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บทบรรณาธิการ 
 

การเปลี่ยนแปลงของศิลปะและวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 
และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งชีวิตของชนชาตินั้น โลกาภิวัฒน์และการ
ไร้พรมแดนของโลกท าให้ศิลปะและวัฒนธรรมมีการผสมผสานเกิดความสร้างสรรค์ จนเป็นความ
งามในรูปแบบใหม่และถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางผ่านโลกอินเตอร์เน็ต หาก
ในอนาคต AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
ของคนเรา ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งส่วนมากเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มีนัยแฝงไว้มากคงเป็นสิ่ง
เดียวที่ยังคงความเป็นตัวตนของมนุษยชาติได้  

วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีการจัดพิมพ์มาอย่างยาวนาน เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจ บ่งบอกเรื่องราว
ที่ป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น วารสารฉบับที่ ๑๑ (กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑) จะเป็นฉบับสุดท้าย ก่อนที่จะขึ้น
ปฐมบทใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพ่ิมคุณค่า คุณภาพ ให้มีความสมบูรณ์ของวารสารมากขึ้น  

 

 

 

 

 









ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับทศพิธราชธรรม 
ผศ.ประกาศิต  ประกอบผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีปฐมบรมราชโองการ           
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์
ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ว่า “เรา
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชด ารัสของ
พระองค์เป็นเครื่องบ่งบอกว่าทรงใช้หลักธรรม
ในการปกครองและหลักธรรมที่ทรงน ามาใช้
นั้นทรงน ามาจากพระพุทธศาสนา 

ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม 
จากข้ อค วามแห่ งป ฐม บ รม ราช

โองการท่อนต้นความว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม...”   ด้ วยหลักความหมายทาง
ภาษาศาสตร์  พระเจ้าแผ่นดินต้องปกครอง
แผ่นดิน  แต่พระองค์ทรงใช้ค าว่า  “ครอง” 
แทนค าว่า  “ปกครอง”  ทั้งที่ทรงอยู่ในฐานะ
พระประมุขของประเทศ ค าว่าปกครอง    เป็น
เรื่ อ ง ข อ งอ า น า จ ด้ ว ย ตั ว บ ท ก ฎ ห ม า ย          
แต่พระองค์ทรงใช้ค าว่า  “ครอง”  ดังเช่นที่เรา
ใช้ค าว่า “ครองเรือน” เวลาที่หญิงสาวแต่งงาน
ออกเรือน หรือเวลาชายหญิงแต่งงานกันก็ใช้
ค าว่า “ครองชีวิตสมรส หรือครองรัก” เวลา
บวชก็ใช้ค าว่า “ครองสมณเพศ” ดังนั้น ค านี้
จึงไม่มีแนวความคิดเรื่องของอ านาจเข้ามา
เกี่ยวข้อง หากแต่มีส่วนของจิตใจเป็นความ
เคารพ  ความนับถือ และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ 

ความรัก ซึ่งเหนือกว่าการปกครอง เพราะการ
ปกครองไม่ต้องใช้ความรักก็ได้ แค่ใช้อ านาจ
เพียงอย่างเดียว กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงดูแล
แผ่นดินโดยธรรม   ด้วยความรัก ความเมตตา 
และ ความรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2554: 51 
 

ค าว่า “แผ่นดิน” ปัจจัยส่วนประกอบ  
ของแผ่นดินก็คือ ดิน น้ า ไฟ ลม และสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ พระองค์ทรงปฏิบัติ  
พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ 
ทุ่มเทพระปรีชาสามารถ และความเหนื่อยยาก
ทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากพระองค์ทรงต้องการ
รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้ประชาชนได้อยู่อาศัย พร้อม
กับทรงรักษาดิน น้ า ไฟ ลม พันธุ์พืช ป่าไม้ และสัตว์ 
อันเป็น “ธรรมชาติ” ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับแผ่นดินให้
คงอยู่   และทรงอนุ รั กษ์  แก้ ไข ฟ้ื นฟู     และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนมา เพ่ือ
ชีวิตของประชาชนด ารง  อยู่ได้ และรักษาสืบทอดไป
ยังลูกหลานอนุชนรุ่นหลัง    ด้วย พระองค์ทรงมีความ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:King_Rama_IX_being_presented_with_regalia_at_coronation.jpg
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รอบรู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร เพราะประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทรงสนพระราชหฤทัย
โดยเฉพาะในเรื่องดิน น้ า และป่าไม้อันเป็น
ปัจจัยส าคัญของเกษตรกรรม ทรงศึกษาด้วย
พระองค์เองจนทรงมีความรู้แตกฉาน และทรง
น ามาสอนแก่ประชาชนทุกอย่าง ให้รู้จักดิน น้ า 
ไฟ ลม พันธุ์พืช ป่าไม้ รู้จักธรรมชาติ และรู้จัก
คน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแห่งพระราชกรณียกิจที่
พระองค์ทรงปฏิบัติมานั้น เพ่ือเป็นปัจจัยแห่ง
การด ารงชีวิตของประชาชนอนุชน     รุ่นต่อไป
ได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข  ตามพระราชปณิธานที่
พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่า “...เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” 

ธรรมในการปกครอง 
 พระพุทธศาสนามิ ได้ แสดงระบบ       

หรือระบอบการปกครองทางการเมืองอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ แสดงแต่ทางการ
ศาสนา คือ “ธรรม” แต่ธรรมนี้สามารถน าไป
ปฏิบัติในทุก ๆ กาลได้อย่างเหมาะสม เช่น ใน
การปกครอง  ทางการศึกษา ทางสังคม เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิดความสุขความเจริญ วิธีการ
แสดงธรรม   ของพระพุทธเจ้า คือ ทรงแสดง
ธรรมเพ่ือให้ผู้ฟัง    รู้ยิ่งเห็นจริงตามเหตุผล   
ต าม ค วาม เห ม าะส ม   แ ก่ ส ภ าพ ก ารณ์
ภาวการณ์ เป็นต้น โดยวิธีให้ เกิดประโยชน์
เกื้อกูล เพ่ือให้เกิดความสุข ความเจริญ  เป็น
หลักธรรมที่น าไปปฏิบัติได้ตลอดไปทุกกาล
สมัย ธรรมที่ตรัสสอนไว้ในครั้งพุทธกาล ยังคง   
เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขกับผู้ปฏิบัติ
จนถึงทุกวันนี้ เมื่อทรงแสดงธรรมแก่ผู้ปกครอง 
ก็ทรงแสดงทศพิธราชธรรม คือ ธรรมส าหรับ
พระราชา ๑๐ ประการ เพราะศูนย์รวมของ

การปกครอง   หรือกลไกส าคัญอันจะน าไปสู่
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการปกครอง
อยู่ที่ ผู้ ปกครอง ตั้ งต้นแต่พระราชาผู้ เป็น
ประมุขของรัฐ  

ดังนั้น   ทศพิธราชธรรม   จึงเน้น
ความส าคัญของผู้น า หรือเน้นที่ตัวผู้น า ว่า
จะต้องมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมอะไรบ้าง จึง
จะน าประเทศชาติ  ไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็น
สุข และได้ทรงแสดง   อปริ-หานิยธรรม คือ 
ธรรมอันจะไม่ก่อให้ เกิดความเสื่อม    แต่
ก่อให้เกิดความเจริญอย่างเดียว มี ๗ ประการ 
คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์   ๒) พร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลายที่พึงร่วมกันท า 
๓) เคารพบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของชาววัชชี  
ไม่เหยียบย่ าลบล้างของเก่าตั้งของใหม่ขึ้นมา
ตามอ าเภอใจ ๔) ให้ความเคารพนับถือวัชชี
ผู้ใหญ่ด้วยการไต่ถามรับฟังความคิดเห็นของ
ท่าน  ๕) ให้เกียรติและคุ้มครองสตรีไม่ให้ถูก
ข่มเหง  ๖) เคารพบูชาสิ่งอันเป็นที่เคารพนับ
ถือของปวงชน ๗) บ ารุงและปกป้องผู้ประพฤติ
ธรรม (นักบวช) เพ่ือจักได้อยู่เป็นหลักในทาง
ศีลธรรมแก่ประชาชน (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๓: ๒๑๑) แก่คณะเจ้าลิจ
ฉวีผู้ปกครองแคว้นวัชชี ซึ่งมีจุดส าคัญของการ
ปกครองอยู่ที่การร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้
ร่วมด าเนินการปกครอง หรือเรียกว่า คณะ
ปกครอง ฉะนั้น หลักอปริหานิยธรรมจึงเน้น ที่
ความสามัคคีพร้อมเพรียงและความเป็นธรรม
ของคณะผู้ปกครอง นอกจากนี้ ก็ยังได้ทรง
แสดงหลักธรรมปลีกย่อยอัน เนื่ องในการ
ปกครอง และเก่ียวกับผู้ปกครองไว้อีกมาก 
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ห ลั ก ธ รรม ส าห รั บ ก ารป กค รอ ง             
ที่พระพุทธศาสนาได้แสดงไว้นั้นมีลักษณะเป็น
กลางๆ   สามารถน ามาปรับใช้ ได้กับการ
ปกครองทุกรูปแบบ   ในทางทฤษฎีนั้ นดู
เหมือนว่าค าสอนหรือหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้   
แต่ละหมวด หรือแต่ละเรื่องเหล่านี้ต่างกันหรือ
แยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติหลักธรรมต่าง ๆ 
ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเสมอ ดังเช่น  
เรื่องทศพิธราชธรรมและอปริ-หานิยธรรมที่
กล่าวมาผู้ปกครองควรปฏิบัติตนตามหลัก
ทศพิธราชธรรมและอปริหานิยธรรม รวมทั้ง
ตามหลักปกครองประการอ่ืนเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมในการปกครองอันอาจจะสรุปเข้าใน
ค าเดียวคือ โดยธรรม เพ่ือธรรม ได้แก่โดย
ความเป็นธรรม เพ่ือความเป็นธรรม  ที่จะให้
เกิดประโยชน์เกื้อกูล และความสุขความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ต่าง ๆ แก่รัฐหรือประเทศชาติ 

ส าหรับประเทศไทยนั้น แต่โบราณ
กาลมา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขมี
รูปแบบมาจากคตินิยมดั้งเดิมของไทยเองเป็น
ที่ตั้ง ประกอบกับหลักธรรมในพุทธศาสนา            
และวิวัฒนาการมาโดยล าดับตามคตินิยม 
ลักษณะที่พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณมา
ทรงปฏิบัติเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติ
ธรรมอยู่เป็นประจ า มีปรากฏในประวัติการณ์
ของชาติไทย เช่น ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
พระมหากษั ตริย์ เสด็ จลงทรงบาตร ถวาย
ภัตตาหาร ทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรง
เวียนเทียน เป็นต้น เหตุที่พระมหากษัตริย์ต้อง
ปฏิบัติทศพิธราชธรรม ตามคติทางพุทธศาสนา
นั้นถือว่า การปฏิบัติทศพิธราชธรรม คือการ
บ าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับ

การปฏิบัติบารมีธรรม ๑๐ ประการ อันเป็น
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต่างกันแต่
ว่า การบ าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์ มุ่ง
ผลคือ ความสุขของประชาชนในปกครอง ส่วน
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นั้น มุ่งผล
คือความเป็นพระพุทธเจ้าหรือความหลุดพ้น 
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า บารมี ๑๐ เป็นบารมีธรรม
ของพระโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับทศพิธราชธรรม 
เป็นบารมีธรรม ของพระมหากษัตริย์  เพราะ
ความผาสุกของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับบารมีของ
พระมหากษัตริย์  (สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  
สุวฑฺฒน), ๒๕๔๑: ๓–๕)   

จะเห็นได้ว่าการปกครองราชอาณาจักร
ไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช ทรงยึดหลักธรรมะ คือความดี 
ความถูกต้อง หรือความยุติธรรม เป็นแนวทาง
แห่งการปกครอง ตลอดเวลาแห่งการครองสิริ
ร าช ส ม บั ติ    ท รงด า ร งพ ระอ งค์ อ ยู่ ใน 
“ทศพิธราชธรรม” โดยเคร่งครัด พระองค์ทรง
สอนประชาชนทุกอย่างทั้ งการด าเนินชีวิต 
จริยธรรม คุณธรรม ให้มีความรับผิดชอบ รักษา
แผ่นดิน อิงหลักปรัชญา ธรรมะ เศรษฐกิจ
พอเพียง พระองค์ทรงท าทุกอย่างด้วยความ
เหนื่อยยาก เพ่ือประโยชน์และความสุขของ
ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖: ๔๑) 

 
ทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม หมายถึงธรรมของ
พระราชา , กิจวัตรที่ พ ระเจ้ าแผ่นดินควร
ประพฤติ, ธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรม
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ของนักปกครอง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), ๒๕๕๓: ๒๔๐) 

ทศพิธราชธรรม หมายถึง จริยาวัตร      
ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม
ประจ าพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครอง
บ้านเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖: ๕๐๗)     
ใหมีความเปนไปโดยธรรม และยังประโยชนสุข     
ใหเกิดแกประชาชน เกิดความชื่นชมยินดี ซึ่ง
ความจริงแลวไมไดจ าเพาะเจาะจงส าหรับพระ
เจาแผนดินหรือผูปกครองแผนดินเท่านั้น 
บุคคลธรรมดาที่เปนผูบริหารระดับสูงในทุก
องคกร ก็ควรใชหลักธรรมเหลานี้ หรือแม้เป็น
บุคคลธรรมดาท่ัวไปก็สามารถน ามาปรับปฏิบัติ
ในชีวิตของตนเองได้ มี ๑๐ ประการ  ได้แก่ 

๑. ทาน : การให้  
               ทาน หมายถึง การให้  คือ การ
สละทรัพย์สิ่งของ   บ ารุงเลี้ยง   ช่วยเหลือ
ประชาราษฎร์   และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
(พระพรหมคุณาภรณ์   (ป.อ. ปยุตฺโต),   ๒๕๕๓: 
๒๔๐) เป็นการเฉลี่ยความสุขแก่ผู้อ่ืนตามควรแก่
ฐานะ และผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้แบ่งได้เป็น ๒ 
ประการ ได้แก่ 

 ๑.๑  อามิสทาน การให้สิ่งของ    
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัตถุทาน คือ การให้
สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัตถุจับต้องได้ พระองค์      
ทรงมีพระเมตตาคุณในพระราชหฤทัยเป็นล้น
พ้น ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และวัตถุ
สิ่งของต่าง ๆ เช่น พระราชทานพันธุ์ปลานิล 
พระราชทานที่ดิน แก่เกษตรกรผู้ยากจน เป็น
ต้น เพ่ือแก้ความทุกข์ยากขาดแคลนให้แก่
ประชาชน 

               พระองค์ทรงบ าเพ็ญทานตามหลัก  
แห่งพุทธศาสนาทุกประการ คือ ทรงบ าเพ็ญ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติของทาน 3 ประการ 
ได้แก่ ๑) บุคคล ทรงพระราชทานให้แก่บุคคล
ที่สมควรได้รับการอนุ เคราะห์โดยมิได้ทรง
แบ่งแยกชนชั้นเชื้อชาติหรือศาสนา ๒) เจตนา 
ทรงถึงพร้อมด้วยเจตนาโดยทรงมีพระเมตตา
คุณเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยทั้ งก่อนการ
พระราชทาน ขณะพระราชทาน และหลังการ
พระราชทานแล้ว และ ๓) วัตถุ  สิ่ งของที่
พระราชทานนั้น ล้วนเป็นประโยชน์แก่ราษฎร
ผู้รับพระราชทานให้พ้นจากการขาดแคลนได้
อย่างไม่มีข้อสงสัย 

 ๑.๒  ธรรมทาน  การให้ธรรม       
คือ ให้ความรู้ (วิทยาทาน) ความคิด ข้อแนะน า
ที่ดีงามถูกต้องเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่วัตถุที่จับต้อง
ได้  แต่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจ  เป็นเครื่องน าพา
ความเจริญมาสู่ชีวิต   เช่น   พระราชทาน
ข้ อแน ะน า ใน ก ารท า เกษ ตรท ฤษ ฎี ให ม่ 
พระราชทานพระบรมราโชวาทที่แฝงด้วยคติ
ธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ   ในเรื่องต่าง ๆ แก่
ประชาชนตามสถานะ และวาระโอกาสต่าง ๆ 
เช่น พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ 
อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า  “...การที่จะท างาน
ให้สัมฤทธิผลที่ พึงปรารถนา   คือ   ที่ เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัย
ความรู้   แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้อง
อาศัยความสุจริต   ความบริสุทธิ์ใจ   และ
ความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะ
เหตุว่าความรู้นั้น เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ท า
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ให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว  ส่วน
คุณธรรม เป็นเหมือนหนึ่งพวงมาลัย   หรือหาง
เสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น าพาให้ยวดยานด าเนินไป
ถูกทางด้วยความสวัสดี คือ  ปลอดภัย  จน
บรรลุ ถึ งจุ ดหมายที่ พึ งประสงค์    ดั งนั้ น          
ในการที่ จะประกอบการงานเพ่ือตนเพ่ือ
ส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนส านึกไว้เป็นนิตย์
โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้านเมือง
นั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารด าเนินการ
ย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด
สั งคมใดและบ้ าน เมื อ งใดขาดบุ คคลผู้ มี
คุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด ารงอยู่มิได้เลย
...” (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559: 38) 

พระบรมราโชวาท   พระราชทานแก่
คณะอาจารย์  ครู  และ  นักเรียนโรงเรียนไกล
กังวล  ณ ศาลาเริง   วังไกลกังวล  วันศุกร์ ที่ 8 
มิถุนายน 2522   “...ขอให้ทุกคนเข้าใจและจ า
ไว้ว่า  วิชาการต่าง ๆ ที่เรียนที่สอบไล่กันได้นั้น 
โดยล าพัง ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเอาตัว
รอดได้ และไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใดให้
เป็นประโยชน์แก่ตัว แก่ผู้อ่ืน แก่บ้านเมืองได้ ผู้
มีวิชาการแล้วจ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติใน
ตัวเองนอกจากวิชาความรู้ด้วย  จึงจะน าตนน า
ชาติให้รอดและเจริญได้ คุณสมบัติ  ที่จ าเป็น
ส าหรับทุกคนนั้น ได้แก่ ความละอาย   ชั่วกลัว
บาป ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิด  และ
การกระท า ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง 
และผู้ที่อุปการะตัวมา ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน หากแต่มีความจริงใจ มี
ความปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือกันตามฐานะ
และหน้าที่ และที่ส าคัญอย่างมากก็คือ ความ
ขยันหมั่นเพียร พยายามฝึกหัดประกอบการ

งานทั้งเล็ก ใหญ่  ง่ายยาก ด้วยตนเอง ด้วย
ความตั้งใจ ไม่ทอดธุระ เพ่ือหาความสะดวก 
สบายจากการเกียจคร้าน  ไม่มักง่าย หยาบ
คาย สะเพร่า...” (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๙: 
๓๙) 

 การจ าแนกทานอีกลักษณะหนึ่ง       
มี ๒ ประการ คือ ๑) ปาฏิบุคลิกทาน การให้
เจาะจงเฉพาะบุคคล คนใดคนหนึ่ง พระราชทาน         
เป็นรายบุคคลไป   ๒) สังฆทาน การให้ส่วนรวม   
ให้เป็นของกลางแก่คนหมู่มาก พระองค์ทรงเน้น
รูปแบบสังฆทาน พระราชทานแก่ประชาชนหมู่
มาก  ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ดังจะเห็นได้
จากโครงการในพระราชด าริที่มีมากมายกว่าสี่
พันโครงการ 

ท าน อี กป ระก ารห นึ่ ง    คื อ 
อภั ย ท าน    พ ระอ งค์ ท รงโป รด เก ล้ าฯ 
พระราชทานอภัยโทษแก่บุคคลผู้ต้องโทษที่คดี
ถึงที่สุด พร้อมกับได้รับโทษมาพอสมควร จาก
โทษหนักเป็นเบา  จากระยะเวลายาวนานเป็น
ระยะเวลาที่สั้นลง ผู้ต้องโทษท่ีมีความประพฤติ
ดีและระยะเวลาเหลือน้อยได้รับพระราชทาน
อภัยโทษให้ เป็นผู้ พ้นโทษ  ประเภทของการ
พระราชทานอภัยโทษ  ๒  ประการ ๑)  การ
พระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป  ๒)  การ
พระราชทานอภั ย โทษ เฉพาะราย   (การ
พระราชทานอภัยโทษ, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) ทั้ง
สองประการ กรมราชทัณฑ์จะท าฎีกาทูลเกล้าฯ 
ถวาย ให้มีพระราชวินิจฉัยพระราชทานอภัยโทษ 

จะเห็นได้ว่า การให้นี้พระองค์
ทรงปฏิบัติบ าเพ็ญอย่างครบถ้วน   นอกจากนี้           
ยังทรงบ าเพ็ญทานให้ เป็นการบ าเพ็ญบุญ     
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ คือ บ าเพ็ญ
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ทาน   ให้เป็นเครื่องช าระกิเลสภายในใจอันมี
ความโลภ ความโกรธ เป็นต้น และไม่มีความ
ยึดติดในจิตใจ  อยู่ว่า พระองค์เป็นเจ้าของ
สิ่งของที่พระราชทานหรือทรงสร้างให้เหล่า
ประชาชน ซึ่งเป็นการให้ แบบสละออกและ
หลุดพ้น 

๒.  ศีล : พระจริยาวัตรงดงาม
เป็นปกต ิ

 ศีล หมายถึง ความประพฤติดี
งาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่
การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง 
และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้
มีข้อที่ใครจะดูแคลน (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓ : ๒๔๐) การทรงศีล 
หรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการ กาย 
วาจา ให้สะอาดปราศจากโทษอันควรครหา  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร     
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็น        
ที่ประจักษ์ตลอดมาว่า  ทรงเคร่งครัดในการ
รักษาศีล และทรงมีน้ าพระราชหฤทัยนับถือ
พุทธศาสนา โดยบริสุทธิ์ ดังจะเห็นได้จากการ
เสด็จออกทรงผนวชรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ ของ
พระภิกษุในบวรพุทธศาสนา  เมื่อวันที่  ๒๒ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเมื่อทรงผนวช
แล้วได้ เสด็จมาประทับรักษาศีลตามพุทธ
บัญญัติ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยประทับ ณ 
"พระต าหนักปั้นหยา" แล้วจึงเสด็จมาประทับ  
ณ “พระต าหนักทรงพรต” ตามขัตติยราช
ประเพณี ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวช 
ทรงด ารงพระองค์ได้งดงามบริสุทธิ์ สมควรแก่

การเป็นพุทธสาวก เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน  
 

 
 

