนึ่งไมมีวิมานแตอาศัยอยูใน
ตนไม เชื่อกันวารุกขเทวดา คือวิญญาณของมนุษยที่ทำความดีไมสมบูรณ จึงไปสิงอยูในตนไม
ความเชื่อนี้ปรากฏอยูในเรื่องไตรภูมิตามคติพุทธศาสนา และในพุทธประวัติ ซึ่งมีการอธิบาย
ชนิดของเทพและเทวดาที่อาศัยอยูในสวรรค และเมื่อกลับมาพิจารณาเรื่องเทวดาที่อาศัยอยู
ในตนไม ก็อาจพอจะสันนิษฐานไดวาในวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย ชาวบานจะมองวาตนไม
ใหญ โดยเฉพาะตนตะเคียน คือที่สิงสถิตของรุกเทวดาที่เปนเพศหญิง (ฑีฆา โยธาภักดี,
และคนอื่น ๆ, 2562, หนา 194) ความเชื่อทางวัฒนธรรมไดผสานกับการอธิษฐานโชคลาง
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ในการบนบานขอใหไดตามสิ่งที่ประสงค เมื่อบรรลุผลสำเร็จและคิดวาเกิดจากการขอจาก
ต น ตะเคีย น จึงนำมาสูการเซน ไหวบ วงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตนไม สว นใหญจ ะเซนไหว
บวงสรวงกันดวยเสื้อผาชุดไทย เครื่องสำอาง โตะเครื่องแปง และเครื่องประดับของผูหญิง
เพราะเชื่อวาเจาแมตะเคียนเปนหญิงสาวที่รักสวยรักงาม แสดงใหเห็นถึงความเชื่อทางดาน
วัฒนธรรมในความศักดิ์สิทธิ์ของเจาแมตะเคียนซึ่งเปนสิ่งที่อยูคูกับคนไทยมาเปนเวลานาน
(นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2560, หนา 69)
วัดพุนอย ตั้งอยูที่ ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี คำวา “พุนอย”
เปนชื่อของน้ำที่ผุดขึ้นมาตลอดทั้งปไมมีวันแหง ซึ่งพื้นที่ตั้งของหมูบานมีคลองน้ำผุดไหลผาน
จึงเรียกหมูบานแหงนี้วา “บานพุนอย” นอกจากนี้วัดพุนอยยังเปนสถานที่ที่มีความเชื่อเรื่อง
การบูชาแมตะเคียน ผูคนนิยมเขามากราบไหวขอพรศาลรุกขเทวดาหรือศาลแมตะเคียนทอง
ที่ตั้งอยูในบริเวณวัด
ความเปนมาของการบูชาเจาแมตะเคียนที่วัดพุนอยเกิดขึ้นจากหลวงปูแบน จนฺทสโร
อดีตเจาอาวาสเปนผูเริ่มขึ้น จากประวัติของ หลวงปูแบน ระบุวาเมื่อครั้งยังเปนฆราวาส
หลวงปูแบนไดประกอบอาชีพคาขายโดยใชเรือเปนพาหนะพายลองไปตามลำน้ำตาง ๆ เพื่อ
คาขาย และเปนผูที่สนใจเรียนวิชาคาถาอาคม ตอมาเมื่อบวชเปนพระภิกษุจึงไดใชวิชาอาคม
ที่ไดเลาเรียนมา ชวยเหลือประชาชนจนเปนที่เคารพนับถือ ประมาณพุทธศักราช 2516
มีชาวบานขุดพบตนตะเคียนทองและ ไดนำตนตะเคียนทองมาถวายหลวงปูแบน ซึ่งหลวงปู
แบนไดนิมิตสื่อสารกับรุกขเทวดาในตนตะเคียนทอง วาใหนำตนตะเคียนทองที่ตนอาศัยอยู
นั้นมาสรางเปนเรือขนาดเล็ก ใหคนที่ศรัทธานำไปบูชาแมตะเคียนทองจะชวยเหลือผูคนใน
ดานการทำมาหากิน การคาขายใหเจริญรุงเรืองหลวงปูแบนจึงนำตนตะเคียนทองนั้นมาทำ
เปนเรือสำปนขนาดเล็ก ปลุกเสกดวยคาถาเมตตาคาขายดีและทำพิธีอัญเชิญ ดวงจิต หรือ
วิญญาณของแมตะเคียนทองไปสิงสถิตอยูในเรือที่ทำจากไมตะเคียนนั้นทุกลำ เมื่อมีผูตองการ
นำไป บูชาก็ตองมาเขารวมพิธีรับเรือดวยตนเอง และอัญเชิญดวงจิตหรือวิญญาณของแม
ตะเคียนทองที่สถิตอยูใน ไมตะเคียนไปอยูดวย เพื่อจะไดชวยดลบันดาลใหการทำมาหากิน
ดวยอาชีพตาง ๆ โดยเฉพาะการคาขาย มีความเจริญรุงเรืองและประสบผลสำเร็จ ดวยเหตุ
ดังกลาวขางตน วัดพุนอย อำเภอบานหมี่ จังหวัด ลพบุรี จึงมีชื่อเสียงโดงดังดานการทำพิธียก
เรือและเสริมเรือแมตะเคียน “เศรษฐีเรือทอง” แสดงใหเห็นถึงความเชื่อของชาวบาน ที่เปน
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
อำนาจลี้ลับ ที่สามารถดลบันดาลใหไดในสิ่งที่ตองการได สังเกตไดจากบอกเลาของประชาชน
ที่มารวมพิธี และจากการเสนอขาวทางโทรทัศนวา ผูที่ทำพิธียกเรือและเสริมเรือแมตะเคียน
ขณะทำพิธีมักจะเกิดอาการประหลาด กลาวคือ มีการรายรำตามเสียงดนตรี เกิดอาการ
รองไห ตัวสั่น ซึ่งเชื่อกันวาเกิดจากการที่แมตะเคียนรับรูและมาประทับลง จึงทำใหความเชื่อ
ที ่ ม ี ต  อ เรื ่ อ งนี ้ ข องคนในพื ้ น ที ่ แ ละนอกพื ้ น ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เป น ทวี ค ู ณ สั ง เกตได จ ากรถยนต
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ที่ติดสติกเกอร “เศรษฐีเรือทอง” ซึ่งพบเห็นไดแพรหลาย จึงแสดงใหเห็นความนิยมไดเปน
อยางดี ซึ่งความเชื่อดังกลาวมีผูศรัทธามาเขารวมเปนจำนวนมาก
จะเห็นไดวา พิธียกเรือและเสริมเรือ “เศรษฐีเรือทอง” มีอิทธิพลตอวิถีชีวิต ความคิด
และความเชื่อของชาวบานเปนอยางมาก สะทอนใหเห็นถึงการอยูรวมกันระหวางวิถีพุทธและ
ความคิดทางไสยศาสตรของคนในทองถิ่น สมศักดิ์ กรอบมุข (2562) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางสรรคการบูชาเรือแมตะเคียนทอง “เศรษฐี เรือทอง” วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปแลว แตวายังไมมีการศึกษาดานรูปแบบและบทบาทของพิธีกรรม
เศรษฐีเรือทองอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษารูปแบบและบทบาทของพิธีกรรม