ที่มา: พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ๒๕๕๔: ๕๗ 
 
 เมื่อทรงลาผนวชมาอยู่ ในพระ
ราชฐานะแห่งพระมหากษัตริยาธิราชแล้ว 
พระองค์  ยังทรงประพฤติอยู่ในศีลโดยบริสุทธิ์ 
กล่าวคือ ทรงประพฤติพระราชจริยาทางพระ
วรกายและทางพระวาจาให้สะอาดงดงาม
ถูกต้องอยู่เป็นนิจ ไม่เคยบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็น
ศีลในการปกครอง  คือ  การประพฤติตาม
กฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงาม  ไม่เคย
ปรากฏเลยว่า พระองค์ทรงใช้  พระราชอ านาจ
ของพระองค์เหนือกฎหมาย และไม่เคยมีแม้แต่
สักครั้งเดียวที่จะทรงละทิ้งจารีตประเพณีอันดี
งามของชาติและของพระราชวงศ์ พระเกียรติ
คุณในข้อนี้เป็นที่ทราบในใจของชาวไทยเป็น
อย่างดี นับจากกาลที่เสด็จขึ้นครองราชย์ตราบ
จนถึงกาลเสด็จสวรรคต      

ส่วนศีลในทางศาสนา อย่างน้อย    
คือศีลห้าอันเป็นศีล หรือกฎหมายที่ใช้ในการ

https://www.khaosod.co.th/amulets/news_186037
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ปกครองแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตก่อนพุทธกาล 
พระองค์ทรงสมาทานรักษาอย่างเคร่งครัด       
และทรงสนับสนุน  ให้ประชาชนสมาทาน
รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน 

 ส าหรับผู้ที่มิได้นับถือพุทธศาสนา 
พระองค์ทรงสนับสนุนให้ยึดมั่นตามหลักค า
สอนแห่งศาสนาอันตนศรัทธา      ด้วยทรง
ตระหนักว่า   ทุกศาสนามีหลักค าสอนที่น าไปสู่
การประพฤติดี ศาสนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การอยู่ร่วมกันของชนหมู่มาก แม้บัดนี้ในการ
ปกครองจะมีกฎหมายอยู่แล้วก็ยังต้องอาศัย
ศาสนาเป็นเครื่องอุปการะ ด้วยกฎหมายบังคับ
ได้เพียงกายและวาจา ส่วนศาสนาสามารถ
เข้าถึงจิตใจ น้อมน าไปปฏิบัติตามโดยไม่ต้อง
บังคับ (วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐) 

๓. บริจาค : การบริจาค 
 บริจาค หมายถึง การบริจาค        

คือ เสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจน
ชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน          
และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   (พระ
พรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺ โต), ๒๕๕๓ : 
๒๔๑)  พระองค์ทรงบริจาคไทยธรรม หรือ
สิ่งของที่พระราชทานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่
พระราชวงศานุวงศ์ และทูลข้าละอองธุลีพระ
บาท ตามฐานะที่ ราชการฉลองพระเดช
พระคุณ รวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้
ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ด้วยเหตุที่พระองค์
ทรงยึดถือประโยชน์และความเจริญของชาติ 
ศาสนา รวมทั้งประโยชน์สุขของประชาชน
ส าคัญยิ่งกว่าพระองค์เอง พระราชกรณียกิจ

นานัปการจึงเป็นไปเพ่ือความวัฒนา  และ
ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย 

 ด้ านการสงเคราะห์    ได้ ทรง
เสียสละพระราชทรัพย์และสิ่ งของจ านวน
มากมายจนสุด   ที่จะประมาณได้ เพ่ือดับความ
ทุกข์ยากของพสกนิกรในยามประสบภัยพิบัติ
และในถิ่นทุรกันดาร ทรงสละพระราชทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา    ให้แก่เยาวชนไทย โดยโปรด
ให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนในถิ่นยากจนต่าง ๆ 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน และทุน
อานันทมหิดลเพ่ือส่งนักเรียนไทยไปศึกษา
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 ท รงสละพ ระราชท รัพ ย์ นั บ
จ านวนไม่น้อย ในการพระราชทานพระบรม-
ราชูปถัมภ์  แก่มูลนิธิและสาธารณสถานต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงสละ
พระราชทานที่นาของทรัพย์สินส่วนพระมหา -
กษัตริย์ในจังหวัดต่าง ๆ กว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ให้
ประชาชนผู้เป็นเกษตรกร ที่ขาดแคลนที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินได้เข้าอยู่ในโครงการปฏิรูป
ที่ดิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ 
                 การที่ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ 
วัตถุสิ่งของและที่ดินจ านวนมหาศาล  รวมทั้ง     
การที่ทรงเสียสละปฏิบัติพระราชภารกิจทั้ง
นอกและในประเทศ   พระราชภารกิจใน
โครงการพระราชด ารินับพัน ๆ โครงการทั่ว
ประเทศนี้  ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดในความ
เสียสละอันใหญ่หลวงของพระองค์ ด้วยทรง
เสียสละเวลา พระปรีชาสามารถ และความส าราญ
พระราชหฤทัยทั้งมวล  ทรงยอมรับความเหน็ด
เหนื่อยพระวรกายทุกประการเพ่ือประชาชน 
อย่างไม่มีประมุขประเทศใดในขณะนี้  จะ
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เสียสละได้เทียบเท่าที่พระองค์ทรงเสียสละให้
ประชาชนชาวไทย  มาเนิ่นนานจวบจนสิ้น
ปราณเสด็จสวรรคต (วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐)  

 

๔.  อาชชวะ : ความซื่อตรง 
อาชชวะ หมายถึง ความซื่อตรง     

คือ   ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา   ปฏิบัติภารกิจ      
โดยสุจริต   มีความจริงใจ   ไม่หลอกลวง
ประชาชน  (พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺ
โต), ๒๕๕๓ ๒๔๑) ความซื่อตรง ทรงมีพระ
ราชอัชฌาสัย อันประกอบด้วยความซื่อตรง 
ด ารงในสัตย์ สุ จริต    ซื่ อตรงต่ อพระราช
สัมพันธมิตรและพระราชวงศ์   ข้าทูลละออง
ธุลีพระบาททั้งปวง ไม่ทรงคิดลวง ประทุษร้าย
โดยอุบายผิดยุติธรรม ความซื่อตรงนี้พระองค์
ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจ ส าหรับผู้ที่มีอายุ คงจะ
จ ากันได้ดีว่าหลังจากที่ ได้ทรงครองสิริราช
สมบัติแล้ว ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๔๘๙ อันเป็นวันก าหนดเสด็จกลับไปทรง
ศึกษาต่อในต่างประเทศ ระหว่างประทับรถ
พระที่ นั่ ง เพ่ือเสด็จพระราชด าเนินไปขึ้น
เครื่องบินนั้น   ได้มีเสียงร้องมาจากกลุ่มพสก-
นิกรที่เฝ้าส่งเสด็จว่า "อย่าทิ้งประชาชน" และ
ได้มีพระราชด ารัสตอบในพระราชหฤทัยว่า 
“เราจะไม่ทิ้งประชาชน  ถ้าประชาชนไม่ทิ้ง
เรา” การตั้งพระราชหฤทัยดังนี้เสมือนเป็นการ
พระราชทานสัจจะ ว่าจะทรงเป็นร่มบรมโพธิ
สมภารของประชาชนตลอดไป 

 ครั้นต่อมาในวันที่ ๕ พฤษภาคม 
พุทธศักราช  ๒๔๙๓  ซึ่งเป็นวันที่ทรงกระท า     
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ได้มีพระปฐม        
บรมราชโองการแก่พสกนิกรทั่วประเทศว่า       

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  วันเวลาที่ล่วงผ่าน
ไปเนิ่นนานจากวันนั้นถึงวันที่เสด็จสวรรคต 
๗๐ ปีแล้ว ที่พระองค์ทรงรักษาสัจจะที่ ได้
พระราชทานให้แก่ประชาชนทั้งสองประการ 
มาอย่างสมบูรณ์สม่ าเสมอ พระองค์ไม่เคยทรง
ทอดทิ้งประชาชน ด้วยทรงถือเอาความทุกข์
เดือดร้อนของประชาชนเป็นเสมือนความทุกข์
เดือดร้อนของพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกิด
ความเดือดร้อนหรือภัยพิบัติในส่วนใดของ
ประเทศ พระองค์จะเสด็จฝ่าไป ไม่ว่าระยะทาง
จะใกล้ไกล ทุรกันดารเพียงใด แดดจะแผดกล้า
ร้อนแรง หนทางจะคดเคี้ยว  ข้ามขุนเขา พงไพร
จะรกเรื้อแฉะชื้นเต็มไปด้วยตัวทาก ฝนจะตก
กระหน่ าจนเหน็บหนาว น้ าจะท่วมเจิ่งนอง 
พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อที่จะเสด็จไปประทับ
เป็นมิ่งขวัญของประชาชนผู้ทุกข์ยาก เพ่ือทรง   
ดับความเดือดร้อนให้กลับกลายเป็นความ
ร่มเย็น 

 นอกจากนี้ยังทรงครองแผ่นดิน    
ด้วยธรรมานุภาพ  ไม่ว่าการสิ่งใดอันจะยังความ
ทุกข์สงบมาสู่ประชาชน พระองค์จะทรงปฏิบัติ 
และการสิ่ งใดที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้
ประชาชนประพฤติปฏิบัติ จะพระราชทาน
กระแสพระราชด ารัสชี้แจงถึงเหตุและผลให้
เข้าใจ พสกนิกรผู้ปฏิบัติจึงปฏิบัติด้วยเห็น
ประโยชน์แห่งผลของการปฏิบัตินั้น ปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ  และด้วยความซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณ  มิใช่ด้วยความกลัวเกรงพระ
บรมเดชานุภาพการครองแผ่นดินโดยธรรมของ
พระองค์ จึงยังประโยชน์สุขมาสู่มหาชนชาว
สยาม  สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ 
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พระผู้ทรงมีพระราชอัชฌาศัยเปี่ยมไปด้วย
อาชชวะ คือ ความซื่อตรงต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ  (วัน เพ็ญ  เซ็นตระกู ล , ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐)  

 
๕.   มัททวะ : ความอ่อนโยน  
 มั ท ท วะ   ห ม ายถึ ง    ค ว าม

อ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย
กระด้างถือองค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงที
กิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรัก
ภักดี แต่มิขาดย าเกรง (พระพรหม คุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต)๒๕๕๓: ๒๔๑) ความอ่อนโยน 
ทรงมีพระราชอัชฌาสัยอ่อนโยน ไม่ดื้อดึงถือ
พระองค์  แม้มีผู้ตักเตือนในบางอย่าง ด้วย
ความมีเหตุผล ก็จะทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วน ถ้า
ถูกต้องดีชอบ ก็ทรงอนุโมทนา และปฏิบัติตาม
ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดย
วัยและโดยคุณ   

 ราชธรรมในข้อมัททวะหรือความ
อ่อนโยนนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนมาช้า
นานแล้วว่า   พระองค์ทรงมีพระราชอัชฌาศัย
อ่อนโยนเพียบพร้อมทุกประการ   ไม่ว่าจะเป็น
ความอ่อนโยนในความหมายทางโลกหรือ
ความหมายทางธรรม   ความอ่อนโยนใน
ความหมายทางโลก คือความอ่อนโยนต่อ
บุคคลอ่ืนในสังคม อันเป็นมารยาทที่บุคคลใน
สังคมจะพึงปฏิบัติต่อกันเพ่ือผลดีในทางสังคม 
ความอ่อนโยนในความหมายนี้ย่อมชี้ให้เห็นชัด
ได้ด้วยพระราชจริยาวัตรต่าง ๆ  ในที่ทุกสถาน 
ส่ ว น ค ว าม อ่ อ น โย น ใน ท า งธ ร ร ม นั้ น มี
ความหมายกว้างขวางมาก คือ หมายถึ ง
ความสามารถโอนอ่อนผ่อนตาม น้อมไป หรือ

เปลี่ยนไปในทางแห่งความดี ท าให้เกิดการ
ผสมผสานกันอย่างดีในทางการงานและบุคคล
แก่บุคคลทุกระดับชีวิต พระองค์       ทรง
เข้าถึงธรรมะในข้อนี้เป็นอย่างดี และอย่างถ่อง
ถ้วนทุกระดับขั้น 

 ขั้นแรก คือ ความอ่อนโยนทาง
พระวรกาย ทุกพระอิริยาบถที่ปรากฏไม่มีที่จะ
แสดงถึ งความรังเกียจเดียดฉันท์  หรือถือ
พระองค์เลย  จะมีก็แต่ความอ่อนโยน นิ่มนวล 
งดงาม เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์พระราชหฤทัย 
อันยังความชื่นชมโสมนัส และอบอุ่นใจให้เกิด
แก่ประชาชนโดยทั่วกัน 

 ขั้นที่ สอง คือ ความอ่อนโยน       
ทางพระวาจาอันพึงเห็นได้จากการที่ทรงมีพระราช
ปฏิสันถารกับประชาชนซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา 
ที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิดสนิทสนม   ไม่เคย          
มีพระวาจาที่กระด้าง   มีแต่อ่อนโยนสุภาพ
ละมุนละไม แม้จะทรงอยู่ในพระราชฐานะอัน
สูงสุด   กลับทรงแสดงพระองค์เป็นธรรมดา
อย่างที่สุด   มิได้ทรงวางพระองค์ให้แตกต่าง
ห่างไกลจากประชาชนที่ประกอบด้วยฐานะ
ต่างๆ กัน ทางปฏิบัติพระองค์ เป็นกัน เอง 
เสมือนบิดาปฏิบัติต่อบุตรอันเป็นที่รัก ตรัสพระ
วาจาอ่อนหวาน อันควรดื่มด่ าไว้ในหัวใจเป็น
อย่างยิ่ง 

 ขั้นที่สาม คือ ความอ่อนโยนนิ่ม
นวลทางจิตใจและสติปัญญา  พระองค์ทรง
บรรลุถึงมัททวะในขั้นนี้อย่างแท้จริง  และทรง
เข้าพระราชหฤทัยในธรรมะของชีวิตอย่าง
ลึกซึ้งว่า   แต่ละชีวิตย่อมมีหน้าที่หลายอย่าง 
พระองค์จึงทรงวางพระราชหฤทัยให้อ่อนโยน 
และทรงวางพระสติปัญญา  ให้โอนอ่อนไปตาม



๑๐ 
 
สถานภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ในพระราช
ฐานะต่าง ๆ ในพระบรมราชวงศ์ (ทั้งพระราช
ฐานะที่เป็นพระราชโอรส เป็นพระอนุชา เป็น
พระบิดา เป็นอัยกา ฯลฯ) 

 ในพระราชฐานะแห่งพระมหากษัตริยา      
ธิราช ทรงมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมแด่ผู้เจริญโดย   
วัยและเจริญโดยคุณ และมีพระราชอัชฌาศัย
อ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอพระองค์และต่ ากว่า      
ไม่เคยทรงดูหมิ่น การที่ทรงวางพระองค์เช่นนี้      
จึงก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่บ้านเมือง     
และความปิติยินดีแก่ชาวไทยอย่างไม่มีอะไร      
จะเปรียบ (วนัเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ สิงหาคม)  

 

ที่ ม า : ส านั ก งาน คณ ะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ , 
๒๕๕๖: ๑๘ 

๖. ตบะ : ความทรงเดช 
 ตบะ  หมายถึง  ความทรงเดช        

คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าย่ า
ยี   จิต ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหล
หมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ 
มีความเป็นอยู่สม่ าเสมอ  หรืออย่างสามัญ 
มุ่งมั่น  แต่จะบ าเพ็ญเพียร  ท ากิจให้บริบูรณ์ 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓: 
๑๔๑) ความเพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด้วย
การเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระ
ราชอาณาเขต และประชาชนให้มีความสุข
ปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการที่ทรงมีพระ
อุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลสมาทาน ด้วยระวัง
บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้น และเพ่ือจะ
ก าจัดบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแล้วให้เสื่อมสูญสิ้นไป 

 จะเห็นได้ว่า   พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
ประกอบด้วยพระราชอุตสาหะวิริยภาพเป็น
อย่างยิ่ง  พระองค์ไม่โปรดที่จะประทับอยู่เฉย 
ทรงพอพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราช
ด าเนินออกทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่น
ต่างๆ แม้ในถิ่นทุรกันดาร   และห่างไกล ขวาง
กั้นด้วยผืนน้ ากว้างใหญ่ ป่าทึบ หรือเขาสูงสุด
สายตาเพียงเพ่ือให้ทรงทราบถึงความทุกข์สุข
ของราษฎร   ด้วยพระเนตรพระกรรณของ
พระองค์ เอง   เมื่ อทรงทราบแล้ วก็ มิ ได้        
ทรงนิ่ งนอนพระราชหฤทัย    แต่ ได้ทรงมี
พระราชด าริริเริ่มสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือขจัดความทุกข์
เดือดร้อนของประชาชนทั้งในด้านการอาชีพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย การศึกษา
และอ่ืน ๆ ด้วยพระราชอุตสาหะ วิริยภาพ
เช่นนี้ พระองค์จึงทรงขจัดความขัดข้องความ
ยากจนขัดสนทั้งหลายให้แก่ประชาชนได้โดย
ทั่วกัน 

 ตบะ    ในอีกความหมายหนึ่ง 
หมายถึง ความตั้งใจก าจัดความเกียจคร้านและ
การกระท าผิดหน้าที่ มุ่งท ากิจอันเป็นหน้าที่ที่
พึงกระท า ซึ่งเป็นกิจที่ดีที่ชอบ ทรงบ าเพ็ญ
ตบ ะใน ความห ม ายนี้ ได้ อ ย่ า งค รบ ถ้ วน



๑๑ 
 
เช่นเดียวกัน ในพระราชฐานะแห่งพระมหา
กษัตริยาธิราช ทรงมีหน้าที่ปกครองอาณา
ประชาราษฎร์ให้ได้รับความร่มเย็น พระองค์ได้
ทรงตั้งพระราชอุตสาหะวิริยภาพ ประกอบ
ด้วยปัญโญภาส ปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้
เป็นไปด้วยดีไม่มีข้อผิดพลาด  ทรงมีพระราชด าริ
ริ เริ่มโครงการต่ างๆ เพ่ื อประโยชน์ สุขของ
ประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง  โครงการพระราชด าริ
ของพระองค์จึ งมีนับพันๆ โครงการไม่ เพียง
เท่านั้น พระองค์ยังทรงติดตามกิจการที่ได้ทรง
ปฏิบัติหรือโปรดให้ปฏิบัติโดยใกล้ชิด โดยเสด็จ
พระราชด าเนิ นไปทรงทอดพระเนตรด้ วย
พระองค์เอง ไม่ว่าจะทรงล าบากยากพระวรกาย
เพียงไร แต่ด้วยพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมไปด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ จึงทรงพอพระราชหฤทัย
ที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ด้วยพระราช
อุตสาหะวิริยภาพโดยไม่มีวันว่างเว้น และในวัน
หนึ่ง ๆ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจได้มากมาย     
จนไม่น่าที่จะเป็นไปได้  โดยเฉพาะส าหรับ
บุคคลโดยทั่วไปหากจะเป็นไปได้เช่นนั้น ก็คง
ต้องใช้ เวลาหลายวันมิ ใช่วันเดียว ดังเช่นที่
พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ 

 ตบะ ในความหมายอีกอย่างหนึ่ง   
คือ ความเพียรในการละอกุศลกรรม เพียร
อบรมกุศลกรรมต่างๆ  ให้บังเกิดขึ้น   โดย
ความหมายนี้ พระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วย
พระราชวิริยภาพที่จะทรงเอาชนะความชั่ว
ต่างๆ ด้วยความดี ทรงมีพระตบะเดชะ เป็นที่
เทิดทูนย าเกรงการสมาทานกุศลวัตรของ
พ ระอ งค์  จึ งส าม า ร ถ เผ าผ ล าญ ก า จั ด
อกุศลกรรมให้เสื่อมสูญได้โดยสิ้นเชิง อาณา
ประชาราษฎร์ผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

จึงมีแต่ความสุขสวัสดิ์วัฒนาพ้นจากความเดือดร้อน
นานาประการด้ วยตบะเดชะบารมี แห่ ง
พระองค์ (วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐)  

๗. อักโกรธะ : ความไม่โกรธ  
  อักโกรธะ หมายถึง ความไม่

โกรธ    คือ ไม่กริ้วกราด ลุอ านาจความโกรธ 
จนเป็นเหตุ  ให้วินิจฉัยความและกระท ากรรม
ต่างๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้
ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระท า
การด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓: 
๒๔๑) ความไม่โกรธ ทรงมีพระกริยาที่ไม่โกรธ
โดยวิสัย มิใช่เหตุที่ควรโกรธ แม้มีเหตุที่ให้ทรง
พระพิโรธ แต่ทรงข่มเสีย  ให้อันตรธานสงบ
ระงับไป ด้วยทรงมีพระเมตตา  อยู่เสมอ ไม่
ทรงปรารถนาจะก่อภัย ก่อเวรแก่ผู้ใด 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบ าเพ็ญอักโกธะ
บารมี    หรือความไม่โกรธให้เป็นที่ประจักษ์ใจ
ทั้งในหมู่ประชาชนชาวไทย   และในนานา
ประเทศมาเป็นเวลาช้านาน แม้มีเหตุอันควรให้
ทรงพระพิโรธยังทรงข่มพระราชหฤทัยให้สงบ
ได้โดยสิ้นเชิง อย่างที่ปุถุชนน้อยคนนักจะท าได้ 
ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕
และ ๒๕๑๐ เป็นต้น ยังตราตรึงอยู่ในความ
ทรงจ าของผู้ตามเสด็จทุกคน 
 วันนั้ น … วันที่  ๒ ๗  สิ งห าคม 
พุทธศักราช ๒๕๐๕ เป็นวันแรกที่ทรงย่างพระ
บาทสู่ดินแดนออสเตรเลีย   พร้อมด้วยความ
เหน็ ด เหนื่ อยจากการเสด็ จ เยื อนมาสาม
ประเทศแล้วจากรถพระที่นั่ง…ขณะเสด็จไปยัง



๑๒ 
 
ที่ประทับพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็น ชาย
คนหนึ่งชูป้าย เป็นภาษาไทย ขับไล่พระองค์ แต่
พระองค์ก็มิได้ทรงหวั่นไหว  ด้วยทรงพิจารณา
ว่าเป็นการกระท าของคนเพียงคนเดียว มิใช่
ประชาชนทั้งประเทศ จึงทรงแย้มพระสรวล
และโบกพระหัตถ์ให้แก่ประชาชนอ่ืนๆ   ที่โห่ 
ร้องรับเสด็จไปตลอดทาง 

ต่อมาที่ นครซิคนีย์ เหตุการณ์
อย่างเดียวกันได้เกิดขึ้นอีก โดยกลุ่มคนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากลัทธิการเมืองที่ต้องการล้ม
ล้างรัฐบาลไทย เริ่มจากการชูป้ายข้อความขับ
ไล่ผู้เผด็จการเมืองไทย ในทันทีที่รถพระที่นั่ง
แล่นเข้าสู่ศาลากลางเทศบาล ซึ่งจัดไว้เพ่ือรับ
เสด็จ ติดตามด้วยใบปลิวมีข้อความขับไล่ผู้
เผด็จการเมืองไทย  และกล่าวหารัฐบาลไทยว่า
เป็นฆาตกรฆ่าผู้บริสุทธิ์  ใบปลิวนี้โปรยลงมา
รอบพระองค์ขณะที่ตรัสตอบขอบใจนายก 
เทศมนตรี  และประชาชนกล างเวที  แต่
พระองค์ยังคงตรัสต่อไป เสมือนมิได้มีสิ่งใด
เกิดข้ึน 

เพียงเท่านั้นยังไม่พอ เมื่อเสด็จ
ต่อไปยังเมืองเมลเบิร์นเพ่ือทรงรับการถวาย
ปริญญา     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
พระองค์ยังทรงถูกโห่ฮาป่าจากกลุ่มนักศึกษา
ซึ่งไม่สุภาพ ทั้งท่าทางและการแต่งกาย และ
เมื่ออธิการบดีกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของ
พระองค์ นักศึกษากลุ่มเดิมได้โห่ฮาป่ากลบ
เสียงสดุดีเสีย แม้เมื่อเสด็จพระราชด าเนินไป
เพ่ือตรัสตอบ คนกลุ่มนี้ยังโห่ฮาป่าขึ้นอีก แต่
พระองค์คงมีสีพระพักตร์เรียบเฉย   ซ้ ายังทรง
หันมาเปิดพระมาลาที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์
ครุยโค้งค านับคนกลุ่มนั้นอย่างสุภาพ พร้อมกับ

ตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ราบเรียบมีใจความว่า 
“ขอบใจท่านทั้ งหลายเป็น อันมากในการ
ต้อนรับอันอบอุ่นและสุภาพเรียบร้อย ที่ท่าน
แสดงต่อแขกเมืองของท่าน” เสียงฮาป่าเงียบ
ลงทันที นักศึกษากลุ่มนี้ได้พ่ายแพ้แก่อักโกธะ            
หรือความไม่โกรธของพระองค์โดยสิ้นเชิง…      
ครั้นถึงเวลาเสด็จกลับ ทุกคนในกลุ่มพร้อมใจ
กันยืนคอยส่งเสด็จด้วยสีหน้าเจื่อน ๆ บ้าง ยิ้ม
บ้าง โบกมือและปรบมือให้บ้างจนรถพระที่นั่ง
แล่นไปจนลับตา 

ต่อมาในปี พุทธศักราช ๒๕๑๐      
อั น เป็ นปี ที่ ช าวอ เมริ กั น เดิ น ขบ วน และ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตีรัฐบาล เรื่องการส่ง
ทหารมาช่ วยรบและเสี ยชี วิ ตมากมายใน
เวียดนามใต้ ในภาวะอันวิกฤตนี้ทรงเกรงรัฐบาล
อเมริกันจะล้มเลิกนโยบายช่วยเหลือเอเชีย
อาคเนย์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
ไทย จึงเสด็จไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี 

ในการนี้จะทรงได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ก่อนวัน
แจกปริญญาทรงทราบว่าบทความที่ ได้รับ
รางวัล      ซึ่งจะอ่านในวันแจกปริญญา เป็น
บทความคัดค้านนโยบาลของรัฐบาล ในการส่ง
ทหารมาช่วยรบในเวียดนาม นอกจากนี้กลุ่ม
นักศึกษายังเตรียมแจกใบปลิว และเตรียม
เดินขบวนออกจากพิธีถวายปริญ ญ าแก่
พระองค์ด้วย…และแล้ววันที่ ๑๑ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ วันอันน่าระทึกใจ    ก็
มาถึง เมื่อนักศึกษาอ่านบทความที่ได้รับรางวัล
จบลง พระองค์ได้ทรงปรบพระหัตถ์ให้กับ       
การใช้ภาษาที่ถูกต้องและไพเราะ แม้จะไม่ทรง
เห็นด้วยกับเนื้อหาก็ตาม จากนั้นพระองค์จึง



๑๓ 
 
ตรัสขอบใจมหาวิทยาลัย และทรงเตือนสติ
นักศึกษา “ให้ใช้ปัญญาไตร่ตรองดูเหตุผลให้
ถ่องแท้เสียก่อนที่จะมั่นใจเชื่ออะไรลงไป มิใช่
สักแต่ว่าเชื่อเพราะมีผู้บัญญัติไว้” พระราช
ด ารัสนี้  เป็นที่ชื่นชอบมากถึงกับทุกคนลุกขึ้น
ยืน และปรบมือถวายเป็นเวลานาน และ
เหตุการณ์ร้ายที่เกรงกลัวก็มิได้เกิดขึ้นอีก (วัน
เพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)  

๘. อวิหิงสา : ความไม่เบียดเบียน 
 อวิหิ งสา หมายถึ ง  ความไม่

เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูด
รีด หรือ เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริง
อ านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะ
อาศัยความอาฆาตเกลียดชัง (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓: ๒๔๑) ความไม่
เบียดเบียน ด้วยทรงมีพระราชอัชฌาสัยกอปร
ด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์
แก่ผู้ใดแม้กระทั้งสัตว์ ไม่ทรงเบียดเบียนพระ
ราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และอาณา
ประชาราษฎร์ ให้ล าบากด้วยเหตุอันไม่ควร
กระท า 

จากอดีตเรื่อยมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน นับเป็นเวลาเนิ่นนานถึง ๗๐ ปี ที่ทุก
ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยได้รับความร่มเย็นมี
ความเป็นอยู่อย่างสุขสงบ ภายใต้เบื้องพระ
ยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงบ าเพ็ญอ
วิหิงสาบารมี คือ ไม่เบียดเบียนให้ผู้อ่ืนล าบาก 
ไม่ก่อทุกข์ยากให้แก่ผู้ใดแม้จนถึงสรรพสัตว์ 
ด้วยเห็นเป็นของสนุกเพราะอ านาจ   แห่ง

โมหะหรือความหลง ไม่ท าร้ายรังแกมนุษย์  
และสัตว์เล่นเพ่ือความบันเทิงใจแห่งตน 

ในการบ าเพ็ญอวิหิงสาบารมีนี้ 
พระองค์ทรงบ าเพ็ญได้โดยบริสุทธิ์ทุกสถาน        
ไม่ว่าจะเป็นพระวรกาย พระวาจา พระราช
หฤทัย และไม่ว่าจะเป็นการอันทรงปฏิบัติต่อ
มวลมนุษย์หรือสรรพสัตว์ใด ๆ แม้การนั้นจะ
ยังความสะดวกสบายมาสู่พระองค์ หากเป็น
ความยากล าบากแก่ทวยราษฎร์แล้ว พระองค์
จะทรงงดเว้น เสีย     โดยทรงยอมล าบาก
ตรากตร าพระวรกายของพระองค์เองแทน ดัง
เหตุการณ์อันเป็นที่เปิดเผยจากวงการต ารวจ
จราจรเมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๓๐ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริว่าตามปกติ เวลาที่พระองค์เสด็จ
พระราชด าเนินไป ณ ที่ใดเจ้าหน้าที่จราจรจะ
ปิดถนนตลอดเส้นทางนั้นทุกครั้ง    จึงทรงมี
กระแสพระราชด ารัสว่า ไม่ต้อง   ให้เจ้าหน้าที่
ปิดการจราจรเวลาเสด็จพระราชด าเนินไม่ว่าที่
ใด หากการจราจรเกิดติดขัดก็มีพระมหา
กรุณาธิคุณที่จะทรงร่วมอยู่ในสภาวะแห่งการ
ติดขัดนั้น เฉกเช่นเดียวกับประชาชนของ
พระองค ์

การบ าเพ็ญอวิหิงสาอย่างยิ่งยวด  
ของพระองค์นี้ แม้จะหยิบยกมาให้เห็นอย่าง
เด่นชัดเพียงประการเดียวจากพระราชกรณีย
กิจอันมากมาย คงเพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าไม่มี     
พระมหากษัตริยาธิราช หรือประมุขประเทศใด   
ในโลกขณะนี้ที่จะเสมอเหมือนพระองค์ 

ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับสรรพสั ตว์ 
พระองค์ไม่เคยทรงกระท าการใดให้เป็นที่ทุกข์
ยากเจ็บปวด ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเสด็จ



๑๔ 
 
ออกประพาสป่าล่าสัตว์ตัดชีวิต จะมีก็แต่การ
พระราชทานชีวิตให้เท่านั้น ในรูปของโครงการ
พระราชด าริต่างๆ   ที่เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์
ป่า อนุรักษ์แหล่งน้ า และอนุรักษ์สัตว์ เช่น 
โครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า เป็นต้น 

การบ าเพ็ญอวิหิงสาบารมีของ
พระองค์   ซึ่งแผ่ไพศาลไปทั่วทุกหนแห่ง  จึง
ปกป้องคุ้มครองชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสรรพสัตว์
ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย จึงด ารงอยู่ได้ด้วย
ความสุขสงบและร่มเย็น (วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

๙. ขันติ : ความอดทน 
 หมายถึง ความอดทน คือ อดทน    

ต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อย
หน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยัน  
ด้ วยค าเสียดสีถากถางอย่ างใด  ก็ ไม่หมด
ก าลังใจไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบ
ธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๓ : ๒๔๑) ความอดทน ทรงมีพระราช
หฤทัยด ารงมั่นในขันติ มีความอดทนต่อสิ่งที่
ควรอดทน เช่น อดทนต่อทุกข์  อดทนต่อ
เวทนาอันเกิดขึ้นในพระวรกาย และทรงมีพระ
ขันติ เมตตากรุณ าธิคุณ  งดโทษผู้ มี ความ
ประมาท กระท าผิดล่วงพระอาญา และควรจะ
ลงราชทัณฑ์ แต่ก็ทรงระงับไว้ได้ด้วยความ
อดทน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริยา    
ธิราช  ผู้ทรงมีพระขันติธรรมเป็นยอดเยี่ยม
อย่าง  หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ จากเหตุการณ์
ที่ ผ่ านมาทั้ งใน เมืองไทยและต่างประเทศ 
บางครั้งเป็นเรื่องยากยิ่งส าหรับพระองค์ที่จะ

ทรงอดทนได้ แต่พระองค์ยังทรงอดทนรักษา
พระราชหฤทัย พระวาจา  พระวรกาย และ
พระอาการให้สงบเรียบร้อยงดงามได้ในทุก
สถานการณ์  ทรงอดทนต่อโทสะ จากการ
เบียดเบียนหยามหมิ่น ดังเช่น การถูกขับไล่โดย
กลุ่ มชนที่ ไม่หวั งดี ต่ อ เมื องไทย    ซึ่ ง เป็ น
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศ   เมื่อปี
พุทธศักราช   ๒๕๐๕  เป็นต้น   ทรงอดทนต่อ
โลภะ คือความอยากได้ทุกประการโดยสิ้นเชิง 
ดังจะเห็นได้ว่าพระองค์มิได้ เคยมีพระราช
ประสงค์สิ่งใดจากผู้ใด แม้สิ่งของที่น ามาถวาย
หากมากเกินไปก็มิ ได้ทรงรับ เช่น รัฐบาล 
นสมัยหนึ่งจะถวายรถพระที่นั่งคันใหญ่เป็น
พิเศษเพ่ือให้สมพระเกียรติยศ แต่พระองค์กลับ
มีพระราชด าริว่ารถพระที่นั่งน่าจะเป็นรถคัน
ใหญ่พอประมาณและราคาไม่แพงนัก เพ่ือจะ
ได้สงวนเงินไว้พัฒนาประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง 
เป็นต้น และทรงอดทนต่อโมหะ คือความหลง 
โดยพระองค์มิได้ทรงติดข้องอยู่ในความสุข
ส าราญและความสะดวกสบายต่าง ๆ อันพึงหา
ได้ในพระราชฐานะแห่งพระมหากษัตริยาธิราช 
ทรงอดทนต่อความทุกขเวทนา ความล าบาก
ตรากตร าพระวรกายต่าง ๆ เพ่ือทรงบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนทุกแห่งหน 

นอกจากนี้  พ ระองค์ ยั งท รง
อดทนต่อความหวาดหวั่นภยันตรายต่าง ๆ  ดัง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๐ 
เป็นต้น  ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ก่อการร้ายก าลังฮึก
เหิมพระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งทหารต ารวจ 
ผู้ท าหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยทรงมี
วิทยุติดพระองค์เพ่ือทรงรับฟังเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อยู่ตลอดเวลาทรงสอบถามเหตุการณ์ทางวิทยุ



๑๕ 
 
อยู่ เสมอ และหากทรงว่าง    จากพระราช
ภารกิจจะรีบเสด็จไปยังที่เกิดเหตุทันทีเพ่ือทรง
สอบถามเหตุการณ์ด้วยพระองค์เอง หากทรง
ทราบว่ามีทหารต ารวจได้รับบาดเจ็บ จะทรงให้
เฮลิคอปเตอร์รับผู้บาดเจ็บไปรักษาพยาบาล
ทันที ส่วนในที่บางแห่ง เช่นที่กุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนพาหนะในการ
ตรวจท้องที่ท าให้ทหารต ารวจถูกลอบท าร้าย
ล้มตายกันเนือง ๆ หลังจากเสด็จไปทรงเยี่ยม
ทหารต ารวจแล้วทรงเห็นความจ าเป็นจึง
พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์
จ านวน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ซ้ือรถจิ๊ปพระราช
ทานแก่ทหาร ต ารวจ ๖ คัน เพ่ือสงวนชีวิต
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไว้ 

ในคราวเกิดเหตุปะทะที่ทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน อันขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิเลือดนั้น 
พระองค์มิได้ทรงกลัวเกรงภยันตรายใด ๆ ได้
เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปบินส ารวจ
เหนือ จุดซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเป็นจุด              
ที่เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเคยถูกยิงตก
มาแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น ยังทรงให้เฮลิคอปเตอร์
รับทหารผู้บาดเจ็บออกมารับการรักษาพยาบาล   
ได้ทันท่วงทีด้วย พระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่น
ภยันตรายใด ๆ แม้ในแหล่งที่ผู้ก่อการร้าย
ปฏิบัติการอย่างรุนแรง เช่น ลอบฆ่าข้าราชการ
และประชาชน (บ้านนาวง อ.เมือง จ.พัทลุง)  
และแม้ในขณะที่พายุฝนกระหน่ าอย่างหนัก 
พระองค์ยังคงเสด็จฝ่าสายฝนไปเพ่ือทรงเยี่ยม
ทหารต ารวจ ในสภาวะอันวิกฤตนั้นด้วยขันติ
บารมีของพระองค์เช่นนี้ ท าให้ประชาชนไม่ว่า
จะอยู่ในสภาวะทุกข์ยากทุรกันดารหรือตกอยู่
ในภยันตรายเพียงใด ยังเกิดความรู้สึกอยู่เสมอ

ว่าเขามิได้  ถูกทอดทิ้งให้ว้าเหว่ผจญชะตา
กรรมอยู่เพียงล าพัง หากยังมีองค์พระประมุขที่
จะเสด็จมาประทับเคียงข้าง และแผ่พระบารมี
คุ้มครองให้เขารอดพ้นจากภยันตรายทั้งมวล 
(วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 

ที่มา: พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ๒๕๕๔: ๑๘๗ 
 

๑๐. อวิโรธนะ : ความเที่ยงธรรม 
อวิโรธนะ หมายถึง  ความเที่ยง

ธรรม หรือความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์
เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอน
เอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าที่ ดี ร้าย   ลาภ
สักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สติ
มั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยง
ธรรม และส่วนนิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรม เนียม
ประเพณีอันดีงาม ไม่ประพฤติ ให้เคลื่อนคลาด
วิบัติไป (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๕๓: ๒๔๑)  ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้
แปรผันจากสิ่งที่ตรง และด ารงพระอาการไม่
ยินดี ยินร้าย ต่ออ านาจอคติทั้งปวง หรืออีกนัย
หนึ่ ง คือความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราช



๑๖ 
 
ประเพณี ทรงด ารงอยู่ในพระราชจริยาวัตรของ
พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

นับเป็นบุญของชาวไทยเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้อยู่ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท    แห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงบ าเพ็ญอวิ
โรธนะ คือ ความเที่ยงธรรมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง 
ซึ่งความเที่ยงธรรมในที่นี้   หมายถึงความตรง
ตามความถูกต้องหรือความไม่ผิดนั่นเอง   ทรง
ปฏิบัติพระองค์ถูกต้องตามขัตติยราชประเพณี
ทุกประการ    ไม่เคยทรงประพฤติผิดจากราช
จรรยานุวัตรนิติศาสตร์และราชศาสตร์    ทรง
ปฏิบัติพระองค์ ได้ อย่ างงดงามไม่มีความ
บกพร่องให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้เลย  

พระองค์ ท รงรักษ าพ ระราช
หฤทัยได้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส   จึงมิได้ทรง
หวั่นไหวต่ออ านาจแห่งอคติใด ๆ อันมีความรัก 
ความชัง ความโกรธ ความกลัว และความหลง 
เป็นต้น จึงไม่มีอ านาจใดที่อาจน้อมพระองค์ให้
ทรงประพฤติทรงปฏิบัติไปในทางที่มัวหมองไม่
สมควร หรือคลาดเคลื่อนไปจากความยุติธรรม 
ทรงอุปถัมภ์ยกย่องผู้ควรอุปถัมภ์ยกย่อง ทรง
บ าราบคนมีความผิดควรบ าราบโดยธรรม และ
ในพระราชฐานะแห่งองค์พระประมุขของชาติ
ไทยในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต้องมีพรรค
การเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน พระองค์ได้
ทรงด าริอยู่ในความยุติธรรม ทรงเป็นหลักชัย
ของพรรคการเมืองทุกพรรค 

ในด้านพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 
ทรงปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่มีผิดด้วยทรงสดับ
ตรับฟัง ทรงศึกษา ทรงแสวงหาความรู้ความ
ถูกต้องทั้งจากบุคคล ต ารา จากการที่ทรง

สืบค้นด้วยพระองค์เอง และทรงน ามาประมวล
ใคร่ครวญด้วยพระปัญญา ความรู้ที่ทรงได้จึง
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและถูกต้อง ด้วยเหตุนี้พระ
ราชกรณียกิจใด ๆ ที่ทรงมุ่งผลให้บังเกิดเป็น
ความผาสุกความเจริญแก่ประชาชนอย่างใด ก็
ย่อมส าเร็จเป็นความผาสุกและความเจริญ
อย่างนั้น แม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้อง
แก้ไขอันเป็นธรรมดาของการท างานทั้งปวง ก็
ทรงปฏิบัติแก้ไขอย่างรอบคอบให้บังเกิดผลดี
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปด้วยล าดับ พระราชกรณีย
กิจของพระองค์จึงมีแต่ความไม่ผิด ดังเช่น ใน
การพัฒนาประเทศทรงพัฒนาอย่างถูกต้อง คือ
ทรงพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ประชาชน โดยทรงแนะน าตรัสสอนด้วย
พระองค์เองและผ่านทรงโครงการพระราชด าริ
ต่าง ๆ  

นอกจากนี้ ในการพัฒนาแต่ละ
ท้องถิ่นพระองค์ยังได้ทรงศึกษาถึงภูมิประเทศ 
ลมฟ้าอากาศ   ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเป็นอยู่และความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน    ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น
ย่อมไม่เหมือนกัน    การพัฒนาของพระองค์
จึงเป็นการพัฒนาด้วยความเข้าใจ    เหมาะสม
และเหมาะแก่ความจ าเป็นของท้องถิ่นนั้น ๆ 
การพัฒนาโดยวิธีทางที่ถูกต้องนี้เอง  ท าให้การ
พัฒนาประเทศได้ผลไม่สูญเปล่า  สามารถช่วย
ให้ไพร่ฟ้าหน้าใสได้โดยทั่วหน้ากันสมดังพระ
ราชประสงค์   ทั้งนี้ก็ด้วยการบ าเพ็ญอวิโรธนะ
ของพระองค์นี้เอง (วันเพ็ญ เซ็นตระกูล, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๐) 

 
 



๑๗ 
 
สรุป 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล -อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงด ารง
พระองค์มั่นอยู่ ในพระจริยาวัตรตามหลัก
ทศพิธราชธรรม  อย่างไม่บกพร่อง   ทรง
พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรใน
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีเชื้อชาติศาสนามา
เป็ น เค รื่ อ งแบ่ งแยก  ไม่ แบ่ งสี  ไม่ มี ส อ ง
มาตรฐาน ทรงพระกรุณาดุจดังสายฝนที่หล่น
ลงสู่ พ้ืนปฐพีโดยไม่เลือกพ้ืนที่  พันธุ์ไม้ และ
เหล่าธัญพืชทั้งหลาย ทรงพระราชทานทรัพย์ 
ค าแนะน าการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต
ที่พอเพียง มีพระจริยาวัตรที่งดงามเป็นปกติ มี
ท่วงท่าที่สง่างามทั้งอิริยาบถนั่งและพระราช
ด าเนิน พระสุระเสียงการด ารัสต่าง ๆ ทรง
เสียสละเวลาความสุขส าราญส่วนพระองค์
เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมประชาชนในทุก
ภูมิภาค ทุกจังหวัด ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
ทรงมีความซื่อตรง ในฐานะและหน้าที่ของ
พระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงมี
ความอ่อนน้อมทางพระวรกาย พระวาจา และ
น้ าพระทัยที่เมตตาอ่อนโยนต่อชนทุกเพศทุก
วัยเสมอกัน ทรงมีตบะอันแรงกล้าในการ
ท าลายความเห็นแก่ตัวของพระองค์ โดยไม่มี
ปรากฏความกริ้วให้ ได้ เห็น  ไม่ เบียดเบียน
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ด้วยทรงมีพระราชอัชฌาสัย
กอปรด้วยพระราชกรุณา ไม่ทรงปรารถนาจะ
ก่อทุกข์แก่ผู้ใดแม้กระทั้งสัตว์ แต่มีโครงการ
แห่งการช่วยเหลือเช่นโครงการอนุรักษ์ดิน น้ า 
ป่า และพันธุ์พืชเป็นต้น ทรงมีความอดทนต่อ
แดด ลม ฝน และสภาพธรรมชาติต่าง ๆ ใน

การเสด็จเยือนประชาชนตามท้องถิ่นทุรกันดาร 
ทรงมีความอดกลั้นต่อสภาวการณ์ที่บีบคั้นทาง
พระราชหฤทัย ทรงด ารงพระองค์อยู่ในธรรม
อย่างมั่นคงไม่เอนเอียง ไม่เคลื่อนคลาดไปจาก
ธรรมเลย ทั้งมวลนั้นเป็นการด ารงพระองค์อยู่
ในทศพิธราชธรรม และปฐมบรมราชโองการที่
ทรงสัตย์ปฏิญาณในวันเสด็จขึ้นครองราชย์ว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 



๑๘ 
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๑๙ 
 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙ กับพระ
ปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม 

                      อ.วิทูรย์ ใจใส 
 

 
เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาล

ที่ ๙ หรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุ ลยเดช ท ร งพ ระป รี ช าส าม ารถ
เชี่ยวชาญศาสตร์หลายแขนง ไม่เว้นแม้แต่
ด้านศิลปะ ภาพวาดจิตรกรรม ซึ่งพระองค์
สนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

งาน จิ ต รก รรม ฝี พ ระหั ต ถ์ ใน
พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
นับเป็นการสร้างสรรค์   ที่สะท้อนถึงพระ
อัจฉริยภาพแห่งพระองค์เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะแขนงนี้นับ
แต่ครั้ งท รงพระเยาว์  ขณ ะประทับ  ณ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณปี พ.ศ.
๒๔๘๐-๒๔๘๘) ทรงศึกษาและฝึกฝนด้วย
พระองค์เองจากสรรพต าราที่ทรงซื้อและที่มี
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ตลอดถึงการเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเยี่ยมศิลปินที่ทรงสนพระราช
หฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร   และ