เศรษฐีเรือทองวัดพุนอย รวมทั้งบทบาทของความเชื่อเรื่องแมตะเคียนที่มีตอคนในทองถิ่น ณ
วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมเปนประโยชนตอการ
ศึกษาวิจัยในระดับสูงตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูป แบบพิธี กรรมเศรษฐี เรื อทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาบทบาทพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่
ศึกษาวิจัยรูปแบบและบทบาทพิธี กรรมเศรษฐีเรือทอง เฉพาะของวั ดพุ น  อย
ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. ขอบเขตประชากร
กลุมประชากรหมูที่ 1 ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เปนผูรูและเกี่ยวของกับพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง
3. ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษารูปแบบและบทบาทของพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง
อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี เปนวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและบทบาทของ
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี มีรายละเอียด
ของวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางประชากร ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ลักษณะของกลุมที่เลือกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยกลุมตัวอยางเปน
กลุมผูรู ใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรีในการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลจำนวน 10 คน ดังนี้
1) พระโสภณ พัฒนคุณ อายุ 67 ป ที่อยู วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการทำพิธียกเรือและเสริมเรือ
2) พระสมุกิตติ อายุ 45 ป ที่อยู วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการทำพิธียกเรือและเสริมเรือ
3) นายตอย ปญจกะบุตร อายุ 50 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเศรษฐีเรือทอง
4) นางปราณี สิงหทุม อายุ 65 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการทำพวงมาลัยดอกไมสด ซึ่งเปนภูมิปญญาของชาว ตำบล
ชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
5) นางสาวพรสุดา พยัคเดช อายุ 37 ป ที่อยู ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องแมตะเคียน
6) นายพยุง เรืองรัตน อายุ 49 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บริเวณ ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี
7) นายมาโนช ไกรสร อายุ 66 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับประวัติวัดพุนอย
8) นางสมลิ้ม บุญวุฒิ อายุ 93 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับประวัติหลวงปูแบน วัดพุนอย และแมตะเคียนเปนอยางดี
9) นายสำราญ แผน ทอง อายุ 55 ป ที่อยู ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค เปนผูมีความรูเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพุนอย
10) นายอภิชาติ นนทวงศ อายุ 48 ป ที่อยู ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี เปนผูมีความรูเกี่ยวกับการทำพิธีแกบนแมตะเคียน ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
ในชุมชนชอนมวง
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ มี 2 แบบ ดังนี้
2.1.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่กำหนด
ขอบเขตของคำถามไวลวงหนา ใชสำหรับสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลรูปแบบของพิธีกรรม
2.1.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่ไมได
กำหนดขอบเขตของคำถามไวลวงหนา สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ใชสำหรับสัมภาษณเกี่ยวกับบทบาทของพิธีกรรม
2.2 แบบสังเกต ใชแบบสังเกตแบบมีสวนรวม เปนแบบสังเกตที่ใชในกรณีที่
ผูวิจัยรวมทำกิจกรรมดวย ไดแก การสังเกตการประกอบพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง
2.3 อุป กรณบ ัน ทึกภาพและเสีย ง ใชส ำหรับบัน ทึกภาพเคลื่อนไหวและ
บันทึกเสียงผูใหสัมภาษณ ไดแก กลองถายภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 สัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูใหขอมูลจำนวน 10 คน
3.2 สังเกตแบบมีสวนรวมในพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอน
มวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ผูวิจัยสังเกต ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรม
ตลอดจนการมีสวนรวมของผูที่มารวมพิธีกรรม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 รวบรวมข อ มู ล ที ่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ การสั ง เกตมาตรวจสอบ