ทอดพระเนตรวิธีการสร้างสรรค์งานของ
ศิลปิน อาทิ การใช้สี กรรมวิธีการเขียนภาพ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

เมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยในการ
ท างานของศิลปินนั้นแล้วจะทรงฝึกฝนด้วย
พระวิริยะอุตสาหะ จนกระท่ังทรงพระปรีชา
สามารถในการสร้างงานศิลปะตามที่ทรง
ศึกษาและฝึกฝนจากศิลปินแต่ละท่ าน 
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นจึง
เกิดจากที่ทรงน าวิธีการสร้างงานนั้น มาเป็น
แบบอย่างในการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมที่
มีลักษณะเฉพาะพระองค ์

ภายหลังจากที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบั ติ  ราว พุ ท ธศั ก ราช  ๒ ๕ ๐๒  เป็ น
ช่วงเวลาที่ทรงงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเชิญจิตร
กรไทยหลายรายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
เพ่ือร่วมปฏิสันถาร ถวายค าปรึกษาด้าน
ศิลปกรรม อาทิ นายเหม  เวชกร นายเขียน 
ยิ้มศิริ นายจ ารัส เกียรติก้อง นายเฟ้ือ หริ
พิทักษ์ นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ นาย
เฉลิม นาคีรักษ์ นายอวบ สาณะเสน และ
นายพิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น อันเป็นพระ
ราชนิยมที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อทรง
ว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ 

พระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาทรงงาน
จิตรกรรมในเวลาค่ า โดยทรงใช้แสงเพ่ือ
บรรยากาศการ    ทรงงานทั้งแสงธรรมชาติ
และแสงไฟฟ้า ท าให้ผลงานจิตรกรรมฝีพระ
หั ตถ์ มี ค ว ามห ล ากห ล าย ใน สี สั น ขอ ง
บรรยากาศ ภาพจิตรกรรมที่ทรงเขียนส่วน
ใหญ่ เป็ นจิ ตรกรรมสี น้ ามั นบนผ้ าใบพระ

ภาพที่ ๑ scontent.fbkk5-
3.fna.fbcdn.net 
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 ภาพที่   today.line.me/th/pc/article 

สาทิสลักษณ์   ครึ่งพระองค์สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและ
พระราชธิดาทุกพระองค ์

ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ใน
ระยะแรก ๆ ช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๐  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุ ล ย เด ช ท ร ง เขี ย น ภ า พ พ ร ะ บ ร ม
สาทิ สลั กษณ์ ของสมเด็ จพระราชบิ ดา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ           
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้า
ลูกเธอทุกพระองค์ และภาพเหมือนบุคคล
ต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นภาพเขียนครึ่งพระองค์
เป็นส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น     ลักษณะคือ 

 

 
                    

ภาพเหมือนจริง ( Realistic)   เป็น
งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในระยะช่วงแรก
ราวประมาณพุทธศักราช๒๕๐๒ -  ๒๕๐   
ภาพส่วนใหญ่ เป็นพระสาทิสลักษณ์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์  ภาพ

หุ่นนิ่ง  ภาพทิวทัศน์  ภาพเหล่านี้  มีความ
งดงาม  กลมกลืนด้วยแสงเงาที่นุ่มนวล        
ให้บรรยากาศลึกซึ้งชวนฝัน แต่บางภาพทรง
ใช้ฝีแปรงอย่างกล้าหาญและแม่นย า 

                                
             
               
ภ าพ แบ บ เอ็ กซ์ เพ รสชั น นิ ส ม์

(Expressionism) เป็นภาพจิตรกรรมฝีพระ
หั ต ถ์ แ บ บ ค ติ นิ ย ม ที่ ท ร ง วาดในช่ วง
พุทธศักราช ๒๕๐๕ – ๒๕๐๙    ด้วยลักษณะ       
ของการสะท้อนอารมณ์จากส่วนลึกของพระ
ราชหฤทัยโดยตรงที่เป็นอิสระ มิได้ทรงกลั่นกรอง
ให้เกิดความสวยงามหรือความถูกต้องใดๆมี
ลักษณะเป็นการแสดงออกอย่างจริงใจ เป็น
การแฝงความจริงสะท้อนผ่านฝีแปรงที่มี
ความเคลื่อนไหวฉับพลันมากขึ้น  ทรงใช้สี
อย่างกล้าหาญ  สดใสและรุนแรง 

 

ภาพที่ ๒ scontent.fbkk5-
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ภาพแบบนามธรรม(Abstractionism) 

เป็นภาพที่ทรงวาดในระยะหลังด้วยการ
ผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทรงเห็นจาก
ธรรมชาติกับจินตนาการพระราชด าริส่วน
พระองค์เองให้เป็นลักษณะของรูปทรงที่
ทรงเห็น ทรงตัดทอน หรือเพ่ิมเติมจนเกิด
เป็นรูปทรงใหม่  สามารถสื่อถึงที่มาของ
เรื่องราวได้โดยทรงพัฒนาแนวทางการ
ส ร้ า งส ร รค์ ม าจ าก งาน แ บ บ ค ติ นิ ย ม 
Expressionism  ทรงแสดงถึงอารมณ์ที่เป็น
อิสระปราศจากรูปทรงและเรื่องราวมาเป็น
เฉพาะแบบอย่างของพระองค์เอง 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การสร้างสรรค์จิตรกรรมช่วงหลัง

แสดงแนวคิดส่วนพระองค์มากขึ้น ท าให้
พระองค์ทรง  จัดภาพตามจินตนาการที่
ได้รับความบันดาลพระทัย จะทรงใช้วิธีการ
ร่างภาพด้วยดินสอถ่าน  ชาโคลก่อนการ
วาดภาพระบายสีละเมื่อทรงเขียนภาพกึ่ง
เหมือนจริงกึ่งนามธรรมและภาพนามธรรม
ใน ระยะ ต่ อมา พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้สี
ค่ อ น ข้ า ง ห น า ทั บ ซ้ อ น กั น หลายชั้ น 
องค์ประกอบของเส้นรูปทรงและสีจะ
สัมพันธ์กันไปตามแนวคิดของภาพแต่ละ
ภาพ อารมณ์ที่ เกิดจากภาพเหมือนกับได้
เห็นการประสานของสีขณะฟังดนตรีไป
พร้อมกัน ความอิสระในการแสดงออกของ
เทคนิคในงานจิตรกรรม 

ภาพที่ ๗ spiceee.net/th/articles/28199 

ภาพที่ ๖ siamrath.co.th/n/4574 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-

พลอดุลยเดชทรงงานจิตรกรรมตั้งแต่ขึ้น
ครองราชย์ จนถึ งพุทธศั กราช  ๒๕๑๐ 
จากนั้นก็มิได้ทรงเขียนภาพอีกเลย เพราะมี
พระราชภารกิจด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศชาติและประชาชน พระองค์ทรง
อุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการจัดท าโครงการ
พัฒนาต่ าง ๆ  ทั้ งด้ านการเกษตร การ
ชลประทาน ฯลฯ เพ่ือให้พสกนิกรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงท าให้ไม่ทรงมีเวลา
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ิมขึ้นอีก ส่วน
ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จ านวนมาก    
ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้นั้น พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้น ามาจัด
แสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
ด้านจิตรกรรมอยู่เสมอ        

ศิลปินและประชาชนทั่วไปมีโอกาส       
ชมภาพฝีพระหัตถ์ เมื่อพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานภาพ เข้าร่วมแสดงในงาน
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๐๖  จนถึงงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่  ๑๗ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยครั้งที่๑๔ 
พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์จ านวน ๖ รูป 
ครั้งที่ ๑๕ พระราชทานจ านวน ๗ รูป ครั้ง
ที๑่๖ จ านวน ๔ รูป และครั้งที่ ๑๗ จ านวน 
  รูป ไปจัดแสดง   พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่พ.ศ. 
๒๕๐๕    เป็ นต้ นมา    และทุ กครั้ ง ได้
พระราชทานพระราชด ารัสอันแสดงให้เห็น
ว่าทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะอย่าง
ลึกซึ้งและทรงเห็นว่าศิลปะเป็นเครื่องเชิดชู
เกียรติของชาติและยกระดับจิตใจของ
ป ระช าช น     ดั ง ค ว าม ต อ น ห นึ่ ง ใน
พระราชทานด ารัสพระราชทานในพิธิเปิด
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  ๑  
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่า  
    “งา น แ ส ด งศิ ล ป ก ร รม แ ห่ งช า ติ
นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม 
อัจฉริยภาพของศิลปินแล้วยังสร้างเกียรติ
ให้ แก่ชาติ  และอ านวยประโยชน์แก่ 
ประชาชนโดยสวนรวมให้มีโอกาสใฝ่ใจใน
สิ่งท่ีสวยงามเจริญตาและเจริญใจ เป็นผล
ให้เกิดนิสัยรักความประณีตวิจิตรบรรจงมี
ความรู้สึกละเอียดอ่อน เกิด ความคิด
ในทางดีงามเป็นการยกระดับทางจิตใจ
ของประชาชนในชาติให้สูงขึ้น…”  
             พระราชทานด ารัสพระราชทาน
ในพิธิเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 
๑  

ภาพที่ ๙ daily.rabbitstatic.com 
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            จากผลงานฝีพระหัตถ์ พระองค์ทรง
วาดตามพระราชหฤทัย มิได้ทรงค านึงถึง
ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์อันใดหรือน าแนวทาง 
ของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานเขียนภาพ 
ท าให้ผลงานออกมาได้ดั่งจินตนาการและยัง
มีเอกลักษณ์ที่มีอิสระเฉพาะตัวอย่าง เห็นได้
ชัด ทั้งยังทรงวาดภาพในลักษณะสวยงาม 
น่ารัก ได้เป็นอย่างดี  ทั้งที่อาจไม่ตรงกับ
พระอัธยาศัยที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังของ
พระองค์นัก แต่ในฐานะเมื่อทรงเป็นจิตรกร
ขณะทรงงาน ทรงถ่ายทอดพระอารมณ์
ความรู้สึกเยี่ยงจิตรกรอย่างเต็มที่ ทรงแสดง
ความรู้สึกตรงและรุนแรงผ่านสีสันที่สดและ
เส้นที่กล้า โดยส่วนใหญ่โปรดเส้นโค้ง แต่
บางครั้งอาจมีข้อดลพระราชหฤทัย ให้ทรง
ใช้เส้นตรงและเส้นหยักฟันเลื่อยอยู่บ้าง   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
บทความจากคอลัมน์ “Art Room” โดย 

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี 
นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 128 
ประจ าเดือนเมษายน 2560 

หนังสือพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ถวัลย์ มาศจรัส. พระองค์คืออัครศิลปิน. 
กรุงเทพ : บริษัท ต้นอ้อแกรมมี่ 
จ ากัด, ๒๕ ๙.  

วิรุณ ตั้งเจริญ. “พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน
ศิลปกรรม” 

วารสาร ราชบัณฑิตยศถาน ปีที่ ๒๗ ฉบับ
พิเศษ ธันวาคม ๒๕๔๕. หน้า 
๑๕๙- ๑๗๖. (ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระ 
ชนมพรรษา ๗๕ พรรษา)  

ศิลปากร, มหาวิทยาลัย . งานช่างของใน
หลวง.กรุงเทพ : บริษัท อมรินทร์พ
ริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน), ๒๕ ๙. โครงการวจิัย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. อัคร
ศิลปิน. กรุงเทพ :ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป. สัมพันธ์พาณิชย์, ๒๕ ๐. 
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เหลียวหลังแลข้าง : เมื่อสังคมไทยถูก
พยายามท าให้ทันสมัยและกลายเป็นเมือง 

  
ธิ์ 

อ.ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์   อาจารย์พิเศษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
‘เหลียวหลัง’ เม่ือครั้งที่สังคมไทยต้องการ
ทันสมัย 

นั บ ตั้ ง แ ต่ ต้ น ท ศ ว ร รษ  2500 
ประเทศไทยเริ่มปรับตัวเข้าสู่กระแสความคิด
เรื่องการท าให้ทันสมัย โดยเฉพาะเมื่อ      จอม
พลสฤษดิ์   ธนะรัชต์ ท ารัฐประหารและขึ้น
บริหารประเทศ นโยบายของจอมพลสฤษดิ์ไดว้่า
น าความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยมาก       หนึ่งใน
บรรดามีนั้นคือ การพยายามพัฒนาประเทศ
จากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ การ   เป็ น
ประเทศอุตสาหกรรม ภายใต้กระแสความคิด
เรื่องการท าให้ทันสมัย (Modernization) ด้วย
การเปิดประเทศ     เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุน
นิ ยม ปี  พ .ศ . 2504 รัฐบาลได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    ของประเทศเป็นฉบับ
แรก (พ.ศ.2504-2509) โดยแผนพัฒนาดังกล่าว
นี้  เน้ น ค ว าม เจ ริญ เติ บ โต ต าม แ น วท าง
อุตสาหกรรมแบบประเทศตะวันตกที่ผลิตสินค้า
ในระบบเครื่องจักรเป็นส าคัญ  กล่าวกันว่า 
นโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น ก่อให้เกิดการ
ลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบบริการสาธารณู ปโภคของประเทศ          
อย่างกว้างขวาง เช่น ระบบการคมนาคมและ

การขนส่ง ระบบเขื่อนเพ่ือการชลประทาน  
และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  

นอกจากนี้ จอมพลสฤษดิ์ ยังได้
ผลักดันบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์   
ให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย ยังผลให้กลุ่ม
เจ้านายและขุนนางเก่าค่อยๆ แปรรูปมาลงทุน
ในกิจการต่างๆ และกลายเป็นกลุ่มทุนที่ส าคัญ
กลุ่มหนึ่ ง หลังจากสมัยของจอมพลสฤษดิ์     
จึงเข้าสู่ยุคจอมพลถนอม กิตติขจร โลกยุคนั้นอยู่
ในช่วงสงครามเย็นและสงครามตัวแทนระหว่าง
ค่ายทุนนิยมและค่ายสังคมนิยม      ก่อนที่ไทยจะ
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สถานการณ์ โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประเทศอาณานิคมเดิม
ได้รับการปลดปล่อย แต่ยังคงมีลักษณะทาง
เศรษฐกิจคล้ายแบบอาณานิคมอยู่  ส าหรับ
ประเทศไทยแม้ไม่ใช่ประเทศอาณานิคม แต่
ระบบเศรษฐกิจไทยก็ถูกดึงเข้าสู่ระบบทุนนิยม
โลกแบบกึ่งบังคับมาก่อนแล้ว กล่าวคือต้องเป็น
ประเทศฐานผลิตขั้นปฐมภูมิตามที่ประเทศทุน
นิยมศูนย์กลางต้องการ    เมื่อประเทศอาณา
นิคมต่างๆ ในโลกเป็นเอกราช ความสัมพันธ์
ทางการผลิตกับเมืองแม่เดิมเปลี่ยนไป การแบ่ง
งานกันท าในยุคนี้เปลี่ยนไปสู่การลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศแม่ เพ่ือลดต้นทุนสินค้าจากค่าแรงงาน
และการขนส่ ง  ด้ วยเหตุที่ ไทยใช้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจเน้นอุตสาหกรรม    จึงเจริญเติบโต
รวดเร็วมากเพราะมีการหลั่งไหลเข้ามาของทุนจาก
ต่างประเทศ  ส าหรับเงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามา
นั้ น  แบ่ งได้ เป็น  2 ส่ วน  ส่ วนหนึ่ งเป็น เงิน
ช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา อีกส่วน
เป็นเงินลงทุนของธุรกิจที่เข้ามาเพ่ือผลิตสินค้า
ขายในประเทศ  ภายใต้สิทธิ พิ เศษต่างๆ ที่
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รัฐบาลจูงใจ และบางกรณี ก็ใช้ไทยเป็นแหล่ง
ถ่ายเทเครื่องจักรที่ล้าสมัยจากประเทศแม่ เพ่ือ
การผลิตที่มีต้นทุนแรงงานต่ าและไม่ต้องแข่งขัน
กับตลาดโลก ระยะแรกสหรัฐอเมริกาได้เข้ามา
ลงทุน ในไทยเป็น อันดับหนึ่ ง ต่อมาเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา อ่อนแอลงเพราะเสียหายอย่างหนัก
ใน ส งครามตั วแท น  โด ย เฉพ าะสงคราม
เวียดนาม ในขณะที่ญี่ปุ่น  มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจมากข้ึนกลายเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของไทย
แทนและเมื่อถึงปี พ.ศ.2516 ญี่ปุ่นจึงกลายเป็น
คู่ค้าส าคัญ  ของไทยมาโดยตลอด  

ขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ได้ผลักดันให้รัฐออก พ.ร.บ.ธนาคาร
พาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2505 ห้ามก่อตั้งธนาคาร
ใหม่ และห้ามเปิดสาขาธนาคารต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีอยู่ 15 แห่ง จึง
ด าเนินกิจการในลักษณะผูกขาดเรื่อยมา ส่วน
เครือข่ายธุรกิจอุปถัมภ์อ่ืนๆ ของคณะทหาร
ขยายตั วต่อ เนื่ องมาจนเกิด เหตุการณ์  14 
ตุลาคม พ.ศ.2516 การเรียกร้องประชาธิปไตยและ
รัฐธรรมนูญ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ได้ท าให้จอมพลถนอม สิ้นอ านาจลง 
เครือข่ายธุรกิจที่มีทหารอุปถัมภ์ค่อยๆหมด
บทบาทไป     (กาญจนาภิเษก, 2552, หน้า3) เป็น
ที่ น่ าสั งเกต  ว่ า หลั งจากประเทศไทยเปิ ด
ประเทศเข้าสู่ระบบทุนนิยมแล้ว การผลิตใน
ภาคเศรษฐกิจต่ างๆ พัฒ นาไปตามความ
ต้องการของจักรวรรดินิยมตะวันตกมิใช่เป็นการ
ผลิตอย่างอิสระตามความต้องการและการ
วางแผนของไทย ด้วยเหตุนี้ ในระบบทุนนิยม
โลก เศรษฐกิจไทยหลังการเปิดประเทศจึงถูก
ปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งระบาย

ทุน และเป็นตลาดสินค้าส าเร็จรูปของประเทศ
ตะวันตก นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การพัฒนายัง
มีความเหลื่อมล้ าอยู่มากระหว่างภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ
ระหว่างเมืองกับชนบท ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการกระจายรายได้  และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
ตามมา เช่น ภาวะเสื่อมถอยของสังคมหมู่บ้าน 
ชุมชนแออัดเริ่มก่อตัว และความเสื่อมของ
ค่ านิ ยมที่ ดี งาม  เป็ นต้ น  (สม เด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,2537,หน้า
439-440 ) การพัฒนาประเทศตามกระแสทุน
นิ ยม โลก โดย ไม่ มี แน วทางห รือทิ ศท างที่
เหมาะสมสอดคล้องกับรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพและ
ระบบสังคมจารีตในหมู่บ้านถูกกระทบ การแตก
สลายของสังคมหมู่บ้านท าให้ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองหมดสิ้นไป พร้อมๆกับที่ต้องหันมา
พ่ึ งพิ งสั งคม เมื อ งมากขึ้ น  นอกจากนี้ ยั งมี
ผลกระทบต่อระบบการผลิต การโยกย้ายแรงงาน การ
ด าเนินวิถีชีวิต ระบบครอบครัว ระบบเครือ
ญาติ และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนใน
หมู่บ้าน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงโดยมี
ลักษรณะคล้ายกับสังคมทุนนิยมและบริโภค
นิยมในเมือง (ศิราพร ณ ถลาง,2537,หน้า 445) 

อย่างไรก็ตาม  การเข้ามาของทุน
นิยมต่างชาติไม่มีผลต่อการผลักดันให้สังคมไทย   
เป็นสังคมทุนนิยมอย่างแท้จริง การลงทุน   
ของพวกทุนนิยมต่างชาติไม่สามารถก่อให้เกิด
ร า ย ได้ แ ล ะ ก า ร จ้ า ง ง าน ใน ร ะดั บ สู ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ว่า 
การลงทุนของต่างชาติไม่ก่อให้เกิดประโยชน์    ต่อ
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยเพราะนัก
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ลงทุนเน้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
(Manufacturing Industry) เหมืองแร่ การเงิน 
การธนาคาร และการบริการ ดังนั้น การน าเอา
วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรม
ของไทยจึงอยู่ในระดับต่ ามาก   อีกทั้ง รพัฒนา
ทุนของนายทุนไทยระหว่าง ปี พ.ศ.2500-2516 
ยั งต้ องพ่ึ งพาข้ าราชการ  ที่  ทรงอิทธิพลหรือ
นักการเมืองด้วย เช่น ธนาคารกรุงเทพ มีชื่อจอมพล
ประภาส จารุเสถียร  เป็นกรรมการ ส่วนธนาคาร
มหานครมี  พล. ต. กฤษณ์ สีวะรา และ พ.ต. ณรงค์ 
กิตติขจร   เป็นกรรมการ เป็นต้น หากพิจารณา 
การส่งเสริมการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม ในช่วงต้น
ทศวรรษ 2500 จนถึง พ.ศ. 2516 จะพบว่า 
อัตราค่าจ้างแรงงานถูกก าหนดไว้ในระดับต่ า
มากและไม่มีการปรับปรุงให้สูงขึ้น เช่น ในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีอัตรา
ค่าจ่างแรงงานเพียงวันละ 12 บาท เป็นต้น 
ส าหรับในภาคเกษตรกรรมรัฐยั งได้ดูด ซับ
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจด้วยการเก็บภาษีอากร   ราว
สองในสามของรายได้ภาษีอากรทั้งหมดของรัฐ 
ส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นกลับได้รับการยกเว้น
และลดหย่อนภาษีในหลายกรณี      (ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภาและคณะ,2527,หน้า 393-398) ด้วย
พลังกระแทกทางเศรษฐกิจและการรุกของกลไก
ตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ทางสังคมและการผลิตภายในชุมชนต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ 
ท า ให้ ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต สู งขึ้ น  ใน ข ณ ะ ที่
ความสามารถทางการผลิตของชุมชนบางชุมชน 
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในชนบทยังคงอยู่ใน
ระดับเดิม แต่ความแตกต่างระหว่างชนชั้นกลับ

เพ่ิมมากขึ้น ชาวนารายย่อยเริ่มเป็นหนี้สิน 
สูญเสียที่ดินและกลายเป็นชาวนารับจ้างมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของอุดมการณ์
บริโภคนิยมและความทันสมัยได้ก่อให้ เกิด
ภาวการณ์ขาดความสมดุลระหว่างปัจจัยเพ่ือ
การบริโภคกับความสามารถในการสนองตอบความ
ต้องการนั้น ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเริ่มถดถอย 
ชุมชนเริ่มเสียอ านาจต่อรองและการก าหนด
ทิศทางของตนเอง เกิดภาวะพ่ึงพิงภายนอก (ยศ 
สันตสมบัติ,2535,หน้า 215) ระบบทุนนิยมจึง
เจริญเติบโตต่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบบริโภค
นิยมต้องหาทางเปิดตลาดใหม่เพ่ือระบายสินค้า 
การยั่วยุให้กลุ่มคนในเมืองบริโภคสินค้าเพ่ือ
สนองตอบความพึงพอใจของตนเองจึงไม่เพียงพอ
ต่อการเติบโตของระบบ ด้วยเหตุดังนี้ กรรมกร
และเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมจึงถูกดึงให้เข้ามา
สู่วังวนของระบบการบริโภคนิยม ที่เนื่องมาจากการ
เร่งพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ภายใต้กระแส
ความคิดเรื่องการท าให้ทันสมัยนี้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวความคิด
ส าคัญของทฤษฎีการท าความทันสมัย เน้นไปที่
กรอบความคิดว่า สังคมที่ล้าหลังทุกสังคม
สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
ทันสมัยได้       

 โดยจ าเป็นต้องมีปัจจัยภายนอก
ท า ห น้ า ที่ เป็ น แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ให้ เกิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายหลัก
ของทฤษฎีการท าความทันสมัยนี้ คือ การสร้าง
ค ว าม เจ ริญ เติ บ โต ท าง เศ รษ ฐกิ จ โด ย ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่ง
ต้องอาศัยการพัฒนาชุมชนเมืองและการสร้าง
ความก้าวหน้าของระบบตลาดมาสนับสนุน 
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โดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาตามแนวคิดภาวะ
ทันสมัยมักจะด าเนิ นการโดยรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีบทบาทในการก าหนด
แผนพัฒนา มีลักษณะเป็นการวางแผนจาก
ส่วนกลางเพ่ือจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้
เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ  ให้ส าเร็จได้
ต้องทุ่ ม เททรัพยากรส่ วนใหญ่ เพ่ื อ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการก่อน และเมื่อ
พัฒ นาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เจริญเติบโตส าเร็จแล้ว ผลของการพัฒนาจะ
กระจายสู่ภาคเกษตรกรรมเอง นอกจากนี้ยังมี
การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต่างๆ ทั้ง
สถาบันทางด้านการเมือง สถาบันทางด้านสังคม 
และสถาบันทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือท าหน้าที่ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนเร่งรัดการพัฒนาการ
ขยายของตัวเมืองและบริการสาธารณะในเขต
ชุมชนเมือง      ทั้งเมืองหลวงและเมืองหลัก โดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการ
ยอมรับทุนสนับสนุนจากภายนอก ทั้งในรูปของ
การให้เปล่า การลงทุน การมีเงือนไขผูกพัน ตลอดจน
การสนับสนุนทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น 
แนวคิดการท าให้ทันสมัยจึงมีเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาและการขยายของเมืองอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลง    ทาง
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการท าให้ทันสมัย มี
อิทธิพลต่อความเป็นเมืองและการขยายตัวของ
เมืองอย่างยากที่จะแยกจากกันได้  ทั้งนี้เพราะ
ส่วนหนึ่ง ความเป็นเมืองและการขยายตัวของ
เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมทุกประเภทที่น ามารวมกัน
อยู่ในเมืองนั้น มักจะถูกนิยามว่าเป็นความเจริญหรือ

ความทันสมัยได้ด้วย  เหลียวหลังส่งผลอย่างไรต่อ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน 

  
‘แลข้าง’ ความเป็นเมืองในบริบทสังคมไทย 

ประเทศไทยในสมัยช่วงที่ก าลัง
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
ความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตของเมือง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นปัญหา
หลักประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างมี
พลวัตค่อนข้างสูง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
ได้ระบุปัญหาเมือง ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนฯ 
ฉบับที่4 (2520-2524) โดยแสดงให้ เห็นว่า 
ลักษณะการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนการเพ่ิมของประชากรที่ผ่านมา      
ได้สร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบชุมชนระดับเมือง
มากขึ้นเป็นล าดับ ยิ่งโดยเฉพาะหลังจากการ
ด าเนินตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่6 (พ.ศ.2530-
2534) ได้  4 ปี  ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
เติบโตของกระบวนการเกิดเป็นเมืองของชุมชน
เมื องต่ างๆ  การ  ขยายตั วของชุมชนเมื องมี
ผลกระทบต่ อการเปลี่ ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจเมืองและสังคมใน กรุงเทพมหานคร
และปริมณ ฑล ตลอดจน เมืองต่ างๆ   ทั่ ว
ประเทศ อย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง 

ในช่วงต้นการพัฒนานั้น เกิดผล
กระทบของการเป็นเมืองซึ่งมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะ
ในขอบเขต พ้ืนที่  5 จั งหวัดปริมณฑล คือ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม เท่านั้น แต่การเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจได้กระจายออกไปจากปริมณฑล
ดังกล่าวไปสู่ พ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่อยุธยาและสระบุรีทางด้านเหนือ 
ราชบุรีและเพชรบุรีทางด้านตะวันตก และ
ตลอดแนวพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง หากพิจารณาใน
กระบวนการเกิดเป็นเมืองและสภาพของเมือง
นั้ น  มี ค ว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ เรื่ อ งขอ งผู้ ค น 
(People) และพฤติกรรมของผู้คน (Human 
behavior) ตลอดจนวัฒ นธรรม  (Culture) 
อย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ ได้  ส าหรับ ใน เรื่ องของ
พฤติกรรมของคนนั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ (System) และประสานสัมพันธ์กัน
จน เป็ น ค่ านิ ย ม (values) ในพ้ื นที่ หนึ่ งๆ ของ
กระบวนการเกิ ดเป็ นเมื องนั้ นๆ ดั งที่ ภาควิชา
วิ ทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อมคณะวิ ทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552,  หน้า1) อธิบายไว้ 
พอสรุปได้ ดังนี้ 

1) กระบวนการทางเศรษฐกิจใน
ก า ร เกิ ด เป็ น เมื อ ง (Economic process) 
กล่าวคือในกระบวนการทางเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่มี
ค ว าม ส า คั ญ ยิ่ ง  ได้ แ ก่  ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น 
(Exchange) และสิ่งอ านวยประโยชน์ (Utility) 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้า
และบริการส าหรับประชาชน  ทั้งยังเกี่ยวข้อง
กับบทบาทของระยะทาง (Role of distance) 
ที่เข้ามาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและ
ลูกค้า เพราะในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจาก
แหล่งผลิตย่อมจะมีสินค้าน้อยลงหรือหาได้ยาก
ขึ้น หากจะกล่าวถึงจุดศูนย์กลางของการค้าใน

ชุมชนเมือง (Central places)      ซึ่งจะให้บริการ
แก่ชุมชนและแหล่ง  ที่ไกลออกไปศูนย์กลาง
เช่นนี้จะมีอยู่ ในชุมชนเมืองทุกระดับตั้ งแต่
หมู่บ้าน เมือง เมืองใหญ่ เมืองศูนย์กลางภาค 
แ ล ะ ม ห า น ค ร ที่ เรี ย ก ว่ า  CBDs (Central 
business districts)  อันมีลักษณะส าคัญคือ 
เป็นพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมากเป็น
พ้ืนที่ซึ่งได้รับการพัฒนาในแนวดิ่ง (Vertical 
development) มากกว่าการขยายพ้ืนที่ออกไปใน
แนวราบ เป็นพ้ืนที่เต็มไปด้วยผู้คนสัญจรไปมา
แต่มีแหล่งที่พักอาศัยเล็กน้อย เป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง คมนาคม และเป็นศูนย์กลางของงาน
พิเศษ เช่น อาชีพ    ที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 
การเงิน ศูนย์กลางอ านาจรัฐ รวมไปถึงแหล่ง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

2) กระบวนการทางสังคมในการ
เกิ ด เป็ น เมื อ ง  (Social process) กล่ าวคื อ 
พฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างกันตาม
พ้ืนฐานของสังคมนั้นๆ ก่อให้เกิดกระบวนการ
ทางสังคม และส่งผลไปยังกระบวนการเกิดเป็น
เมืองและสภาพของเมือง ขณะเดียวกันมนุษย์ก็
ได้ ถู ก ห ล่ อ ห ล อม ก ล่ อ ม เก ล าท างสั งค ม 
(Socialization) เข้าเป็นแบบแผนของชุมชน
ใหญ่รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กัน (The process 
of interaction)  น อ ก จ า ก นี้ ใ น ป ร ะ เด็ น         
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึง
สถานภาพของครอบครัว (Family status) การ
กี ด กั น ท างสั งค ม  (Social discrimination) 
สถานภาพของกลุ่มชนชาติ  (Ethnic status) 
เข้าไว้ด้วย  

3) กระบวนการทางการเมืองใน
การเกิดเป็นเมือง (PoliticaProcess) กล่าวคือ 
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กระบวนการทางการเมืองเป็นปฏิบัติการเพ่ือ
ก่อให้เกิดระบบการเมืองและการรักษาความ
มั่ น คงทางการเมื อ งไว้  ทั้ งนี้  ย่ อมมี ความ
จ าเป็นต้องบูรณาการลักษณะของปัจเจกชน
และกลุ่มต่างๆ เข้าไว้ในระบบการเมืองเดียวกัน 
นอกจากนี้ ต้องมีกฎเกณฑ์ส าหรับการแข่งขัน
กันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเมือง   ที่มีระดับ
แตกต่างกันไป รวมทั้งการพิจารณาถึงลักษณะ
ของภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาอธิบายสภาพการณ์ต่างๆ 
ของกระบวนการทางการเมืองของชุมชนเมือง
อีกด้วย ส าหรับในระดับประเทศนั้นหน่วยปกครอง 
(Political unit)     ที่ เกิดขึ้นทั้ งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
เริ่มจากการรับทราบ  (Reception) การรู้หมาย 
(Cognition)การจดจ า (Memory) และการตัดสินใจ 
(Decision making)  

4) กระบวนการทางจิตวิทยา    
ในการเกิดเป็นเมือง (Psychological process) 
กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทาง
จิตวิทยายังน าไปสู่การพิจารณาถึงการอพยพ
เคลื่อนย้าย  และเหตุการณ์อ่ืนๆ ซึ่งจะพิจารณา
เฉพาะประเด็นด้านกระบวนการเศรษฐกิจ
ประการเดียวไม่ได้  

ห า ก พิ จ า ร ณ า ใ น แ ง่ ข อ ง
กระบวนการที่ท าให้เมืองเกิดขึ้นเป็นเมือง   ได้ 
ด้วยความเป็นศูนย์กลางในระยะที่เมืองเริ่มขยาย  ใน
สังคมไทยตอนนั้น เชิดชาย เหล่าหล้า (2520,หน้า
51-55) ได้สรุปสะท้อนให้เห็นความเป็นเมืองที่
เป็นศูนย์กลางต่างๆ ดังนี้ 

1) ศู น ย์ ก ล า งท า ง เศ รษ ฐ กิ จ 
ประกอบไปด้วยศูนย์การผลิตขั้นต้นและศูนย์

อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ศูนย์การขนส่ ง    
และศูนย์บริการทางเศรษฐกิจ 

2) ศู น ย์ ก ล า งท า งก า ร เมื อ ง 
ประกอบไปด้วย ศูนย์กลางการบริหารงานทาง
การเมืองของพลเรือน และศูนย์กลางทางทหาร 

3) ศูนย์กลางทางศาสนา ประกอบ
ไปด้วย ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรในทางศาสนา    
ศูนย์แห่งวัฒนธรรม เป็นต้น 

4) ศูนย์ กลางแห่ งการพักผ่อน
หย่อนใจ อาจเป็นทั้งสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้น
สร้างข้ึนหรือสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติก็ได้ 

5) ศูนย์กลางที่พัก ประกอบด้วย
ไปอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างเพ่ืออยู่อาศัย
ต่างๆ  

6) ศูนย์กลางแห่งสัญลักษณ์ เช่น 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น  

7) ศูนย์กลางแห่งความแตกต่าง
หลากหลายนานัปการ   

อย่างไรก็ตาม กระบวนการของ
การเกิดขึ้นเป็นเมืองและการขยายตัวของเมือง
นั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
บริบท  กล่าวคือ เมืองจะมีลักษณะเฉพาะตัว
ขึ้ น อยู่ กั บการก่ อก า เนิ ดและวิ วัฒ นาการ      
โดยอาศัยปัจจัยชี้น าในการตั้งถิ่นฐาน คือ ปัจจัย
ด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์   ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รูปแบบของเมืองที่
ก่อก าเนิดขึ้นสามารถจ าแนกได้  เป็น เมืองทาง
ประวัติศาสตร์ เมืองในก าแพง เมืองหน้าด่าน 
เมืองแม่  เมืองบริวาร และเมืองอุตสาหกรรม
โดยทั่ วไปแล้วพ้ืนที่หลักของเมืองจะมีความ
คล้ายคลึงกัน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ของเมือง (Town center) พ้ืนที่ สัญลักษณ์
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เมือง (Landmark) แกนหลัก ของเมือง (Town 
axis) และประตูเมือง (Town gate)  

น อ ก จ าก นี้  ค ว าม เป็ น เมื อ ง       
ยังมีมิติที่เกี่ยวข้องกับจ านวนประชากร ความ
หนาแน่น  ของประชากร รวมทั้ งการเป็ น
ศูนย์กลางของอารยธรรมทั้งหลาย ซึ่งหมายถึง
สภาวะที่มีประชากรจ านวนมากมารวมกันโดยมี
ลักษณะหลายประการที่แตกต่างไปจากการเป็น
ผู้ผลิตขั้น ปฐมภูมิ นอกจากนี้ยังมีลักษณะของ
การแบ่ งงาน กั นท า เฉพาะด้ าน เช่ น พ่ อค้ า 
ข้าราชการ นักบวช  ผู้บริหาร เป็นต้น อีกทั้งเมืองยัง
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมือง      
ที่มีการใช้สัญลักษณ์  บางอย่างในการบันทึก
และถ่ายทอดข่าวสารและมาตรฐานการวัดเวลา
และพ้ืนที่ที่ชัดเจน การ ขยายตัวของความเป็น
เมืองจะมีล าดับเริ่มจากชุมชน (Community) 
เมื อ ง เล็ ก  (Town) น คร   (City) มห าน คร 
(Metropolis) ส าหรับ ในมิติของการศึกษา 
“ความเป็นเมือง” ในประเทศไทย  โดยใช้ทั้ง
การน าเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ที่เป็นเขตเทศบาล
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาค เกษตร 
กรรมมานิยามความเป็น “ประชากรเมือง” กล่าวคือ 
ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งที่มีชื่อและ ไม่
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในที่นี้หมายรวมถึง
ประชากรที่เข้ามาท างานหรือศึกษาในเมืองแบบ
ชั่วครั้งชั่วคราวหรือไปเช้าเย็นกลับ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่งแน่นอน  รวมทั้ งผู้ที่ อยู่ตาม
สถานที่ซึ่งไม่อยู่ในข่ายของการส ารวจหรือการ
จดทะเบียนด้วย นอกจากนี้  หากพิจารณา 
ประชากรที่ ท างาน ในภาค เกษตรกรรม มี
แนวโน้มว่าจะลดลงอีกในอนาคต เพราะเมื่อมี
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเกษตร

มากขึ้น ความต้องการแรงงานทางการเกษตรก็
ย่อมจะลดลง ประชากรก็จะล้นจากพ้ืนที่ชนบท
เข้ามาในเขตเมืองมากขึ้น (ปราโมทย์ ประสาทกุล 
สุรีย์พร พันพ่ึง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,2550,หน้า 
11-12)  

กล่าวส าหรับแนวคิดในการพัฒนา
โดยเน้นความทันสมัย และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมี
ส่วนก่อให้เกิดความเป็นเมืองและปัญหาต่างๆ 
ดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้ว ข้อสังเกตอีกประกาศ
หนึ่งซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาโดยเน้นเมือง
เป็นหลัก คือ อุตสาหกรรมในประเทศไทยยัง
กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่เพียง
ไม่ กี่ แห่ งส่ งผลให้ มี การเคลื่ อนย้ ายอพยพ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ เมือง การ
หลั่งไหลของประชากรจากภาคชนบทสู่เมืองนี้ ท า
ให้เกิดปัญหาคนล้นงานในภาคอุตสาหกรรม
เมือง และการขาดอ านาจต่อรองเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองในกลุ่มของแรงงานรับจ้าง และหาก
พิจารณา ปัญหาคนล้นงานและค่าจ้างแรงงาน
ต่ านี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจทางเพศ
กลายเป็นทางเลือกหนึ่ งของแรงงานหญิ ง
จ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในภาคการ
ผลิตต่างๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอกับความ
จ าเป็นในการครองชีพได้ (ธีรนาถ กาญนอักษร,2542,
หน้า 40-41) ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ
บันเทิงเริงรมย์ การค้าประเวณีตามเมืองใหญ่ๆ 
และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่แพร่กระจ่ายอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ผู้หญิงส่วนหนึ่งจึงถูก
ผลักและดึงดูดเข้าไปสู่ตลาดการค้าประเวณีได้
ง่าย  ภายใต้อุดมการณ์บริโภคนิยมและความ
ทันสมัย ซึ่งมองเรื่องเพศอย่างผนวกรวมกับการ
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บริโภค จนก่อให้ เกิดกระบวนการท าให้ร่างกาย
ผู้หญิงเป็นสินค้าและการผลิตสินค้าเพ่ือร่างกาย
ผู้หญิง (ยศ สันตสมบัติ,2535,หน้า6) อาจกล่าว
ได้ว่า ในสังคมทุนนิยม เรื่องเพศถูกน ามาใช้
ปลูกฝังให้บริโภคมองเห็นคุณค่าและความ
จ าเป็นที่ไม่มีตัวตนของสินค้า บริโภคนิยมเป็น
อุดมการณ์ที่ยั่วยุให้เกิดการบริโภคอย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากัด ครอบง าให้มนุษย์บริโภคสินค้า
มากที่สุด เร็วที่สุด และบริโภคใหม่อีกอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเรื่องเพศถูกท าให้กลายมา
เป็นสินค้า สินค้าทางเพศจึงเป็นน้ ายาอย่างหนึ่ง
ที่ช่วยหล่อลื่นระบบเศรษฐกิจบริโภคนิยมได้ 
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในประเทศโลกที่สาม ซึ่ง
หมายรวมถึงประเทศไทยด้วย อุดมการณ์
บริโภคนิยมที่ไหลบ่ามาจากตะวันตก ยังสามารถ
ครอบง ากลไกของรัฐได้ด้วย ทั้ งนี้ โดยอาศัย
ความร่วมมือของชนชั้นน าและทุน ดังนั้ น
ทิศทางในการพัฒนาประเทศและการวางแผน
พัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม จึ งกลายเป็ น
เครื่องมือรองรับอุดมการณ์บริโภคนิยมซึ่ ง
บรรษัทข้ามชาติและชนชั้นน าเป็นผู้ได้ประโยชน์
อย่ างสมบู รณ์  การเลื อกนโยบายส่ งเสริม
อุตสาหกรรมส่งออกบนพ้ืนฐานของการกดราคา
ค่าจ้างแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก    การ
หลงชื่ นชมผลิตภัณฑ์ มวลรวมและรายได้
ประชาชาติ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่ งมีการค้าประเวณี อยู่ เบื้ องหลั ง     การ
ส่งเสริมการขยายตัวของเมืองหากแต่ทิ้ งให้
ชนบทล่มสลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์
ของการตกอยู่ในกระแสหลักของอุดมการณ์
บริโภคนิยม วัตถุนิยม และการท าให้ทันสมัย
ทั้งสิ้น (ยศ สันตสมบัติ,2535,หน้า 9-10)  

ก ล่ า ว เฉ พ าะภ าค ต ะวั น ออ ก       
ที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริมภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม  รั ฐบาล ได้ป ระกาศให้ ภ าค
ตะวันออกเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง
ทะเล ตะวันออก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 จวนจน
ปัจจุบัน ก็ยังมีโครงการส่งเสริมในลักษณะกลุ่ม
พ้ืนที ่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตอีก
อย่างไม่หยุดยั้ง หากพิจารณา นโยบายการ
พัฒนา ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 นั้น เป็นแผน
ยุทธศาสตร์แบบผสมผสานภาครัฐและเอกชน 
โดยมีภ าครัฐ เป็ นผู้ น าทางการลงทุ นด้ าน
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมหลักข้ันพื้นฐาน 
ส่วนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมิภาค
อย่างเป็นระบบ โดยสรุปแล้ว แนวนโยบายการ
พัฒนาภาคตะวันออกในตอนนั้น ประกอบไป
ด้ ว ย แ น ว คิ ด ส า คั ญ  3 ป ร ะ ก า ร  คื อ 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ5 ธันวาคม 2542, 
2544,หน้า106) ดังนี้ 

1) เพ่ือให้เป็นภูมิภาคที่สามารถ
เปิดระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การค้ากับ
นานาชาติได้มากยิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เ พ่ื อ เป็ น แ ห ล่ ง ภู มิ ภ า ค ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจาย
ออกจากกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของ
ประเทศสู่ อุตสาหกรรมใหม่  และกระจาย    
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การผลิตของอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้
ทรัพยากรภายในภาคตะวันออกและภูมิภาค
ใกล้เคียง ตลอดจนความได้เปรียบของแหล่ง
ที่ตั้งเป็นตัวเร่งการพัฒนา 

อย่างไรก็ตาม ความเจริญเติบโต
ของภาคตะวันออกที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 
คือ ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2543 หรือเริ่มต้นของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
5 เป็นต้นมา ดังที่ ภารดี มหาขันธ์ (2549,หน้า 
30) สรุปไว้ ดังนี้ 

1) การขยายตัวของโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ถนน แหล่งน้ า ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ธนาคาร พาณิชย์ สถาบันการศึกษา 
สถานพยาบาล 

2) เกิดนิคมอุตสาหกรรมที่แหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมที่มาบตา
พุด จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรม      
ทีฉะเชิงเทรา ซึ่งขยายต่อไปที่จังหวัดปราจีนบุรี  

3) การเข้ามาของผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ทั้ง
จากต่างประเทศและต่างภูมิภาคของไทยเอง 
ตลอดจนแรงงานจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ
ไทยและต่างชาติ 

4) ความเปลี่ยนแปลงด้านการถือ
ครองที่ดิน ราคาที่ดิน และวิถีชีวิตของผู้คน ใน
ภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมในการด ารงชีพ  

กว่าหกทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก     ในฐานะ
ประเทศที่เคยประสบความส าเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายใต้กระแสความคิดเรื่องการท าให้
ทันสมัย การพยายามปรับเปลี่ยนประเทศจาก

ประเทศยากจนไปเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา 
โดยเน้นความเจริญ เจริญ เติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
แต่ถึงกระนั้น  ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาอันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาดังกล่าว
หลายประการ เช่น ปัญหาช่องว่างระหว่างชน
ชั้น ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม 
ปัญหามาตรฐานการด ารงชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์
เส้นแบ่งความยากจน ตลอดจนปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เชื่อมโยงส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมากด้วยเช่นกัน 
 