ความถูกตอง และความชัดเจนอีกครั้ง ทั้งขอมูลประเภทเอกสารและขอมูลภาคสนาม
4.2 นำขอมูลที่ไดมาจำแนกออกเปนหมวดหมูและวิเคราะหตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัย
4.3 นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา
4.4 นำขอมูล จากการวิเคราะหใหผ ูเชี่ย วชาญและผูใหขอมูล ตรวจสอบ
ความถูกตอง ความเที่ยงตรง
ผลการวิจัย
1. การศึกษารูปแบบพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี
การศึกษารูปแบบพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี แบงเปนสองรูปแบบ ไดแก พิธีกรรมยกเรือ และพิธีกรรมเสริมเรือ มีรายละเอียด
ดังนี้
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1.1. พิธีกรรมยกเรือ
ในการจัดเตรียมพิธียกเรือนั้น ตองมีการจัดลำดับคิวของผูเขารวมพิธี การ
จัดเตรียมสถานที่การอบรมเตรียมความพรอมของผูประกอบพิธี ผูที่ตองการจะไดเรื อแม
ตะเคียนทองของวัดพุนอยกลับไปบูชา ตองมาเขารวมพิธีกรรมยกเรือกอน ซึ่งเปนวิธีการ
ทดสอบความเชื ่ อ ความศรั ท ธา และการครอบครองสิ ่ ง ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ด  ว ยวิ ธ ี ก ารทำใหได
ครอบครองยากยิ่งขึ้น จึงเปนการสรางความศรัทธาตอเรือแมตะเคียนทองใหมากยิ่งขึ้นไป
1.1.1 การเตรียมตัว
ผูที่มารับเรือครั้งแรกกอนที่จะทำพิธียกเรือไดนั้น จะตองมีการอบรม
เตรียมความพรอมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรือเสียกอน เพื่อที่เมื่อรับไปแลวจะไดนำไป
ปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม ซึ่งเปนการสรางความเขาใจรวมกันวาพิธีนี้ไมใชความงมงาย
แตเปนความเชื่อความศรัทธาสวนบุคคล หากวารับเรือไปแลวประพฤติตนไมดี ไมตั้งมั่นอยูใน
ศีลธรรมอันดีงาม เรือแมตะเคียนทองก็คงไมดลบันดาลหรือเกื้อหนุนใหชีวิตดีขึ้นแน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการกระทำ ความขยัน ตั้งมั่นในคุณธรรมและอาชีพที่สุจริตของเราเปนหลักมากกวา
แต เ รื อ นี ้ จ ะเป น เครื ่ อ งยึ ด เหนี ่ ย วจิ ต ใจ เครื ่ อ งเตื อ นใจ และคอยเกื ้ อ หนุ น อี ก ทางหนึ่ง
(พระโสภณพัฒนคุณ, 2563) โดยวัดพุนอยมีการติดปายประชาสัมพันธระบุขั้นตอนในการ
เขารวมพิธีกรรมยกเรือไว ดังนี้
“การรับเรือมีการทำพิธีมีเฉพาะวันศุกรเสารอาทิตยเทานั้น จองคิว
ลวงหนา 1 วัน เปดจองคิวยกเรือในเวลา 16.00 น. เพราะฉะนั้นคนที่จะรับตองถึงวัดกอน
3 โมงเย็น ของวันที่จองคิวแลวนั่งรอบริเวณบันไดขึ้นศาลาดานซายมือเมื่อลงชื่อจองคิวรับ
แลวทานจะไดรับเรือในวันถัดไป คือจองวันพฤหัสบดีก็รับเรือวันศุกรจองคิววันศุกรรับเรือวัน
เสาร จองวันเสารก็รับเรือวันอาทิตย ไมรับจองคิวลวงหนาและโทรจองคิว วันที่จะยกเรือ
จะตองฟงเทศนฟงการอธิบายกอน การรับเรือเพื่อความรูถูกเขาใจถูกที่ศาลาขางโรงทาน
เวลา 10.00 น. เมื่อถึง เวลาชวงบายหลวงพอถึงจะเรียกเขาทำพิธีเชิญเรือเตรียมปจจัยใส
เรือ 1,200 บาท เมื่อยกได 1,000 บาท ทำบุญคาบูชาเรือ สวน 200 เปนขวัญถุงขวัญเรือ
กลับบาน หากมีสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งยกไมไดก็สามารถยกใหมได เพราะสามีภรรยา
เปรียบเหมือนคน ๆ เดียวกัน หากยกไมขึ้นเลยก็ไมเสียตังคใด ๆ ทั้งสิ้น”
(ปายประชาสัมพันธพิธียกเรือ, บันทึกขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563)
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1.1.2 การจัดเตรียมสถานที่
การจัดเตรียมสถานที่ สำหรับประกอบพิธียกเรือของวัดพุนอยไดจัดขึ้น
ขึ้นที่บนศาลาสำหรับทำพิธีโดยเฉพาะ เพราะมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่ผูเขารวมพิธีจะนั่ง
ประกอบพิธีได

ภาพที่ 1 การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี
สำหรับผูที่มาทำพิธีย กเรื อครั้ งแรกนั้นจะมีการจัดเตรี ยมห องไว ให
เตรียมเรือใหมกอนที่จะเขารวมพิธีกอนดวย ซึ่งหลังจากอบรมเตรียมความพรอมเสร็จแลว
ผูที่จะมาทำพิธีจะตองมาจัดเตรียมเรือใหมที่หองนี้กอนทุกครั้ง (พระโสภณพัฒนคุณ, 2563)

ภาพที่ 2 หองสำหรับเตรียมเรือใหม
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นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมสถานที่ไวสำหรับผูที่มารอทำพิธีที่ยังไมถึง
ลำดับของตนเองไวทางดานลางของศาลาเพื่อที่การทำพิธีจะไดเปนไปดวยความเรียบรอย
เพราะทางวัดจะจัดลำดับผูเขายกเรือไปทีละชุด เพื่อไมใหพื้นที่ภายในพิธีแออัดยัดเยียดดัน
มากเกินไป โดยเตรียมสถานที่ไวใหผูเขารวมพิธีทานอื่น ๆ รอดานลางศาลา

ภาพที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่ประกอบสำหรับผูรอเขารวมพิธี
1.1.3 การทำพิธียกเรือ
ขั ้ น ตอนการทำพิ ธ ี ย กเรื อ จะมี ร ายละเอี ย ดในการทำพิ ธ ี ห ลั ง จาก