สรุป 

นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 เป็น
ต้นมา เมื่อประเทศไทยเริ่มปรับตัวเข้าสู่กระแส
ความคิดเรื่องการท าให้ทันสมัย สังคมไทยก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น มีความพยายาม
ที่จะพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมให้
ก้าวไปสู้การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ผ่านระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเน้นความเจริญเติบโตตาม
แนวทางอุตสาหกรรมแบบประเทศตะวันตก ที่
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบบริการสาธารณูปโภคอย่างกว้างขวาง        
เช่ น  ระบบการคมนาคมขนส่ ง  ระบบการ
ชลประทาน และพลังงานไฟฟ้า ส่วนในภาค
เกษตรกรรมจะเห็นได้ว่ามีการผนวกรวมผลผลิต
ทางเกษตรและการกระจายแลกเปลี่ ย น
สินค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก มี
การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ส่งผลให้ให้
การเกษตรเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพไปเป็น
การผลิตเพ่ือขาย โดยเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ เน้นความส าคัญ  ในด้านการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาพรวมก่อน แล้วจึง
กระจายผลการพัฒนาหรือรายได้ในภายหลัง 
ส่งผลให้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเมืองมี
ความเจริญเติบโตสูง แต่ภาคเกษตรกรรมและ
ชนบทกลับถูกทอดทิ้งให้ด้อยพัฒนาล้าหลัง ทั้ง
ยังถูกดูดซับทรัพยากร ตลอดจนผลประโยชน์ไป
หล่อเลี้ยงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น  จนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ และปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 
การอพยพเคลื่อนย้ายของคนชนบทเข้าไปสู่
เมือง ปัญหาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง 
ปัญหาความยากจน ตลอดจนปัญหาการไหลบ่าของ
วัฒนธรรม   ข้ามพรมแดน ซึ่งยังคงด าเนินต่อไป
และมีพลวัตต่อผู้คนและสังคมยิ่ง  
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 คุณค่าทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในพิธีกรรมเกี่ยวกบัศพ อัน
เนื่องมาจากปราสาทนกหัสดีลิงค์ : 
กรณีศึกษากลุ่มวัฒนธรรมถิ่นเหนือ, กลุ่ม
วัฒนธรรมถิ่นอีสาน  
 

 

บทน า   

วัฒนธรรมถิ่นเหนือ และวัฒนธรรมถิ่นอีสาน        
มีลักษณะทางโครงสร้างของวัฒนธรรมที่มีความ   
คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการด้วยกันจาก
การศึกษาท าให้ทราบถึงอิทธิพลและการ  
เชื่อมต่อทางวัฒนธรรม  ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ
ของพ หุ วัฒ น ธรรม ซึ่ งห าก เป รี ย บ เที ย บ
แนวความคิดบริบททางสังคม  วัฒนธรรม
ล้านนา(เหนือ ในปัจจุบัน)  และวัฒนธรรมล้าน
ช้าง (อีสาน ในปัจจุบัน) ย่อมมีส่วนที่คล้ายคลึง
กันตามการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดย
ผลของการแลกเปลี่ยนดังกล่าวย่อมได้รับ
อิทธิพลมาจากการปกครอง การค้ า ขาย  
และศาสนา เป็นต้น จึงสามารถอนุมานได้ว่า 
วัฒนธรรมทั้ง ๒ มีจุดเชื่อมต่อผ่านร่องรอย         
ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ดัง ได้ศึกาษ
ค้นคว้าในการศึกษาครั้งนี้ อาณาจักรล้านนา              
หรือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่
ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เชียงรุ่ง มณฑลยู
นาน ส าหรับข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ถือได้ว่า 
เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของชาวล้านนา 
โดยการปกครองของพญามังรายซึ่งเป็นช่วง

เฟ่ื อ ง ฟู ขอ งอ าณ าจั ก ร  รวม ไป ถึ งศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ขนานนามว่า “อาณาจักรล้านนา”  อัน
หมายถึงความยิ่งใหญ่    ในแผ่นดิน มีนานับ
ล้าน) และคงสถานะระหว่างปี พ.ศ. ๑๘๓๕ – 
๒๓๑๘ 

  อาณาจักรล้านช้างเป็นอาณาจักร
ของชนชาติลาวซึ่งตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง        
มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาวทั้งหมด 
รวมถึงการกระจายพ้ืนที่เข้าสู่ประเทศไทยในภา
คะวันออกเฉียงเหนือ นับได้ว่าอาณาจักรล้าน
ช้ า ง        มี ค ว าม เจ ริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ใน ด้ า น
พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดการเมืองการปกครอง
วัฒนธรรมศิลปะ  ในทุกแขนง และพัฒนาการ
ของอาณาจักรเคียงคู่มาพร้อมกับสยามประเทศ  
ซึ่งในพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่าการปกครอง
ในอดีตโดย “ขุนบรม”  ส่งพระราชโอรสไป
ปกครองในเมืองต่าง ๆ ๗ องค์ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
อาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีตคงสถานะระหว่างปี 
พ.ศ. ๑๘๙๖ – ๒๒๕๐  

  จ าก ก ารศึ ก ษ า เอ ก ส ารท า ง 
ประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษาพบว่าทั้ งอาณ าจักร
ล้านนา และอาณาจักรล้านช้าง ถือได้ว่าเป็นยุค
ส มั ย ที่ มี ค ว า ม เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง ใ น ด้ า น
พระพุทธศาสนา มีการวางรากฐานทางสังคม
บ ริ บ ท ท า งก า รป ก ค รอ งแ ล ะยั ง เ อ้ื อ ให้
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบ “ถวายเป็ น พุทธบู ชา” ส่ งผลให้
ประชาชนในการปกครองมีโอกาสได้นับถือ
พระพุทธศาสนา และเป็นส่วนส าคัญในเชิงการ
ถ่ายทอดและการอนุรักษ์ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น 
ท าให้เกิดการเดินทางของกระแสวัฒนธรรม 
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และร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากอดีต สู่
ปัจจุบัน 

   เป็นที่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมี
การก่อก าเนิดขึ้น การคงอยู่ ก็ย่อมมีการเสื่อม
คลายลงตามวัฏจักร  ซึ่งในพระพุทธศาสนา
ได้อัตถาธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอย่างชัดแจ้งอยู่
แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ อาณาจักรสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ มีการก่อสร้างขึ้นได้ก็ย่อมมีความพุพังลง
ตามกาลเวลาเป็นธรรมดา ส าหรับมนุษย์ปุถุชน 
ปัญญาชนหรือบุคคลส าคัญต่างสถานะกันออกก็
ไปย่อมมีการเสื่อมคลายโดยรวมอยู่ ๒ ประการ 
คือ แรกเริ่มคือการมีขึ้นด้วยสถานะ เกียรติยศ 
ทรัพย์สิน หรือของมีค่า   เมื่อมีอยู่แต่ต้นก็ย่อม
เสื่อมคลายลงไปเป็นธรรมดาอย่างที่มีคนกล่าว
กันโดยทั่วไปว่า“สมบัติพลัดกันชม สิ่งนี้ก็เป็น
ความเสื่อมประการหนึ่ง ถัดมา      สิ่งที่เที่ยง
แท้แน่นอนเลย นั้ นก็คือร่างกายเมื่ อมีการ
เจริญเติบโต ความสวย ความงาม ความคงอยู่ก็
จะเสื่อมคลายลงตามวัยและผ่านไปตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนไป  ในแต่ละวันท้ายที่สุดก็ย่อมไม่พ้น
สถานภาพแห่งความตาย  

   ความตาย หรือ การเสียชีวิตเป็นการ
สิ้นสุดการท าหน้าที่ทางชีวภาพอันคงไว้ซึ่ ง
สิ่งมีชีวิต   ปรากฏการณ์สามัญที่น ามาซึ่งความ
ตาย ได้แก่ โรคชรา การถูกล่า ทุพโภชนาการ 
โรคภัย  อัตวินิบาตกรรม (การฆ่ าตัวตาย) 
ฆาตกรรม ความอดอยาก การขาดน้ า และ
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บภายในร่างกาย เป็น
ต้น ร่างกายหรือศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มเน่า
สลายไม่นานหลังเสียชีวิต ความตายถือว่าเป็น
โอกาสที่เศร้า หรือไม่น่ายินดีโอกาสหนึ่ง สาเหตุ
มาจากความผูกพันหรือความรักที่มีต่อบุคคล
ผู้ เสี ย ชี วิ ต นั้ น  ซึ่ งภ าย ห ลั งก า ร เสี ย ชี วิ ต  

ผู้ที่มีความผูกพันกับผู้ตายย่อมแสดงออกถึงการ
จากไป และการคงอยู่ของสถานะผ่านพิธีการ 
หรือที่เรียกว่า  งานศพ ซึ่งก็มีวิธีอยู่มากมาย
ด้วยกันตามความเชื่อของแต่ละภูมิประเทศ (ระ
วี  ภาวิไล, ๒๕๕๖: ๓๙) 

  พิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพที่เกิดขึ้น
บนแผ่นดินไทย จึงเป็นไปตามหลักแนวคิดและ
คติความเชื่อในพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการ
สอนสอดแทรกในด้านความเชื่อหรือขนบดั้งเดิม
ผ่านพิธีกรรมได้อย่างลึกซึ้งชาวไทยจึงมีการจัด
งานเกี่ยวกับศพหลายรูปแบบเนื่องด้วยการได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู่แต่เดิมและร่วม
สมัยทางประวัติศาสตร์โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น ๒ กลุ่ม อาทิ ๑. กลุ่มผู้ที่นับถือศาสนา 
(พุทธ, คริสต์, อิสลาม ฯลฯ)  ๒. กลุ่มผู้ที่อยู่
อาศัยตามภูมิภาค (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาค
อีสาน, ภาคใต้)เป็นต้น ส าหรับชาวล้านนา และ
ชาวล้านช้าง หรือจะเรียกได้ว่า ภาคเหนือและ
ภาคอีสานในปัจจุบัน ต่างมีความศรัทธาในบวร
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ส่งผลให้พิธีกรรม
ต่าง ๆ ทั้งงาน  ที่เป็นมงคล    และงานอวมงคล
ล้วนเป็นไปในรูปแบบ  ของพุทธศาสนิกชนที่มี
ความเชื่อเรื่องกรรม บุญ  บาป จึงเกิด การ
ฌาปนกิจในรูปแบบของการเผาไหม้เพ่ือท าลาย
ศพ  อัน เป็ นร่างที่ ไร้วิญญาณ   แต่ยั งคงมี
ความส าคัญเชื่อมต่อระหว่างผู้ตาย และผู้ที่มี
ชีวิตอยู่   ซึ่งความเชื่อดังกล่าวปรากฏอยู่ ใน
ภูมิภาคของเอเชียอาคเนย์ ที่นับถือ ระพุทธ
ศาสนาอัน เป็ นนัยส าคัญ ที่ บ่ งบอกถึงการ
แสดงออกในด้านความรัก ความอาลัย ที่ผู้มี
ชีวิตอยู่จะพึงกระท าได้ในวาระโอกาสท้ายที่สุด
นี้  



๓๗ 
 

ศิลปะจึงมีส่วนเข้ามาเป็นองค์ประกอบ  
เพ่ือให้เกิดสุนทรียทางการมองเห็น ให้คลาย
ความเศร้าอาลัยลงได้เป็นการแสดงถึงความ
รุ่ ง เรือ งท างด้ าน วัฒ นธรรม และ เป็ นการ
แสดงออกถึงบริบททางสังคม ที่ปรากฏผ่านการ
จัดงานศพตามความเหมาะสมของสถานะทางผู้
วายชนม์ ดังประเทศ   ที่มีการฌาปณกิจ  ใน
ลักษณะเผาไหม้สิ่งที่รองรับส่วนของการบรรจุ
ศพเพ่ือไม่ให้เห็นสิ่งอุจาดต่อสายตา  ผู้มาร่วมใน
งาน  ท าให้มีการตกแต่ง ประดับ  ปลูกสร้างให้
เหมาะสมดังที่กล่าวอ้างมาแล้วนั้น   

  นกหัสดีลิงค์ , นกสักกะไดลิงค์ เป็น
สัตว์  ในป่าหิมพานต์ต านานหนึ่ง เป็นสัตว์วิเศษ
ต านานหนึ่งแต่ทุกต านานที่กล่าวอ้างมาทั้งมุข
ปาฐะ หรือลายลักษณ์อักษรนั้นมีใจความส าคัญ
ของลักษณะร่างกายของนกหัสดีลิงค์ไว้ตรงกัน
คือ“....มีหน้าเป็นช้าง มีงวง มีงา มีดวงตาเกรง
ขาม ล าคอล าตัวเป็นนกขนาดใหญ่ มีช่วงขาเป็น
ลักษณะของกินรี มีปีกดั่งพญาปักษา มีหางเป็น
พวงคล้ายไก่ สามารถบินได้....” แสดงให้เห็นว่า
นกหั สดี ลิ งค์ มี ลั กษ ณ ะ  ที่ พิ เศษ อย่ างยิ่ ง 
โดยเฉพาะส านวนของไตรภูมิกถากล่าวว่า “.... 
ชาวกุลุอุตรทวีปนี้ เป็นผู้มีบุญญาธิการ เมื่อสิ้น
อายุขัยลง ก็จะน าร่างอันเปลือยเปล่ามาวางไว้
กลางแจ้ง ขณะนั้นไม่นานก็จะมีพญานกใหญ่ 
บินมาจับศพน าไปไว้ที่อ่ืน...” (ทิว วิชัยขัคคะ, 
ม.ป.พ.: ๔๔ – ๔๕)    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ 
งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่จันทร์ศรี 
(พระอุดมญาณโมลี) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ในด้านความเชื่อของชาวล้านช้าง 
หรืออีสานในปัจจุบันได้รับอิทธิพลทางด้าน
พิธีกรรมมาจากต านาน “นกสักกะไดลิงค์” ซึ่งมี
ใจความว่า “... อันนกสักกะไดลิงค์นี้มักจะมา
จิกกิน คาบศพของชาวเมืองตักศิลานคร ซึ่ง
ขณะนั้นเจ้าผู้ครองนครตักศิลาถึงแก่พิราลัยและ
ก าลั งจัดงานพระศพอยู่นั้ น  ก็ ได้ เกิดความ
โกลาหลด้วยมีนกยักษ์บินมาคาบเอาศพไป เจ้า
นางสีดาจึงขันอาสาเป็นผู้ปราบนกยักษ์ด้วยธนู
อาคมของพระบิดาจนนกนั้นถึงแก่ความตาย
ด้วยศรธนูอาคมนั้น จึงได้ถวายพระเพลิงพระ
ศพพร้อมกับนกนั้นต่างพระเมรุ...” (ส. ธรรม
ภักดี , ๒๕๒๕ : ๓๒) จากความเชื่อดังกล่าว 
อัญญาสี่  หรือเจ้าขันทั้ ง ๔ (เจ้าเมือง  เจ้า
อุปฮาด เจ้าราชบุตร เจ้าราชวงศ์) จึงถือเอาคติ
ข้างต้นน ามาจัดท าพระเมรุเผาศพด้วยปราสาท
นกหัสดีลิงค์ และให้มีการเข้าทรงของนางสีดา
ก่อนลงมือเผาปราสาททุกครั้งและสงวนการ
จัดสร้างปราสาทนกหัสดีลิงค์ เฉพาะเจ้าผู้สืบ
เชื้อสายจากล้านช้างโดยตรง  



๓๘ 
 

   ดังปรากฏพิธีกรรมการฌาปนกิจ
ศพด้วยปราสาทนกหัสดีลิงค์ของทั้ง ๒ กลุ่ม
วัฒนธรรม จึงมีส่วนคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันออกไปตามเอกลักษณ์ของทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคของตน  แสดงให้เห็นถึงการ ร่วมสมัย
ของวัฒ นธรรมทั้ ง ๒  แผ่ นดิน  ก็ด้ วยการ
แลกเปลี่ยนและการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
ตลอดการเข้ามา มีบทบาททางการปกครองท า
ให้บริบททางสังคมมีส่วนท าให้   ดสัญญะในเชิง
พหุวัฒนธรรม และกลายเป็นแบบแผนที่มีการ
สืบทอดปฏิบัติกันมาแต่ครั้ งโบราณจนถึง
ปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่สอดแทรกในเชิงคติชนวิทยาผ่านพิธีกรรม
ความเชื่อที่เกี่ยวกับศพ และการเกิดรวมไปถึง
การใช้ปราสาท นกหัสดีลิงค์ต่างพระเมรุ, เมรุ 
ของกลุ่มวัฒนธรรมทั้ ง ๒ ดังบทความที่จะศึกษา     
ตามวัตถุประสงคดั์งนี้ 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับนก
หัสดีลิงค์ที่มีต่อพิธีกรรมเก่ียวกับศพ 
ของชาวล้านนา (ถ่ินเหนือ) 
และชาวล้านช้าง (ถ่ินอีสาน) 

๒. เพ่ือศึกษาคติชนวิทยาในด้านขนบ
ความเชื่อและพิธีกรรมอันเนื่องมาจาก
ปราสาทศพนักหัสดีลิงค์ 

๓. วิเคราะห์ให้ทราบถึงคุณค่าเชิง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรม
เกี่ยวกับศพอันเนื่องมาจากปราสาท 
นกหัสดีลิงค์ของชาวล้านนา (ถิ่นเหนือ) 
และชาวล้านช้าง (ถ่ินอีสาน) 

  

 

ภาพที่ ๒-๓ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ 
ล้านนา, ล้านช้าง ประมาณปี พ.ศ.  
๒๔๗๗ – ๒๔๙๘ 

ความเชื่อและแนวความคิดอัน
เนื่องมาจากความตาย 

  ความตายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป การประกอบพิธีกรรม
เกี่ยวการตายจึงเรียกว่า “การปลงศพ” ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญ  ในสังคมมนุษย์ซึ่งการประกอบ
พิธีกรรมนอกจาก จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
คติความเชื่อดั้งเดิมของผู้ตายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ตายแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
ทางด้านวัฒนธรรมที่มีกรอบความคิดมาจาก
ป รั ชญ าใน ด้ าน ศาสน า  ซึ่ ง เป รี ย บ ได้ กั บ
สั ญ ลั กษ ณ์ ที่ บ่ งบ อกถึ งค ว าม ค งอยู่ ท า ง
วัฒนธรรมของผู้คนได้อย่างแจ้งชัด   

  เมื่อการตายเกิดขึ้นก็ย่อมมีศพ       
ซึ่ งเกิดจากเมื่อร่างกายเสื่อมสภาพลงและ
ท้ายสุดเมื่อการสิ้นสุดของระบบการท างานใน
ร่างกายลง ทางชีววิทยาร่างกายจะเกิดการเน่า
เปื่อยซึ่งในทางซีววิทยาเป็นการท าลายของ
เซลล์ที่หยุดการท างานอันเป็นกระบวนการทาง
ชีวภาพที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ เมื่อมี



๓๙ 
 

ศพก็ย่อมมีการจัดการศพขึ้นซึ่งวิธีการต่าง ๆ ก็
ล้วน เป็น ไปตามจุดประสงค์ของผู้ที่ มีส่ วน
เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งความประสงค์ของ
ผู้ตายเอง การปลงศพจึงเข้ามา         มีบทบาท
เกี่ยวกับศพ และเมื่อมีการจัดการศพก็ย่อมมี
พิธีกรรมและองค์ประกอบของพิธี นับได้ว่ามี
พัฒนาการเป็นเวลายาวนานตามล าดับขึ้นอยู่ใน
แต่ละในช่วงสมัย มีการพัฒนารูปแบบขึ้นอย่าง 
ละเอียดซับซ้อนและมีวิถีทางศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ศาสนาจึงมีส่วนเข้ามาสอดแทรกคติ
ค าสอนต่าง ๆ เพ่ือและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติสืบมา   
  

พิธีกรรมเกี่ยวกับศพภายหลังได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 

  การรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในอารยธรรมอินเดีย ที่แพร่หลายเข้าสู่ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
๖ เป็นต้นมา นับเป็นปัจจัยส าคัญที่นอกจากจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมแล้วยังก่อให้เกิดพัฒนาการด้าน
พิธีและวิธีปลงศพจากการฝังศพไปสู่การเผาใน
เวลาต่อมาอีกด้วย     ซึ่งการปลงศพด้วยไฟ
หรือการเผาเรียกว่า“อัคนิสังสการ” ถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติการปลงศพของชนชั้นสูงที่
ป รากฏอยู่ ในสั งคมชมพูทวีปมาตั้ งแต่ ยุ ค
พุทธกาล โดยปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน         
ในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงการปลงพระพุทธ
สรีระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
วิธีการเผาเช่นเดียวกัน ดังความตอนหนึ่งว่า “... 
แล้วทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระ 

เช่นเดียวกับสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ ท า
จิตกาธานด้วย   ของหอมแล้ว ท าการเผา สร้าง
สถูปไว้ ในทาง       สี่แพร่ง...” 