ที่เตรียมตัว ผ านการอบรมมาแลว โดยขึ้นไปรับ เรื อบนศาลาที่จ ัด เตรีย มไวใหต ามลำดั บ
หมายเลข พระโสภณพัฒนคุณ เจาอาวาสวัดพุนอย และเปนพระสงฆผูดำเนินการประกอบ
พิธียกเรือ ไดอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการประกอบพิธียกเรือของวัดพุนอย (พระโสภณ
พัฒนคุณ, 2563) กลาวไว ดังนี้
1) การกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย
ชวงเวลาประมาณ 13.00 น. พระสงฆที่เปนผูดำเนินการในการ
ควบคุมดูแลการประกอบพิธีจะเชิญผูเขารวมพิธีตามลำดับหมายเลข เขามาในหองสำหรับทำ
พิธีโดยเฉพาะ เมื่อเขาหองทำพิธีแลวใหผูเขารวมพิธีเตรียมตัวทำพิธีเชิญเรือ โดยเตรียมปจจัย
ใสเรือ 1,200 บาท หลังจากนั้นใหถือเรือไวเหนือศีรษะ แลวกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย โดย
ทองบทสวดนะโม 3 จบ พรอมกัน แลวกลาวบทสวดตามทานเจาอาวาสที่ทำหนาที่ประกอบ
พิธี ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
เกศา โลมา นะขา ภัณตา ตะโย ตะโย ภัณตา นะขา โลมา
เกศา วะโมอะหัง วะโมอะหัง วะโมอะหัง
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2) การตั้งจิตอธิษฐาน
เมื่อกลาวคำบูชาพระรัตนตรัยและคำบูชาเรือเสร็จเรียบรอยแลว
เจาอาวาสที่ประกอบพิธี จะใหผูเขารวมพิธียกเรือทุกคนตั้งจิตอธิษฐานใหนิ่งแลวกลาวคำวา
วะโมอะหัง วะโมอะหัง ไวในใจ จากนั้นเจาอาวาสจะกลาวเชิญแมตะเคียนใหมายังในพิธี
ยกเรือ
ขอเชิ ญ เจ า แม ต ะเคี ย นทอง ลู ก หลานที ่ เ ข า มาในปะรำพิ ธ ี น ี้ ก็
อยากจะร่ำรวยเขาอยากจะไดแมไปอยูดวย ชวยไปค้ำคูนใหเขาร่ำรวยดวยนะแมนะ ลูกหลาน
เขาตั้งใจมารับแมในวันนี้ขอใหแมจงนำพาใหเรือเขาลอยเบาขึ้นไป ดวยแรงบุญแรงกุศลที่ได
ทำกันมา ขอใหแมดลบันดาลใหเรือเขาลอยดวยนะแม (พระโสภณพัฒนคุณ, 2563)
ตั้งแตเจาอาวาสเริ่มกลาวเชิญแมตะเคียน ผูรวมพิธีบางคนเริ่มมี
อาการตัวสั่น สงเสียงรองไหและบางคนลุกขึ้นมาแสดงอาการรายรำตามจังหวะเพลง จาก
คำพูดเชิญชวนของ เจาอาวาสแสดงวา จิตวิญญาณของแมตะเคียนตองการรายรำตามคำ
เชิญชวน ทำใหผูเขารวมพิธีกรรมมีอาการดังกลาว การที่เขารายรำออกมาตองเกิดจากจิตที่
นิ่งของเขาดวยที่สามารถสงผานไปยังแมตะเคียนได ตอนที่รำก็ไมมีใครรูตัววาตนไดแสดง
อาการรายรำอยางนั้นออกมา (พระโสภณพัฒนคุณ, 2563)

ภาพที่ 4 เจาอาวาสผูทำพิธียกเรือและเสริมเรือ
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ภาพที่ 5 เรือที่ผูเขารวมพิธีใชสำหรับทำพิธียกเรือ

ภาพที่ 6 ผูเขารวมพิธีบางคนลุกขึ้นมารายรำ
3) การรับเรือกลับไปดูแล
เมื่อจบพิธีจะตองเขาไปรับเรือกับเจาอาวาส แลวทานจะเก็บไว
1,000 บาท ใสไวในเรือ 200 บาทเพื่อเปนสิริมงคลสำหรับผูรับเรือ เปนอันเสร็จพิธีนำเรือ
กลับบานไปบูชาตอได
เมื ่ อ รั บ เรื อ กลั บ ไปบู ช าได แ ล ว ก็ ม ี ว ิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ บ ู ช าเรื อ
แมตะเคียนทอง โดยเนนคำสอนของพุทธศาสนา เนื่องจากวัดพุนอยเปนวัดในพุทธศาสนา
วิธีปฏิบัติบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงตองสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาเขาไปดวย หลักปฏิบัติ
พื้นฐานคือ “รักษาศีล 5” เพื่อไมใหภาพลักษณของพิธีกรรม ดังกลาวเปนพิธีกรรมที่งมงาย
ขัดกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาจนเกินไป วิธีปฏิบัติบูชาหลังจากยกเรือไปแลว ในสื่อ
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ออนไลนของวัดพุนอยคือ เฟซบุกแฟนเพจ “มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย” ไดเผยแพรวิธี
ปฏิบัติบูชาเรือแมตะเคียนทอง ไวดังนี้
วิธีปฏิบัติบูชา “เรือแมตะเคียนทอง” ตามหลักคำสอนของหลวงปูแ บน
1. ปฏิบัติตนเปนคนดีหมั่นทำบุญ สวดมนตรักษาศีล 5
2. ถวายพวงมาลัยหัวเรือทายเรือตามวันสะดวกทำแลวสบายใจ
3. แบงเงินสวนหนึ่ง ที่ไดกำไรจากการคาขาย อธิษฐานจิตออม
บุญถวายใหแด แมตะเคียนทองใสเรือไวเงินในเรือที่ออมบุญไวเราสามารถนำไปสรางกุศล
รวมบุญที่ใดก็ไดตามศรัทธา และอุทิศบุญใหทาน
4. การแขวนเรื อ ควรแขวนใหอ ยู  ใ นที ่ ท ี ่ เ รือ สามารถหมุ น ได
คลองตัวไมติดผนัง แขวนภายใน อาคารรานคา บานเรือน
5. เวลาเดินทางไปทำบุญก็ตั้งจิตเชิญทานไปรวมบุญรับพรดวย
6. ไมมีบทสวดหรือคาถาบูชาเรือแมตะเคียนทอง
7. นำเรือมาเสริมบารมีไดตามสะดวก สามารถนำเรือมารวมพิธี
สำคัญของวัดพุนอย เชน พิธีไหวครู พิธีทำบุญหลวงปูแบน พิธีงานจุลกฐิน เปนตน
8. ไมควรปลอยให เรือสกปรก หมั่นทำความสะอาด ปดทอง
เปลี่ยนพวงมาลัย หัวใจสำคัญ ในการบูชาเรือคือขอหนึ่งหากทำไดชีวิตก็มีแตสุข (มูลนิธิ
เศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย, 2561, ยอหนา 2)

ภาพที่ 7 เรือแมตะเคียนทอง

1.2 พิธีกรรมเสริมเรือ
พิธีกรรมเสริมเรือแมตะเคียนทองเปนพิธีกรรมที่ตอยอดมาจาก พิธีกรรมยก
เรือแมตะเคียนทอง ผูที่จะเขารวมพิธีกรรมนี้ตองเปนผูที่รับเรือแมตะเคียนทองไปแลว จากวิธี
ปฏิบัติบูชาเรือสามารถ “นำเรือมาเสริมบารมีไดตามสะดวก” การเสริมบารมีเปนการนำ เรือ
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มารวมทำบุญผานพิธีกรรมเสริมเรือของวัดพุนอยจากการเก็บขอมูลของผูวิจัย พบวาขั้นตอน
ของพิธีกรรมเสริมเรือโดยสังเขป มีดังนี้
1.2.1 จองลำดับเพื่อเขารวมพิธีกรรม
1.2.2 เมื่อเขาหองทำพิธ ีแลว ใหนำเรือไปวางไวต อหนาผูทำพิธีคื อเจา
อาวาสวัดพุนอย ทานจะนำสายสิญจนมาคลองไวที่เรือทุกลำที่เขาพิธี
1.2.3 เจาอาวาสจะใหผูเขารวมพิธีอนุโมทนาเงินที่ใสไวในเรือที่เขาพิธี เงิน
ดังกลาวเปนผลมาจากวิธีปฏิบัติบูชาเรือแมตะเคียนทอง ที่จะใหผูบูชาเรือเก็บสะสมเงินที่ได
จากการคาขายหรือประกอบอาชีพอื่น ๆ มาแบงใสไวในเรือ ซึ่งเปน “การออมบุญ” เมื่อนำ
เรือมารวมพิธีเสริมเรือที่วัดก็จะถวายเงินดังกลาว ใหกับวัดเปนการทำบุญใหตน และอุทิศบุญ
ใหแมตะเคียนที่สิงสถิตอยูในเรือ
1.2.4 เจาอาวาสจะขึ้นบทชุมนุมเทวดา 7 สำหรับเจริญพระพุทธมนต
12 ตำนาน ดังนี้
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณัน
ตุ สัคคะโมกขะทัง สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คา
เม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะ
คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
จากนั้นพระสงฆ อีก 2 รูปจะขึ้นบทสวดกะระณียะเมตตะสุตตังและชัย
มงคลคาถา ในขณะที่พระสงฆสวดบทดังกลาวเจาอาวาสจะเปดเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรี
ไทยคือ “เพลงลาวกระทบไม” พรมน้ำมนตไปที่ผูเขารวมพิธี และกลาวเชิญชวนใหผูรวม
พิธีกรรมรายรำ โดยกลาววา “ขอเชิญนะแมนะถาแมจะรำเพลงไทย ๆ ถวายหลวงปูแบน
เพื่อขอความเปนสิริมงคลก็ขอ เชิญนะแมนะ เชิญเถอะแมตะเคียนทอง ลูกหลานไดพาแมมา
เสริมเพิ่มบารมีพาแมมาทำบุญนะแมนะขอ เชิญนะแมที่รำสวยขอใหรำใหชื่นใจรำใหมีโชคมี
ลาภนะแมนะ” (พระโสภณพัฒนคุณ, 2563)
ผูวิจัยสังเกตวา ตั้งแตเจาอาวาสเริ่มสวดบทชุมนุมเทวดาผูรวมพิธีบางคน
เริ่มมีอาการตัวสั่น สงเสียงรองไหและบางคนลุกขึ้นมาแสดงอาการรายรำตามจังหวะเพลง
จากคำพูดเชิญชวนใหรายรำของเจาอาวาส แสดงวาจิตวิญญาณของแมตะเคียนตองการ
รายรำตามคำเชิญชวนของเจาอาวาส ทำใหผูเขารวม พิธีกรรมมีอาการดังกลาวผูเขารวม
พิธีกรรมเสริมเรืออธิบายวา “แมตะเคียนทองทานดีใจ ที่ไดกลับมาวัดพุนอย มาหาหลวงปู
มาหาหลวงพอและไดมาทำบุญ ทำใหแมดีใจ บางคนเขาก็รองไหรองดีใจนะ บางคนเขาก็รำ
ออกมา” (พยุง เรืองรัตน, 2563)

110

110

1.2.5 เมื่อผูเขารวมพิธีกรรมแสดงการรายรำไดพอสมควรแลว เจาอาวาส
จะบอกใหคลายออกจากสมาธิและใหพนมมือรับพรจากพระสงฆและทยอยเขาไปรับเรือคืน
จากเจาอาวาส จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดของพิธีกรรมเสริมเรือใชเวลาประมาณ 20 นาที
ผูที่มาเขารวมพิธีเสริมเรือนั้น ลวนแลวแตเปนผูที่เคยมาทำพิธียกเรือไปแลว
ทั้งสิ้น เมื่อรับเรือไปแลวตางก็บอกกลาวเปนเสียงเดียวกันวา เรือแมตะเคียน ชวยทำใหชีวิตดี
ขึ้นจริง ๆ ไมไดเพียงแคใหโชคลาภหรือชวยเรื่องคาขายเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังชวย
คุมครองปกปกรักษาคนในครอบครัวใหมีชีวิตที่อยูดีมีความสุข อีกดวย ทำใหรูสึกสบายใจที่มี
เศรษฐีเรือทองไวในความดูแล เพื่อเปนการตอบแทนแมตะเคียนที่คอยปกปองคุมครอง และ
อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกวาเดิมผูที่รับเรือไปแลว สวนใหญจึงนำเรือกลับมาทำพิธีเสริมเรือเพื่อ
ความเปนสิริมงคล ที่วัดพุนอยอีกครั้ง (อภิชาต นนทวงศ, 2563)

ภาพที่ 8 ผูเขารวมพิธีเสริมเรือ

ภาพที่ 9 เรือที่นำมาเสริม
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ภาพที่ 10 ผูที่นำเรือมาทำพิธีเสริมเรืออีกครั้ง
2. การศึกษาบทบาทพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรี
จากการศึกษาบทบาทพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง
อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี สะทอนใหเห็นบทบาท 5 ดาน ไดแก บทบาทดานการสราง
สัญลักษณ บทบาทดานการสืบทอดความเชื่อ บทบาทดานการปลูกฝงคุณธรรม บทบาทดาน
การสงเสริมกำลังใจ และบทบาทดานเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 บทบาทดานการสรางสัญลักษณ
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี มีสัญลักษณที่แสดงวาเปนศิษยหลวงปูแบนและนับถือแมตะเคียน นั่นคือ การได
ครอบครองเรื อที ่มีสัญลั กษณ คำวา “เศรษฐีเรือทอง” ตรงกับคำกลาวของ พระสมุ กิ ต ติ
(2562) วา “ผูที่มาทำพิธียกเรือและเสริมเรือที่วัดพุนอย ทุกคนถือวาไดฝากตัวเปนศิษย