 จากความเชื่อดังกล่าว  พุทธศาสนิกชนจึงสืบ
ทอดวิธีการปลงศพด้วยไฟเพ่ือให้เผาไหม้สรีระ
ศพ เพ่ือให้คงไว้แต่มวลกระดูก อันจะเป็นเครื่อง 
สักการบูชา หรือสิ่งระลึกจากผู้วายชนม์ตาม
สมควร ในพิธีกรรม จึงมีแบบแผนในการปลง
ศพกล่าวคือ “การบ าเพ็ญกุศลศพ” หัวใจส าคัญ
ย่อมอยู่ที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้พึงปฏิบัติต่อ ผู้วายชนม์        
ซึ่ งขนบธรรมเนี ยมของพุทธศาสนิกชนได้
บ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมที่
ลึกซึ้ง  สูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่นอกจากนั้น
ยังส่งผลถึงการร าลึกสังวร ที่เรียกว่ามรณานุสติ
อีกด้วยการจัดงานศพของชาวพุทธจึงเป็นไป
เพ่ือหวังให้ผู้ มีชีวิตได้ พิจารณาถึงความไม่
เที่ยงตรงแน่แท้ของร่างกาย  

 

 

อิทธิพลความเช่ืออันเนื่องมาจาก
พิธีกรรมเกี่ยวกับศพ 
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เมื่อสถานะภาพทางชนชั้นเป็นตัวก าหนดบริบท
ทางสังคมตั้งแต่ เกิด จนตาย จึงมีส่วนท าให้
สังคมยอมรับในสถานะนั้น ๆ อันเป็นตัวบ่งชี้ถึง
การก าหนดแบบแผนเพ่ือปฏิบัติและการยอมรับ
ร่วมกัน พิธีงานศพ ก็เช่นเดียวกัน เป็นเพียงการ
จัดงาน    สิ่งเดียวในตลอดชีวิต ๆ ผู้ที่มีชีวิตอยู่
จะได้แสดงความรักในโอกาสสุดท้าย งานศพ 
หรือพิธีกรรมการปลงศพ จึงมีองค์ประกอบใน
หลายส่วนด้วยกันดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า มี
การแยกย่อยในแต่ละส่วนลงไปตามรายละเอียด
นั้น ๆ ซึ่งเป็น   ที่แน่นอนว่าสถานะทางสังคม
ของผู้วายชนม์ ย่อมจะถูกก าหนดให้แตกต่างกัน
ออกไป ส าหรับดินแดนสุวรรณภูมิที่ มีการ
ประกอบพิธีกรรมฌาปนกิจด้วยการเผาไฟนั้น 
สิ่ งที่ ขาดก็คือ “สถานที่ประกอบการเผา” 
เพราะไฟเป็นตัวท าลายสรีระของศพ จึงจ าเป็น
จะต้องมีพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือใช้จัดงานนั้น ๆ  

  ส าห รั บ ส ย าม ป ระ เท ศ  ห รื อ
ประเทศไทย มี พ้ืนที่ ในระแวกใกล้ เคียงกับ
อาณ าจั ก ร อ่ืน  ๆ  อาทิ   อ าณ าจั ก รขอม , 
อาณ าจั ก รล้ าน น า, อาณ าจั ก รล้ านช้ าง , 
อาณาจักรพม่า ที่มีช่วงประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เดียวกัน มีการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพ
ด้วยการเผาไฟทั้งสิ้น ซึ่งบริเวณที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมก็ยั งประดับตกแต่ งไปด้วยเครื่อง
ประกอบมากมายตามสมควรแก่สถานะของผู้
วายชนม์ ซึ่งเรียกว่า “เมรุ” หมายถึง ชื่อภูเขา
กลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์
ชั้ น ดาวดึ งส์ , ที่ เผ าศพซึ่ งส ร้างขึ้ น เสมื อน
เลี ยนแบบ  เขาพระสุ เมรุ  หมายความว่ า
แนวความคิดดังกล่าวให้ดวงวิญญาณของผู้ตาย
ไปสู่สรวงสวรรค์ ตามแนวความเชื่อที่ อ้างอิง
จากจักรวาล หากเป็นประเทศไทยก็ย่อม

หมายถึงไตรภูมิกถา เป็นต้น หากสถานะของผู้
วายชนม์อยู่ในระดับของผู้มี เกียรติระดับสูง 
อาทิ  พระมหากษัตริย์ ,เจ้ าผู้ ครองแผ่นดิน 
สถานะของที่ประกอบพิธีเผาศพจะถูกก าหนด
เรี ย ก ว่ า  “พ ระ เม รุ ม าศ ”  ห รื อพ ระ เม รุ 
ตามล าดั บ  และย่อมได้ รับการถวายพระ
เกียรติยศอย่างสูงสุดอย่างโบราณราชประเพณี 
สืบมา   

 

ขนบธรรมเนียมของการถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ โดย พระเมรุม า ศ  ห รือ พ ร ะ เม รุ  
เป็นนามของสิ่ งก่อสร้าง อันเกี่ยวเนื่องในการ
พิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านาย ถือเป็นสิ่งที่
ใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ หรือหีบ
พระศพตามล าดับชั้นยศ ซึ่งมีมาแต่ครั้งโบราณ
กาล โดยส่วนมากนิยมสร้างให้สูงใหญ่ดุจเขา
พระสุ เมรุ อัน เป็นที่ ตั้ งของจุดกึ่ งกลางของ
จักรวาลการเลียนแบบดังกล่าวยังมีไปถึงสิ่งที่
ประกอบโดยรอบ  พระเมรุมาศ,พระเมรุ อาทิ 
เทวดาประจ าทิศ, สัตว์หิมพานต์, ต้นไม้ในความ
เชื่อ, หรือแม้กระทั่งการแต่งกายของผู้ประกอบ
พิธีและเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกด้วย แนวความคิด
ดังกล่าวยังได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ – 
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ฮินดู และผสมผสานร่วมกับพระพุทธศาสนาได้
อย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งพุทธศาสนาและเทวนิยม
จากคติของพราหมณ์ก็ย่อมเป็นไปโดยปรมัตถ์ 
เพ่ือถวายพระเกียรติยศอันสูงสุดที่จะพึงมีแด่
พระบรมศพในวาระโอกาสสุดท้าย  (ธงทอง  
จันทรางสุ, ๒๕๕๑: ๒๖) 

 

 ซึ่งนอกเหนือจากอาณาจักรสยามที่มีการสร้าง
พระเมรุ หรือเมรุเป็นที่เผาพระศพ,หรือศพ แล้ว

นั้น  นอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อดังกล่าวใน
แถบแผ่ น ดิน สุ วรรณ ภู มิ ที่ มี ลั กษณ ะของ
สิ่ งก่อสร้าง     เพ่ื อใช้ประกอบ  พิธีกรรม
แตกต่างกันออกไป นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์
ประจ าอาณาจักรหรือถิ่นฐานของแผ่นดินนั้น ๆ 
อาทิ อาณาจักรล้านนาประกอบพิธีกรรมปลง
ศพด้วยปราสาท, อาณาจักรพม่าประกอบ
พิธีกรรมปลงศพด้วยเมรุ อาณาจักรขอมปลงศพ
ด้วยเมรุ, และอาณาจักรล้านช้างก็ปลงศพด้วย
เม รุ  เป็ น ต้ น  ซึ่ ง แ ต่ ล ะ แ ผ่ น ดิ น ก็ ย่ อ ม มี           
อัตลักษณ์ของเครื่องใช้ในพิธีกรรมแต่งต่างกัน
ออกไปแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือ หีบศพ โกศ
บรรจุศพ อันเป็นสิ่งที่จะไม่ให้เกิดอุจาดทาง

สายตา และเป็นการบ่งบอกถึงสถานะของศพ
อีกด้วย เช่น พระบรมศพ,พระศพ ย่อมจะถูก
อัญเชิญลงในพระลองและประกอบด้วยพระ
บรมโกศ, พระโกศตามล าดับ หรือปัจจุบันก็มี
หีบ พระบรมศพ, หีบพระศพ เป็นต้น นอกจาก 
นั้นบุคคลส าคัญที่มีบรรดาศักดิ์ หรือผู้ที่ได้รับ
เกียรติยศ ก็สามารถ บรรจุศพภายในโกศตาม
ชั้นยศ หรือหีบตามชั้นยศ ตามแต่สมควรแก่สถานะ
อีกด้วย พระโกศพระราชวงศ์แห่งสยามประเทศ 
และพระโกศพระราชวงศ์หลวงพระบางร่มขาว 

 

พิธีกรรม,แนวความเชื่อเกี่ยวกับการปลง
ศพของชาวล้านนา และล้านช้าง 

  ความเชื่อของชาวอีสาน หรือถิ่น
อีสานนั้นปัจจุบันยังคงได้รับอิทธิพลความเชื่อ
ด้ังเดิมมาจากล้านช้าง   ซ่ึงแผ่อาณาเขตของ
ความเชื่อสอดแทรกแนบแน่นอยู่ในสายเลือด
ใหญ่ ของชาวอีสานนั้นก็คือ แม่น้ าโขง ที่เป็นจุด
เชื่อมโยง  ทางวัฒนธรรมแนวราบลุ่ม ก่อเกิด
อารยธรรมมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งไม่อาจ
แบ่งแยกได้ในปัจจุบันนี้ การเกิด การตาย ก็เฉก
เช่นเดียวกันวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนช่วยให้มีอ
สังเกตบางประการว่าปฏิบัติหรือ ไม่ปฏิบัติ จะมี
เหตุผลเข้ามารองรับความเชื่อนั้น ๆ เสมอ    

  วัฒ น ธ ร รม ถิ่ น อี ส าน  “ ก า ร
เสียชีวิต” หรือการตายของบุคคลอันเป็นที่รัก
ในครอบครัวขึ้นมักจะประกอบพิธีการของศพใน
บ้านเรือนของตน และบ้านที่จะจัดงานก็จะเรียกว่า 
“เฮือนดี”และมีการจัดแต่งตั้ง  โลงศพ, หีบศพ ใน
รูปแบบตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
หากแต่ผู้ที่มา ร่วมงานนั้นก็จะไม่นิยมบอกว่า
ตนเองไปงานศพ แต่จะบอกกันว่าไปเฮือนดี 
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เป็นต้น การปลงศพโดยส่วนมากนิยมจัดพิธีเผา
ศพกลางแจ้งในสมัยโบราณ อาทิ กลางทุ่งนา, 
กลางป่าช้า หรือกลางลานวัด เป็นต้น ซึ่งการ
เผาศพในวันนั้นก็จะเรียกกันว่า “ไปส่งสการ” มี
การชักลากศพของผู้ตายใส่เกวียน ใส่รถ แต่
ปัจจุบัน เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนไปยุคสมัย
เจริญก้าวหน้า ป่าช้าหรือทุ่งนาก็ปรับสภาพการ
เผาศพมาที่เมรุที่มีปล่องควันภายในบริเวณวัด, 
ส านักสงฆ์ หรือตามแต่ชุมชนก าหนดแทนแต่ก็
ยังนิยมชักลากหีบศพจากบ้านผู้ตาย ไปยังเมรุ
เผาศพโดยใช้ค าว่า “ไปส่งสการ” ตราบเท่า
ปัจจุบันนี้  

 

  ลักษณะของการเผาศพของเจ้า
เมือง, เจ้าหัวเมือง, ระดับผู้ปกครองชั้นสูงของ
อาณาจักรล้านช้าง  ในอดีตมีแบบแผนเป็น
ข้อก าหนดที่เห็นได้เด่นชัดคือ “อุบลราชธานีศรี
วนาไลยประเทศราช” หรือจังหวัดอุบลราชธานี
ในสังกัดปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน
ตั้งอยู่ ณ าคอีสานนี้ กล่าวได้ว่าจากหลักฐาน
ทางประวัติ ศาสตร์ , เอกสารชั้ นต้น , และ
ภาพถ่าย แสดงให้เห็นการปลงศพด้วยวิธีการ
ฌาปนกิจแบบเผาไฟซึ่งก าหนดลักษณะของเมรุ
ได้อย่างชัดเจน อาทิ บุคคลทั่วไปหรือชาวบ้าน
ธ ร รม ม าจ ะตั้ งศ พ บ น ก อ งฟ อน ด้ ว ย ฟื น 
ไม้ เนื้อแก่นติดไฟขนาดใหญ่ประมาณ ๑ -๒ 

เมตร จ านวนมากพอที่จะเผาศพได้ตลอดทั้ง
ร่างกายให้เหลือแต่กระดูก ทั้งนี้บนโลงศพจะ
พาดด้วยไม้ขนาดใหญ่ลงอาคม เรียกว่า “ไม้ข่ม
เห็ง” เพ่ือไม่ให้โลงศพล้มเอียงในขณะประกอบ
พิธีกรรมเผาศพ แต่ถ้าเป็นระดับเจ้าประเทศ
ราช, เจ้าหัวเมือง, หรือเจ้าขันทั้ง ๕ ตามนัยยะ
ความเชื่อ จะตั้งพระเมรุ, เมรุตามแต่ยศถาและ
บรรดาศักดิ์ของผู้พิราลัย, ถึงแก่กรรมนั้น ๆ ซึ่ง
มักจะยกพ้ืนขึ้นสูงประกอบกับด้านบนมีโรงหลังคา
ระบายด้วยผ้าม่านสีขาวบาง หรือสีตามความ
เหมาะสม หากผู้มีบรรดาศักดิ์มากจะมีเมรุที่สูง
ใหญ่ เรียกว่าเมรุลอยจิตกาธานและประกอบลูก
เมรุตามทิศทั้ง ๔ และจะเผาด้วยไม้ชนิดหอม
ตามแต่สมควรจะหาได้  
  หากแต่ผู้พิราลัย เป็นถึงเจ้าแขวง    
อันสืบเชื้อสายมาแต่เดิม (อัญญาสี่) ก็จะนิยม
สร้างปราสาทศพถวายเป็นการเชิดชูพระ
เกียรติยศในวาระสุดท้ายเป็นรูป “นกสักกะได
ลิงค์” และจะมีพิธีการมากมายหลายล าดับ ซึ่ง
นกสักและยังคงรักษาข้อปฏิบัติดังกล่าวสืบต่อ
กันมาจกะไดลิงค์นี้  ก็คือนกหัสดีลิงค์ มีรูปร่าง
หน้าตาตามต าราที่เคยกล่าวอ้างไว้ทุกประการ 
ากรุ่นสู่รุ่น   

   (ปฐมพงศ์ ณ จ าปาสัก, ๒๕๖๑)     
ได้ให้ข้ออรรถาภิบายในเรื่องนี้ว่า “... กล่าวว่า
ต านานเมื่อหลายพันปีย้อนหลังเจ้านครตักกะ
ศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานคร ได้สวรรคตลง        
พระมเหสีจึงน าพระศพไปประกอบพิธีที่ทุ่ งหลวง          
ขณะนั้นเองนกสักกะไดลิงค์ได้บินลงมาโฉบจับหมายจะ
น าพระศพไปกินตามความเคยชินเมื่อพระมเหสี
ตกพระทัยดังกล่าวได้ประกาศหาให้ผู้มีฝีมือไป
ต่อสู้แย่งพระศพกลับคืนมาแต่ก็ถูกนกโฉบจับไป
หมดทุกราย มีธิดาองค์หนึ่งแห่งตักกะศิลานคร
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นามว่า “เจ้านางสีดา” ได้ขันอาสาองค์ไปปราบ
นกสักกะไดลิงค์เจ้านางได้ใช้ศรดังกล่าวอาบยา
พิษ แล้วยิงไปถูกตัวนกยักษ์นั้นถึงแก่ชีวิต ชาว
นครจึงได้อัญเชิญพระศพไว้บนตัวของนกยักษ์
นั้น แล้วถวายเพลิง   ไปพร้อมกัน 

  จากคติความเชื่อดังกล่าวจึ งได้
จ าแลงนกสั กกะไดลิ งค์ ขึ้ น มาใน รูปแบบ
สถาปัตยกรรมในรูปแบบปราสาทที่ใช้ส าหรับ
ฌาปนกิจศพ, หมายรวมเป็นที่ส าหรับเผาศพ
โดยตรง แต่มีธรรมเนียมของการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมความเชื่อและมีระเบียบแบบแผนของ
งานเรียกว่า “พิธีกรรมฆ่านกสักกะไดลิงค์” ซึ่ง
แพร่หลายในหลวงพระบาง, เวียงจันทร์, จ าปา
ศักดิ์ สืบสายต่อมาจนถึงเจ้าเมืองอุบลราชธานี 
เมืองยศสุนทร (ยโสธร) สืบเชื้อสายจากอัญญาสี่
เท่านั้น คือ เจ้าเมือง เจ้าอุปราช  เจ้าราชวงศ์ 
เจ้าราชบุตร ซึ่งในสมัยโบราณทางภาคอีสานจะ
กระท าพิธีเผาศพบนนกสักกะไดลิงค์ จ ากัด
เพาะเจ้าผู้สืบเชื้อสายจ าปาสัก โดยจัดที่ทุ่งศรี
เมือง จนกระทั่ง พระเจ้าน้องยาเธอฯ กรมหลวง
สรรพสิทธิ์ประสงค์ เสด็จมาเป็นข้าหลวงประจ า
หัวเมืองอุบลราชธานี  จึงมีพระประสงค์จะ
ยก เลิ ก พิ ธี ก รรม ดั งกล่ าว ด้ ว ยดู เป็ น ก าร
เลียนแบบอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมวงศ์ฯ อย่างกษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร ที่
จะอัญเชิญไปถวายเพลิงที่ท้องสนามหลวง แต่
กรมหลวงสรรพสิทธิ์ฯ  ยังคงโปรดให้จัดถวายการ
เผาศพนี้ต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ผู้
ทรงคุณอันประเสริฐนี้ ได้ หากแต่ก็ยังมีบาง
ศรัทธาที่เคารพนับถือในเจ้าผู้สืบราชวงศ์ ยังคง
ถวายเพลิงศพบนหลังนกสักกะดีลิงค์และยังมี
พิธีกรรมที่สืบทอดแบบโบราณอย่างล้านช้างสืบ
มา” 

  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการ
จัดท าปราสาทนกสักกะไดลิงค์ (หัสดีลิงค์) มี
ก ารสื บท อดกั นม าจน ถึ งปั จ จุ บั น  ก็ ย่ อ ม
หมายความว่านางเทียม หรือผู้สืบเชื้อสายการ
เข้าทรงเจ้านางสีดาก็มีการสืบเช่นกัน  ผู้ศึกษา
สามารถล าดับได้ดังนี้  อัญญาใหญ่นางแพง, 
อัญญาใหญ่นางอบ, อัญญาใหญ่ท้ าวจอม, 
อัญญาเจ้าเรือนสมบูรณ์ และสืบต่อลงมาจนถึง
พิธีกรรมที่เป็นต้นเค้าของโบราณ จะต้องมีพิธี
ฆ่านกหัสดีลิงค์ก่อนการฌาปนกิจ เสมอ ซึ่งผู้
ประกอบพิธีจะต้องเข้าทรงเทียมนางสีดา ซึ่ง
เทียมนางสีดานี้ก็จะต้องรับการสืบทอดมา
เท่านั้นยุคแรกคือญาแม่นางสุกัณ ปราบภัย ผู้
สืบเชื้อสายมาจากเมืองตักกะศิลา เมื่อญาแม่
สุกัณ    ถึงแก่กรรมไปแล้ว บุตรสาวของท่าน
คือ คุณยายมณีจันทร์ ผ่องศิล เป็นผู้รับช่วงใน
การทรงเจ้านางสีดาลงมาฆ่านกหัสดีลิงค์ เมื่อ
คุณยายมณีจันทน์ ผ่องศิล ถึงแก่กรรมแล้ว 
บุตรสาวของท่าน คือ คุณสมวาสนา รัศมี รับ
ช่วงเป็นคนทรงเจ้านางสีดาลงมาฆ่านกหัสดีลิงค์
ต่อมา ต่อมาเมื่อคุณสมวาสนา รัศมีถึงแก่กรรม
ไปแล้ว คุณแม่ยุพิน ผ่องศิล เป็นผู้รับช่วงในการ
เข้าทรงเจ้านางสีดาลงมาฆ่านกหัสดีลิงค์ต่อไป 
ปัจจุบันคือคุณเมทินี  หวานอารมณ์ เป็นเทียม
ร่างทรงของเจ้านางสีดาและสามารถประกอบ
พิธีกรรมตามที่รับสืบทอดมาทุกประการ 

            ในการที่จะเชิญเจ้านายสีดามาฆ่า
นกหั สดี ลิ งค์ นั้ น  โบ ราณ ก าหนด ตั วแท น
ของอัญญาสี่ จ านวนผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๔ คน 
ที่เป็นบุตรหลานของอัญญาสี่จะต้องน าขันธ์ห้า 
คือ ดอกไม้ขาว ๕ คู่ เทียนแท้ ๕ คู่ ยาวคืบหนึ่ง 
ใส่พานไปที่ต าหนักทรงของเจ้าแม่สีดา เพื่อบอก
กล่าวเชิญเจ้าแม่ไปฆ่านกหัสดีลิงค์ เมื่อผู้ทรง
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ได้รับขันธ์เชิญก็จะเข้าทรงเชิญเจ้าแม่สีดาลงมา
พบตัวแทนอัญญาสี่ แล้วว่าจะรับหรือไม่ เมื่อ
ท่านเจ้าแม่ในร่างทรงรับจะไปฆ่านกหัสดีลิงค์
เรียกว่า คายหน้า คือ เครื่องบูชาบวงสรวง
ก่อนที่จะไปฆ่านกหัสดีลิงค์นั้น จะต้องมีการ
บวงสรวงเข้าทรงเสียก่อนตามประเพณีโบราณ 
เครื่องบูชาครูหรือเครื่องบวงสรวงมีทั้งหมด ๑๗ 
รายการ 

            เมื่อขบวนแห่ไปถึงบริเวณที่ตั้งเมรุ
นกสักกะไดลิงค์หรือนกหัสดีลิงค์แล้วขบวนก็จะ
เดินไปรอบๆ พอนกหัสดีลิงค์เห็นเช่นนั้นก็จะ
หันซ้ายหันขวางวงก็จะไขว่คว้า ตาก็จะเหลือก
ขึ้นลง           หูก็กระพือปากก็จะอ้าร้องเสียง
ดัง พร้อมที่จะต่อสู้ เจ้าแม่สีดาก็ไม่รั้งรอ ก็จะ
ทรงศรยิงไปที่นกหัสดีลิงค์อีกครั้ง แห้ไปอีกก็จะ
กลับมายิงนกหัสดีลิงค์อีก จนนกหัสดีลิงค์หมด
แรงไม่เคลื่อนไหว ซึ่งแสดงว่านกหัสดีลิงค์ตาย
แล้ว แผลที่ถูกยิงก็จะมีเลือดไหลออกมาซึ่งจะ
สาดด้วยน้ าแดงชนิดเหนียวข้น 

            เมื่อเห็นว่านกหัสดีลิงค์หมดก าลัง
แล้ว บริวารของเจ้าแม่สีดาก็จะช่วยเอาหอกเอา
ดาบเอาธนู ฟันแทงนกหัสดีลิงค์ เมื่อเสร็จจาก
การฆ่านกหัสดีลิงค์แล้ว ขบวนเจ้าแม่สีดาก็กลับ
ต าหนั ก พั กผ่ อน รอจนสามคื น  ก็ จะมี พิ ธี
บวงสรวงเจ้าแม่สีดาอีกเรียกว่า บวงสรวงครั้ง
หลังเรียกว่าคายหลัง เครื่องบวงสรวงก็เช่นเดิม
คือ เหมือนคายหน้า คายหลังต้องใช้เงินบูชาครู 
๑๕ ต าลึง ช่างที่ท าเมรุนกหัสดีลิงค์ในเมือง
อุบลราชธานี ที่ผู้เขียนพอรู้ก็มี    ญาท่านดีโลด
วัดทุ่งศรีเมือง ญาท่านพระมหาเสนาวัดทุ่งศรี
เมือง ช่างโพธิ ส่งศรี , ช่างสาย สุททรราวงศ์ 
ช่างสีห์ ข่างครูค าหมา แสนงาม ช่างศิลป์ ฟุ้งสุข 
ซึ่งท่านดังกล่าวก็เสียได้ชีวิตไปหมดแล้ว 

            (บ าเพ็ญ   ณ  อุบล,(๒๕๕๑) ผู้
ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ โดยถ่องแท้จะเห็นได้ว่ า 
การสร้างเมรุนกหัสดีลิงค์นั้นสมัยโบราณนิยม
สร้างให้ท้องนกติดพ้ืนดิน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของนกที่อาศัยอยู่ในป่า ไม่มีการยก
ร้าน หรือยกพ้ืนสูงขึ้นเหมือนปัจจุบัน เพ่ือ  
สะดวกในการเผาศพ/เพ่ือให้ตัวนก  โดดเด่น และ
เพ่ือความสะดวกในการท างานต่าง ๆ แต่การยก
ร้านหรือยก พ้ืนให้ท้องนกสูงขึ้นจากพ้ืนดิน
ประมาณ ๑.๐๐ – ๒.๐๐ เมตร ท าให้มองคล้าย
กับว่า “นกหมอบอยู่บนพ้ืนไม้   หรือนกอยู่ใน
กรง” ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อีกประการ
หนึ่งที่เปลี่ยนไปคือ “เมรุหอแก้วบนหลังนก”      
ในสมัย โบราณสร้างบนตัวนก แต่ปัจจุบันสร้าง
คร่อมตัวนกโดยเสาเมรุ ๔ เสาตั้งอยู่นอกตัวนก 
เช่ น เดี ย วกั บ เม รุ ทั่ ว ไป  ท า ให้ ไม่ ต ร งกั บ
ความหมายที่ว่า “ศพตั้ง ณ หอแก้วบนหลังนก” 
ในฐานะคุณพ่อบ าเพ็ญ  ณ อุบล เคยได้รับ 
แต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการจัดสถานที่
สร้างเมรุหกหัสดีลิงค์ ประดับตกแต่งในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระราชรัตโนบล ๑๗ – 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ วัดทุ่งศรีเมือง จึงได้
หารือคณะกรรมการให้มีการสร้างเมรุตามแบบ
โบราณ เพ่ือคงความหมายดั้งเดิมไว้ โดยไม่
เปลี่ยนแปลงกล่าวคือ “นกหัสดีลิงค์ ท้องนกติด
กับพ้ืนดินตามธรรมชาตินกในป่า และเมรุหอ
แก้ว สร้างบนตัวนก”  