หลวงปูแบนแลว และเปนผูที่มีความเชื่อความศรัทธาในแมตะเคียน แมวาจะยกเรือไดหรือยก
ไมไดก็ตาม” โดยผูที่สามารถยกเรือไดและมีเรือแมตะเคียนพรอมคำวาเศรษฐีเรือทองไวใน
ครอบครอง จะตองดำรงตนใหอยูใหศีลธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต และดูแล
ปฏิบัติตอเรือแมตะเคียนที่รับไปดูแลไดเปนอยางดี จึงถือไดวาพิธียกเรือและเสริมเรือของวัด
พุนอยนั้น คือ สัญลักษณที่แสดงถึงความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ที่หลวงปูแบนไดสรางไวและกลายเปนพิธีกรรมที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายของคนทุก
เพศ ทุกสาขาอาชีพ ทั้งยังไดสอดแทรกวิธีการสรางความร่ำรวยจากการมีเรือแมตะเคียนทอง
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ดวยการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา เนนย้ำใหขยันทำมาหากิน
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รูจักเก็บออมและปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมโดย ยึด “ศีล 5” ซึ่งเปนหลักปฏิบัติตนพื้นฐานตาม
แนวทางของพุทธศาสนา จนกอเกิดเปนสัญลักษณที่สำคัญของวัดพุนอยในปจจุบัน
2.2 บทบาทดานการสืบทอดความเชื่อ
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี เปนพิธีกรรมที่แฝงดวยความเชื่อ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทดานการสืบทอดความเชื่อ
ดังนี้
2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับแมตะเคียน โดยมีความเชื่อกันวา ตนไมใหญจะมี
รุกขเทวดาอาศัยอยู โดยเฉพาะตนตะเคียนที่มีรุกเทวดาที่เปนเพศหญิง โดยเจาแมตะเคียน
ถูกจินตนาการทำใหเปนหญิงงาม ไวผมยาว หมผาสไบเฉียง ซึ่งเปนลักษณะการแตงกายของ
สตรีไทยในสมัยโบราณ บางก็วาแมตะเคียนจะ ปรากฏใหเห็นเปนเหมือนหญิงสาวชาวบาน
ทั่วไป และมักจะมีนิสัยที่ดุราย จะเห็นไดวาในสมัยกอนการ ที่จะนำตนตะเคียนมาเจาะทำ
เปนเรือน มาทำเปนเสาเรือนนั้น จำเปนตองใหผูมีวิชาอาคมมาทำพิธีบวงสรวง เซนไหว บอก
กลาวขอขมาตอดวงวิญญาณของแมตะเคียนเสียกอน จึงจะนำมาใชประโยชน ทางใดทาง
หนึ่งได หากทำพิธีดังกลาวไดถูกตอง ดวงวิญญาณอันมีนามสมมุติวา แมตะเคียน ก็จะพลัน
แปรไปตามตนตะเคียนที่ตนเองปกปกรักษาอยู นั่นก็คือถานำตนตะเคียนไปเจาะเปนเรือ ดวง
วิญญาณ ของแมตะเคียนก็จะกลายเปนแมยานางคอยปกปกรักษาเรือลำนั้น เหมือนกับเรือ
แมตะเคีย นเศรษฐีเรือทองที่ร ับ ไปก็จะมีแมตะเคีย นคอยปกปกรักษาใหอยูดีมีความสุข
เชนเดียวกัน เจาแมตะเคียนจะชวยปดเปาสิ่งไมดีใหหางไกลออกไป ชวยใหการทำมาคาขายดี
ขึ้น ใหโชคลาภ ทำใหผูดูแลมีกำลังใจและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ (พระโสภณพัฒนคุณ, 2563)
จากคำกล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า เจ า แม ต ะเคี ย นเป น รุ ก ขเทวดาที่
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถดลบันดาลใหชีวิตมีความสุขและปกปองคุมครองเราได หลวงปูแบนแหงวัด
พุนอยจึงจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นขึ้นเพื่อ แสดงออกถึงความเคารพและบูชา และเชื่อวาการไดเรือไป
ครอบครองจะทำใหชีวิตมีความเจริญกาวหนาสำหรับทุกอาชีพ
2.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่ใชไหว สิ่งของที่ใชไหวเจาแมตะเคียน
ไดแก ชุดไทย เครื่องสำอาง ดอกไมเครื่องหอม พวงมาลัย ขนม ของหวาน ผลไม และนมสด
จะไมมีการนำเอาสัตว หรืออาหารคาวมาเปนเครื่องเซนไหวเด็ดขาด เพราะเชื่อวารุกขเทวดา
ในศาสนาฮินดูไม โปรดเนื้อสัตว (นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2560, หนา 70) แตวาสิ่งของที่นิยม
นำมาเซนไหวมากที่สุด ก็คือ ชุดไทย พวงมาลัย ดอกไทเครื่องหอมและเครื่องสำอางตาง ๆ
เพราะเชื่อวาแมตะเคียนเปนรุกขเทวดาที่เปนผูหญิงจึงมีนิสัยรักสวยรักงาม ผูคนสวนใหญจึง
นิยมเซนไหวดวยสิ่งของพวกนี้
2.2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เชื่อกันวาแมตะเคียนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
มักใหโชคลาภคนสวนใหญจึงนิยมมาขอโชคลาภ ขอหวยกับเจาแมตะเคียน พยุง รุงรัตน
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(2563) กลาววา “เมื่อหลายปกอนเคยมีคนมาขอโชคกับแมตะเคียนที่วัดพุนอยแหงนี้ และ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญมีการแกบนอยางใหญโตทั้งรำถวาย การแสดงลิเก และฉายหนัง
กลางแปลง ทำใหความศักดิ์สิทธิ์ดานการใหโชคลาภของแมตะเคียน วัดพุนอย มีชื่อเสียงโดง
ดังไปอีก หลังจากนั้นจึงมีผูมาทำพิธียกเรือแมตะเคียนกันมากมายจากทั่วประเทศไทย เพราะ
หวังอยากไดโชคลาภและความเปนอยูที่ดีขึ้น”
2.3 บทบาทดานการปลูกฝงคุณธรรม
วั ด พุ น  อ ยได ส อดแทรกวิ ธ ี ก ารสร า งความร่ ำ รวยจากการมี เ รื อ แม
ตะเคียนทองเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ดวยการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา เนนย้ำให
ขยันทำมาหากิน รูจักเก็บออมและปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมโดย ยึด “ศีล ซึ่งเปนหลักปฏิบตั ิ
ตนพื้นฐานตามแนวทางของพุทธศาสนา และสอนวาเมื่อไดเรือแมตะเคียนทองไปแลวก็ตอง
ประพฤติตนเปนผูที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดำรงตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม มิเชนนั้นแลวเรือที่
รับไปก็จะไมมีผลในการดลบันดาลสิ่งดีมาให (พระสมุกิตติ, 2563)
2.4 บทบาทดานการสงเสริมกำลังใจ
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง มีบทบาทดานการสงเสริมกำลังใจ ทำใหผูที่มารวม
พิธีกรรมไดรับกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ “พอไดมาเสริมเรืออีกครั้ง ก็
ทำใหรูสึกสบายใจขึ้น รูสึกมีกำลังใจที่จะทำมาหากินตอไป เพราะที่ผานมาก็คาขายดีอยูแลว
ไดกลับมาอีกครั้งก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิม” (สำราญ แผนทอง, 2563) คำกลาวของผูที่
มารวมพิธีเสริมเรือเศรษฐีเรือทอง ดังกลาว ทำใหเห็นวาพิธีกรรมยกเรือและเสริมเรือเศรษฐี
เรือทอง ของวัดพุนอย สะทอนบทบาทดานการสงเสริมกำลังใจและสรางความภาคภู มิใจ
ใหแกผูคนในทุกสาขาอาชีพเปนอยางมาก เนื่องจากเกิดกำลังใจที่จะตั้งใจประกอบอาชีพดวย
ความสุจริต ทำหนาที่ของตนเองโดยตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดีงามตามที่หลวงพอสอน
2.5 บทบาทดานเศรษฐกิจ
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง ทั้งพิธียกเรือและเสริมเรือของวัดพุนอย ถือวาเปน
พิธีกรรม ที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชนไดเปนอยางดี เพราะทำใหชาวบานในพื้นที่เกิด
รายไดจากการทำเรือ การขายของพวกพวงมาลัย ชุดไทย ตะกราใสเรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ
ตลอดจนของกินของใชตาง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับที่พักและรีสอรตที่มีคนจากตางจังหวัด
มาพักเปนประจำเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำพิธียกเรือและ เสริมเรือในวันถัดไป รวมไปถึง
ทำใหมีรายไดเขาวัด จนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงวัดใหดีขึ้นได จากการบูชาเรือแม
ตะเคียนและการบริจาคตาง ๆ พิธียกเรือและเสริมเรือของวัดพุนอยจึงสะทอนบทบาทดาน
เศรษฐกิจไดอยางชัดเจน
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษารูปแบบพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี พบวามี 2 รูปแบบ แบงเปนพิธีกรรมยกเรือประกอบดวย 3 ขั้นตอน
และพิธีกรรมเสริมเรือประกอบดวย 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 พิธีกรรมยกเรือมี 3 ขั้นตอน ไดแก
1.1.1 การเตรียมตัว
ผูที่มารับเรือครั้งแรกกอนที่จะทำพิธียกเรือไดนั้น จะตองมีการ
อบรมเตรียมความพรอมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรือเสียกอน เพื่อที่เมื่อรับไปแลวจะได
นำไปปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม ซึ่งมีการทำพิธีมีเฉพาะวันศุกรเสารอาทิตยเทานั้น และตอง
จองลำดับลวงหนา 1 วัน เมื่อถึงวันทำพิธียกเรือ เวลาประมาณชวงบายหลวงพอถึงจะเรียก
เขาทำพิธีเชิญเรือ
1.1.2 การจัดเตรียมสถานที่
ผูที่มาทำพิธียกเรือครั้งแรกนั้นจะมีการจัดเตรียมหองไวใหเตรียม
เรือใหมกอนที่จะเขารวมพิธีกอนดวย ซึ่งหลังจากอบรมเตรียมความพรอมเสร็จแลว ผูที่จะมา
ทำพิธีจะตองมาจัดเตรียมเรือใหมที่หองนี้กอนทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมสถานที่ไว
สำหรับผูที่มารอทำพิธี ที่ยังไมถึงลำดับของตนเองไวทางดานลางของศาลาเพื่อที่การทำพิธีจะ
ไดเปนไปดวยความเรียบรอย
1.1.3 การทำพิธียกเรือ
การทำพิธี ยกเรื อ ประกอบด วย 3 ขั้นตอน ไดแก การกลาวคำบูชา
พระรัตนตรัย การตั้งจิตอธิษฐาน และการรับเรือกลับไปดูแล ดังนี้
(1) การกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย ผูเขารวมพิธีถือเรือไวเหนือศีรษะ
แลวกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย โดยทองบทสวดนะโม 3 จบ พรอมกัน แลวกลาวบทสวด
ตามทานเจาอาวาสที่ทำหนาที่ประกอบพิธี
(2) การตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อกลาวคำบูชาพระรัตนตรัยและคำบูชาเรือ
เสร็จเรียบรอยแลว เจาอาวาสที่ประกอบพิธี จะใหผูเขารวมพิธียกเรือทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให
นิ่งแลวกลาวคำวา วะโมอะหัง วะโมอะหัง ไวในใจ จากนั้นเจาอาวาสจะกลาวเชิญแมตะเคียน
ใหมายังในพิธียกเรือ
(3) การรับเรือกลับไปดูแล เมื่อรับเรือกลับไปบูชาไดแลว ก็มีวิธีการ
ปฏิบัติบูชาเรือแมตะเคียนทอง โดยเนนคำสอน ของพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติบูชาสิ่งศักดิ์สิทธจึง
ตองสอดแทรกคำสอนทางพุทธศาสนาเขาไปดวย หลักปฏิบัติพื้นฐานคือ “รักษาศีล 5”
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1.2 พิธีกรรมเสริมเรือมี 5 ขั้นตอน ไดแก
1.2.1 จองลำดับเพื่อเขารวมพิธีกรรม
1.2.2 นำเรือไปวางไวตอหนาผูทำพิธีคือเจาอาวาสวัดพุนอย ทานจะนำ
สายสิญจนมาคลองไวที่เรือทุกลำที่เขาพิธี
1.2.3 ผูเขารวมพิธีอนุโมทนาเงินที่ใสไวในเรือที่เขาพิธี ซึ่งถือเปนการ
ทำบุญใหตนและอุทิศบุญใหแมตะเคียนที่สิงสถิตอยูในเรือ
1.2.4 เจาอาวาสจะขึ้นบทชุมนุมเทวดา 7 สำหรับเจริญพระพุทธมนต
12 ตำนาน
1.2.5 ผูเขารวมพิธีคลายออกจากสมาธิ พนมมือรับพรจากพระสงฆและ
รับเรือคืนจากเจาอาวาส
2. ผลการศึกษาบทบาทพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี มีบทบาท 5 ดาน ไดแก บทบาทดาน การสรางสัญลักษณ บทบาทดานการสืบทอด
ความเชื่อ บทบาทดานการปลูกฝงคุณธรรม บทบาทดานการสงเสริมกำลังใจ และบทบาท
ดานเศรษฐกิจ แตละบทบาทมีความสำคัญตอคนในทองถิ่น และชวยสรางเขมแข็งของชุมชน
โดยเฉพาะบทบาทดานการสรางสัญลักษณและการสืบทอดความเชื่อที่เปนบทบาทสำคัญที่ทำให
คนในทองถิ่นยังสืบทอดพิธีกรรมไว
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบของพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี สามารถอภิปรายผล ดังนี้
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี แบงเปน 2 รูปแบบ คือ พิธียกเรือ และพิธีเสริมเรือ โดยจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร เสาร
และอาทิตยเทานั้น รูปแบบหรือขั้นตอนในการจัดพิธีกรรมมีความละเอียดแตกตางกันไปในแตละ
ขั้นตอน ทำใหพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง มีความสมบูรณแบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์
กรอบมุข (2562) ที่พบการทำพิธีเศรษฐีเรือทองและไดเขารวมอยูในพิธีกรรมนี้ดวย และพบวามี
2 รูปแบบ คือ พิธีกรรมยกเรือ และพิธีกรรมเสริมเรือ นอกจากนี้ยังคนพบเกี่ยวกับการสรางสรรค
และการบูชาเรือแมตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองอีกดวย
ทั้งนี้ รูปแบบหรือขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุด คือ พิธีกรรมยกเรือ เนื่องจากเปน
หัวใจสำคัญของพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
เพราะเปนขั้นตอนแรกเริ่มในการรับแมตะเคียนกลับไปดูแล เปนพิธีกรรมที่มีรายละเอียดยอยอีก
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3 ขั้นตอน ไดแกการกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย การตั้งจิตอธิษฐาน และการรับเรือกลับไป
ดูแล ซึ่งในการรับเรือกลับไปดูแล ก็จะมีวิธีปฏิบัติแยกไปอีก ถือเปนพิธีกรรมขั้นแรกสุดที่ขาด
ไมได ของวัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี แสดงถึงความศรัทธา ที่มีตอ
แมตะเคียน หากไมมีพิธีกรรมยกเรือ ก็จะไมมีพิธีกรรมเสริมเรือเกิดขึ้นตามมา
2. บทบาทพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี สามารถอภิปรายผล ดังนี้
พิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี สะทอนใหเห็นบทบาท 5 ดาน ไดแก บทบาทดานการสรางสัญลักษณ บทบาทดาน
การสืบทอดความเชื่อ บทบาทดานการปลูกฝงคุณธรรม บทบาทดานการสงเสริมกำลังใจ และ
บทบาทดานเศรษฐกิจ ซึ่งทุกบทบาทถายทอดมาจากทัศนคติจากรุนสูรน ทำใหกลายเปน
พิธีกรรมที่มีคุณคาทางจิตใจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤพนธ ดวงวิเศษ (2560) ที่ได
กลาวถึงบทบาทของเจาแมตะเคียนทองในแตละดาน โดยเฉพาะบทบาทดานการสื บทอด
ความเชื่อและบทบาทดานการเสริมสรางกำลังใจ
ทั้งนี้บทบาทที่มีความสำคัญมากที่สุด คือบทบาทดานการสืบทอดความเชื่อ
เนื่องจากความเชื่อ เรื่องรุกขเทวดา นางไม เปนสิ่งที่อยูคูกับสังคมไทยมานาน เมื่อมีความเชื่อ
จึงกอใหเกิดพิธีกรรมตามมา จากการที่ชาวบานและคนทั่วไปมีความเชื่อเรื่องเจาแมตะเคียน
นี้เอง จึงเปนเหตุใหเกิดพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง เพื่อตอบสนองความเชื่อและเสริมสราง
กำลังใจใหแกตนเองและไดปฏิบัติพิธีกรรมนี้สืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ

1. สามารถศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย
ตำบลชอนมวง อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอการสืบทอดพิธีกรรม
2. สามารถศึกษาวิจัยพิธีกรรมเศรษฐีเรือทอง วัดพุนอย ตำบลชอนมวง
อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ในประเด็นคติชนสรางสรรค
****************
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