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในเรื่องของพิธีกรรม
ปลงศพโดย ใช้นกหัสดีลิงค์ต่างพระเมรุ, เมรุ        
ที่ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม
ตลอดทั้งบริบททางสังคมที่ถูกหล่อหลอมเข้า
ด้วยกัน ปัจจุบันชาวอุบลราชธานีและจังหวัด
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ต่าง ๆ ในภาคอีสานยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ของพิธีกรรมดังกล่าวไว้อย่างระมัดระวัง ซึ่ง
ยังคงปรากฏการถวายเพลิงโดยใช้นกหัสดีลิงค์
ต่างเมรุในศพของพระสงฆ์  ผู้ทรงสมณะศักดิ์
ตั้งแต่ชั้นพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป โดยผู้ศึกษา
ได้เข้าร่วมพิธีกรรมล่าสุดคือ พิธีพระราชทาน  
เพลิงศพ “พระอุดมญาณโมลี” หรือหลวงปู่
จันทร์ศรี จันทธีโป ซึ่งเป็นพระสงฆ์    ผู้ด ารง
สมณศักดิ์ชั้นเจ้าคณะรอง(หิรัญบัฏ) เมื่อถึงการ
มรณ ภาพจึ งได้ รับพระราชทาน เพลิ งศพ 
คณะกรรมการจัดงานจึงได้ถวายเกียรติยศแด่
องค์หลวงปู่ ในวาระโอกาสสุดท้ายด้วยการ
จัดสร้างเมรุแบบฉบับของชาวอีสานนั้นก็คือ 
“เมรุนกสักกะไดลิงค์ และประกอบพิธีได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามศรัทธาที่ ชาวจังหวัด
อุดรธานี และชาวอีสานร่วมกันรักษาและจัด
ถวายในครั้งนี้ 

  ความเชื่อของชาวล้านนา  หรือ
ถิ่นเหนือในปัจจุบันมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกับ
ชาวถิ่นอีสานบาง ส่วนซึ่งก็มีข้อแตกต่างอัน
แสดงให้เห็นถึงความคงอยู่ของอัตลักษณ์ชาว
ล้านนาจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า อิทธิพลของ
ชาวล้านนาที่ประกอบพิธีกรรมปลงศพนั้น 
สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนดั้งเดิมมาจากชาว
อินเดีย โบราณที่ถ่ายทอดมา    ยังขอมและ
แปรเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันในฉบับ
ล้านนา  

 ในอดีต งานศพแบบล้านนาหรือ
ถิ่นเหนือนั้นมีบทบาทในเชิงสังคมวัฒนธรรม 
กิจกรรมต่างๆ  มี เป้ าหมายที่ จะช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ตายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจ 
ผู้หญิ งจะช่วยกันเตรียมอาหาร และสิ่งของ 

ในขณะที่ผู้ชายท างานช่าง เช่น การท าโลงศพ 
สิ่งของในพิธีกรรม เช่น   ตุงสามหาง หรือห่อ
ข้าวด่วน เป็นชุดของสัญญะ      ที่แสดงให้เห็น
ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับโลกที่ทับซ้อน
ของคนเป็นและคนตาย รวมถึงชี้ว่าความตาย
เป็นสัจธรรมของทุกชีวิต  ผู้ศึกษามี โอกาส
ร่วมงานศพของชาวล้านนาอยู่ ๒ ครั้ง ข้อมูล
ต่าง ๆ  ได้จากการสังเกตการณ์ในงานศพและ
สัมภาษณ์ผู้มาร่วมงาน พบว่าแต่ละครอบครัว
จะต้องน าข้าวสารอย่าง น้อย ๒ ลิตรมามอบให้
ครอบครัวผู้ตายเพ่ือเลี้ยงดูแขกในงานผู้คนยังคง
ช่วยกันท าอาหารและเข้าป่าเพ่ือหา ไม้ฟืน มี
การกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าชุมชนได้พยายามรื้อฟ้ืน
กิจกรรมท าโลงศพและปราสาทศพขึ้นอีกครั้ง  
และประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็ด้วย
มีการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ และ
ก าหนดเป็นแบบแผน  ลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้พิธีกรรมงานศพแบบ
ล้านนาเป็นสื่อพิธีกรรม  โดยเชื่อมโยงให้ผู้คนมา
สัมพันธ์กันเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สิ่งของและกิจกรรม
ในงานศพส่งผลต่อการรับรู้ของคนที่มีต่อตนเอง
และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม ในฐานะผู้ พ่ึงพา
ตนเอง 

  ชาวถิ่นเหนือเมื่อพูดถึงงานศพ
หรือไปเข้าร่วมก็จะบอกต่อ ๆ กันว่า “ไปบ้าน
ศพ” หรือสังเกตได้จากเสียงปี่พาทย์ที่กระท า
การบรรเลงเป็นเพลงจ าเพาะงานศพ อาทิ เพลง
ปราสาทไหว, เพลงมอญร้องไห้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อ
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ผู้คนในหมู่บ้านนั้น ๆ ได้ยินก็ย่อมทราบว่ามี
ผู้เสียชีวิตในชุมชนของตนเป็นแน่ และหากว่า 
เตรียมการบอกกล่าวไม่ทันการณ์ เจ้าภาพบ้าน
ศพก็จะจุดประทัดเพ่ือเป็นสัญลักษณ์บอกว่า
บ้านตนมีผู้เสียชีวิตลงแล้ว จากนั้นผู้ที่อยู่อาศัย
ในชุมชนก็จะพากันแต่งกายไว้ทุกข์มาในช่วง
เย็ น เ พ่ื อ ร่ ว ม ฟั งก า ร ส ว ด พ ระ อ ภิ ธ ร ร ม 
หรือที่เรียกกันติดปากชาวเหนือว่า “สวดศพ”   
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติจะคอยจัดเตรียมให้
การต้อนรับแขกผู้มาเยือนเพ่ือแสดงความอาลัย
แ ล ะ เค า ร พ ศ พ  เมื่ อ บ า เ พ็ ญ กุ ศ ล ต า ม
ก าหนดเวลาแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของ 
พิธีกรรมฌาปนกิจศพ ซึ่งชาวล้านนาก็สืบทอด
การปลงศพด้วยวิธีเผาไหม้ทั้งสิ้น และที่ส าคัญ
คือการเผาศพของชาวล้านนาในสมัยโบราณยัง
ไม่มีเมรุทรงอาคารถาวรอย่างปัจจุบัน จะนิยม
เผาศพกันในป่าช้าและกลางแจ้งเท่านั้นจะไม่
นิยมไปเผาในวัดอย่างปัจจุบัน เว้นแต่เป็นศพ
ของเจ้านายฝ่ายเหนือ หรือพระสงฆ์เท่านั้นที่จะ
ได้รับอนุญาตให้ฌาปนกิจในอาราม   หรือ
บริเวณใกล้เคียง        

  พิธีกรรมปลงศพของชาวล้านนาที่
ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือ “ปราสาท
ศพ” ซึ่งเป็นการไปเผาศพก็จะเรียกว่“ส่งสการ” 
สถาปัตยกรรมทรงอาคารเรือนยอด ที่ ถูก
ก าหนดตามระดับชนชั้นของผู้วายชนม์ ซึ่ ง
ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยปราสาทศพดังกล่าวแสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนของสถานะผู้วายชนม์และบริบททาง

สังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ปราสาทงานศพจะ
นิยมใช้ ในพิธีงานศพของจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือเท่านั้น  สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็น
วัฒนธรรมที่รับมาจากเมืองเชียงรุ้งแห่งสิบสอง
ปันนา ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลไท (ไทย) แต่
ด้ังเดิม 

  รูปแบบของปราสาทงานศพมี
ด้วยกัน ๒ รูปแบบคือ ปราสาทที่ท าด้วยไม้ ซึ่ง
เป็นวัสดุดั้ งเดิมส่วนใหญ่ท ามาจากไม้ฉ าฉา 
เพราะมีน้ าหนักเบาและเวลาเผาจะไหม้ไฟได้
ง่าย ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นวิวัฒนาการ
ของปราส สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไ โดยจะ
น าโต๊ะ เก้าอ้ีมาประดับในปราส เมื่อเวลาเผาศพ
แล้วก็จะน าโต๊ะ เก้าอ้ีเหล่านั้นไปมอบถวาย
ให้กับวัดเพ่ือใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป 
และขนาดของปราสาทหรือลั กษณ ะของ
ปราสาทก็ถูกก าหนดดังนี้   
 

  ๑. พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ชั้นสูง
รวมถึงเชื้อพระวงศ์ พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ 
สันนิษฐานว่าจะต้องมียอดของปราสาทมากกว่า 
๑ ยอด ลักษณะเป็นเครื่องหลังคาเรียกว่าหลัง
กูบ ปราสาทเทินอยู่บนสัตว์หิมพานต์ เช่น นก
หัสดีลิงค์ ๒. เจ้านายชั้นรองลงมา พระสงฆ์ 
สามเณรทั่วไป ขุนนาง คหบดี และผู้ที่เคารพนับ
ถือ จะใช้ปราสาทหลังก๋า หลังเปียง และหลังก๋า
โจง   (มีดนตรีประกอบการเผาศพได้)   
  ๓. ประชาชนทั่ ว ไป ใช้อาคาร
ขนาดย่อมเรียกว่าแมว เพ่ือครอบไว้เฉย ๆ   
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  ๔. ไพร่ หรือทาส (ในอดีต) นิยม
เผากลางแจ้งไม่มีสิ่งใดประดับเป็นเกียรติ 

  ในปัจจุบันขั้นตอนการท าพิธีศพ
ของคนในภาคเหนือนั้น เมื่อมีคนตายขึ้นทาง
บ้านโดยลูกหลานหรือญาติ พ่ีน้องก็จะรีบไป
ติดต่อซื้อโลงศพและปราสาททันที การตั้งศพจะ
ประกอบด้วยโลงศพมีการประดับประดาด้วยไฟ
สีหรือไฟกระพริบอย่างสวยงาม ก่อนที่จะน าโลง
ศพขึ้นบรรจุบนปราสาท จะมีการท าพิธีกรรม
ทางสงฆ์คือการทานปราสาทเสียก่อน โดยจะ
นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นผู้ท าพิธีก่อนที่ชาวบ้าน
และบรรดาลูกหลานของคนตายจะช่วยกันยก
โลงศพขึ้นบรรจุบนปราสาท     ซึ่งพิธีทาน
ประสาทมักจะกระท าก่อนวันเผา ๑ วัน  

  ผู้ ศึ กษ าได้ ค้ น คว้ าต าน านมู ล
ศาสนา มีใจความส าคัญกล่าวว่า นกหัสดีลิงค์
จะอาศัยอยู่บนจิกผา คอยปรนนิบัติอนุสิษฐฤาษี 
ครั้งหนึ่งวาสุเทพดาบส (แห่งดอยสุเทพ) หารือ
กับสุกกทันตฤาษี (เมืองละโว้) คิดอยากสร้าง
เมืองหริภุญไชย อยากได้เปลือกหอยสังข์จึงใช้
ให้ นกหั สดี ลิ งค์ ไปคาบ เอาหอยสั งข์กลาง
มหาสมุทร์ ในหนังสือเล่าเรื่องไตรภูมิ ของพระ
ยาอนุมานราชทน ซึ่งแปลจากคัมภีร์ไตรภูมิพระ
ร่วงของพญาลิไทแห่งนครสุโขทัย กล่าวว่าการ
ท าศพของชาวอุตตรกุระซึ่งเป็นผู้มีบุญนั้นจะ
นิยมห่อศพด้วยผ้าขาวแล้วน าไปวางไว้กลางแจ้ง 
แล้วจะมีนกหัสดีลิงค์มาคาบหรือคีบไปทิ้งในที่
อ่ืน 

  (เศ รษ ฐมั น ต ร์   ก าญ จน กุ ล , 
๒๕๕๔: ๒๖) “…อันว่านกนั้นไส้ ลางอาจารย์ว่า
นกหัสดีลิงค์  ลางอาจารย์ว่านกอินทรี ลาง
อาจารย์ว่านกกด อันมาคาบเอาศพไปเสียนั้น 

ล า ง อ า จ า ร ย์ ว่ า เอ า ตี น คี บ ไป เสี ย …” 
ขณะเดียวกันในต านานสิงหวติกุมาร ประเพณี
เมืองเชียงแสน กล่าวว่า ตัวราชครูเจ้าวัดหลวง
อนิจกรรมไปแล้ว ใส่ปราสาทต่างรูปนกหัสดี
ลิงค์ ส่งสการด้วยเรือพ่วงกลางแม่น้ าของ ซึ่งจะ
เห็ นว่ าในอดีต พิ ธีศพของพระเถระมั กจะ
เกี่ยวข้องกับนกหัสดีลิ งค์โดยจะนิยมสร้าง
ปราสาทหรือเมรุบรรจุศพเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ 

  วัฒนธรรมของคนล้านนาเกี่ยวกับ
พิธีศพนั้นเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิต
ของคนเมืองมานานนับหลายร้อยปี เมื่อมีคน
ตายจะต้องจัดงานศพขึ้นเพ่ือเป็นการไว้อาลัย
แก่คนตายอย่างสมเกียรติ พิธีศพของคนล้านนา
จะมีความแตกต่างจากพิธีศพของคนในภาคอ่ืน
คือการจัดแต่งปราสาทใส่ศพประดับประดาด้วย 
ดอกไม้สดหรือแห้งให้แลดูสวยงาม นัยว่าเพ่ือ
เป็นการยกย่องผู้ตายให้ได้ขึ้นไปสู่สรวงสรรค์ชั้น
ฟ้าปราสาทงานศพโดยทั่วไปจะนิยมใช้ในพิธีศพ
ของคนในภาคเหนือเท่านั้น สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากเมือง เชียงรุ้งแห่งสิบ
สองปันนา ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลเผ่าพันธุ์ไท
แต่ดัง้เดิม 

  ในบรรดาพิธีศพของคนล้านนาได้
ถูกจ ากัดพิธีศพของกษัตริย์ และพระบรมวงศ์
ชั้นสูง รวมไปถึงพระเถระจะได้รับการจัดเป็น
พิเศษโยปราสาทใส่พระศพ หรือของพระเถระ
ชาวล้านนามีการจัดสร้างอย่างสมเกียรติและ
ได้รัลอิทธิพลลงมาถึงปราสาทใส่ศพของบรรดา
เจ้านายฝ่ายเหนือในปัจจุบัน ตามคติความเชื่อ
โบราณของล้านนา เจ้านายและพระเถระได้รับ
การยกย่องในสังคมว่าเป็นชนชั้นสูงและเมื่อ
สิ้นชีพไปแล้วจะไปจุติในภพที่สูงกว่า หรือเป็น
เทพสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ของเขาพระ
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สุเมรุ อันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ 
ระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณผ์นวกกัน 

  ความเชื่ อดั งกล่ าวน าไปสู่ การ
สร้างสรรค์และจัดรูปแบบพิธีศพที่ตอกย้ าถึง
แนวคิดที่จะมุ่งไปสู่ สวรรค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการสร้างเมรุปราสาทอันเป็นตัวแทน
ของวิมานสถิตบนพระสุเมรุ ซึ่งเป็น แกนกลาง
ของจักรวาลมียอดปลายอยู่ในชั้นดาวดึงส์ หรือ
การจัดพิธีทางพุทธ เช่น บังสุกุล กรวดน้ าให้แก่
ผู้ตาย ซึ่งชี้ให้เห็นการสั่งสมกุศลบารมี อันจะ
น าไปสู่ภพที่ดีกว่าคือ นิพพานตามประเพณีที่ท า
กันมาแต่โบราณ งานศพของพระสงฆ์จะมีพิธี
ท าบุญท าทานกันอย่างใหญ่โต มีงานมหรสพ
และการละเล่น เพ่ือลดความวังเวงโศกเศร้า อีก
ทั้งยังเป็นการเสริมบรรยากาศให้เกิดมโนภาพ
ของวิมานชั้นฟ้า โดยเฉพาะปราสาทใส่ศพอัน
เป็นที่สถิตของผู้ตายบนสวรรค์นั้นก็ได้รับการ
ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามอลังการ ซึ่ง
ท าเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ ตามต านานที่ได้กล่าว
อ้างมาแล้วนั้น ในอดีตปราสาทศพนกหัสดีลิงค์
จึงถูกจ ากัดเฉพาะสถานะเบื้องสูงเท่านั้น 

ภาพที่ ๕ งานพระราชทานเพลิงศพ 
            พระราชปริยัติคุณากรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

พัฒนาการทางด้านความเช่ือ และการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสงัคม 

  ล้านช้าง บริบททางสังคมการ
ปกครอง การเมือง และวัฒนธรรมจากล้านช้าง
ในอดีต สู่ถิ่น อีสานในปัจจุบันการปกครอง
ภายในเมือง มีการแบ่ งอ านาจการบริหาร 
ออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่  เจ้าเมืองอุปฮาด 
(อุปราช) ราชวงศ์ และราชบุตร ท าให้เกิดการ
ยึดถือรูปแบบการปกครองแบบ  อาชญ า
หรืออัญญาสี่อย่างมั่นคงและมีความศรัทธาใน
ชนชั้นปกครอง รวมทั้งมีการสืบทอดประเพณี
การขึ้นปกครองบ้าน เมืองตามแบบแผนดั้งเดิม
มาโดยตลอด ตลอดจนการด ารงชีวิตของ
ชาวบ้านที่ยึดมั่นในจารีตธรรมเนียมปฏิบัติ ที่
เรียกว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ถือเป็นวิถีประชา
หรือวิถี ชาวบ้ าน  ได้ แก่การนับถือจารีตที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนว่า ควรจะท าสิ่ ง
ใดบ้างในแต่ละเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ก าหนดในเรื่องของศาสนา ประเพณี ความเชื่อ 
และพิธีกรรมรวมทั้งมีกฎข้อห้ามมิให้กระท า
ต่ างๆ  ซึ่ งเป็ นกฎ เกณ ฑ์ ทางสั งคมที่ มี การ
สืบเนื่องกันมาโดยตลอด   

 

(พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ โดยร่างทรงเจ้านางสีดา สืบ
ธรรมเนียมตามแบบอย่างอีสาน) 



๔๙ 
 

  แต่อย่ างไรก็ตามรูปแบบการ
ปกครองด้วยระบบเจ้านายพ้ืนเมือง ดังเช่นที่
กล่ าวข้ างต้น   มีการเปลี่ ยนแปลงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การเมืองการ ปกครอง 
ส่วนภูมิภาคที่เรียกว่าระบบสมุหเทศาภิบาลมา
ใช้ปกครอง แทนระบบอัญญาสี่ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม 
และรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอฯ กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ เสด็จมา
เป็นผู้ออกส าเร็จ ราชการแทนพระองค์ และ
ประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๔๓๖ – 
๒๔๕๓ ) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมือง
อุบลราชธานีและมณฑลอีสานมากมายหลาย
ด้าน ดังเช่น  การปรับปรุงระบบการทหาร 
ระบบส่วยสาอากร หรือแม้แต่ธรรมเนี ยม
ประเพณี บ างอย่ าง เช่ น  ให้ มี การยก เลิ ก
ประเพณีการเผาศพเจ้านายพ้ืนเมืองด้วยเมรุนก
หัสดีลิงค์ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เนื่องจากเห็นว่า
คล้ายคลึงกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ ณ ท้องสนามหลวง แต่ให้แห่ขบวนศพ
ผ่านบริเวณทุ่งศรีเมืองแทน เป็นต้น  

  ถึงแม้ว่าอ านาจจากส่วนกลางท า
ให้อ านาจเจ้านายท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทน้อยลง
ในด้านการเมืองการปกครอง แต่สถานภาพ
ทางด้านสังคมก็ยังคงมีความส าคัญอยู่ การให้
ความเคารพนับถือรวมทั้งการให้ ความย าเกรง
ของประชาชนก็ยังมีอยู่ เพราะในจารีตค่านิยม 
ของท้องถิ่นหรือ ฮีตคองดั้งเดิม โดยเฉพาะใน
คติความเชื่ อ  เกี่ยวกับชนชั้นปกครอง ผู้ ที่
ชาวบ้านให้ความเคารพยกย่องว่าเป็นบุคคลที่
สถานภาพที่สูงส่งคือ เจ้านายในระบบอัญญาสี่ 
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดิน เป็นผู้น าใน
การสร้าง บ้านแปลงเมือง และเป็นต้นตระกูล

หรือเจ้าโคตรที่ส าคัญใน การดูแลความอยู่ดีกิน
ดีของประชาชน และชนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ชาวบ้าน 
มีความศรัทธาและเลื่ อมใส คือ  พระสงฆ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเถระชั้นสูง ชั้นหลักค า
เมืองขึ้นไป ซึ่ งถือว่าเป็น  ผู้น าทางศีลธรรม
แนะน าสั่งสอนให้ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติดี 
ตามฮีตคองโบราณ อันจะท าให้เกิดความสงบ
สุข 

  ในบ้านเมือง และเมื่อชนชั้นสอง
กลุ่มนี้ เสียชีวิตลง ความเคารพ  ศรัทธาของ
ประชาชนก็ยังไปแสดงออกในพิธีกรรมการปลง
ศพ ซึ่งหากเป็นการปลงศพของผู้คนในระดับ
ชาวบ้านโดยทั่วไป จะจัด พิธีกรรมด้วยการฝัง
หรือเผา ถ้าหากเป็นเจ้านายหรือ  พระเถระ
ผู้ใหญ่ที่มีความส าคัญ ชาวบ้านชาวเมืองจะมี
การจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพอย่าง
สมเกียรติและศักดิ์ศรี ด้วยการสร้างเมรุที่มี
ลักษณะเป็นรูปปราสาทบุษบกประกอบ  เมรุ
ด้วยรูปนกหัสดีลิงค์ หรือ นกสักกะไดลิงค์ใน
ภาษาอีสาน เพราะมีความเชื่อว่าเจ้านาย และ
พระเถระผู้ใหญ่คือผู้ที่ได้รับ การยกย่องในสังคม
ว่าเป็นชนชั้นสูง เมื่อสิ้นชีพหรือมรณภาพ แล้ว 
จะไปจุติในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ หรือเป็นเทพ
สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ บนเขาพระสุเมรุ
ตามความเชื่อโบราณ อันเกี่ยวเนื่องกับโลกทัศน์
จักรวาลวิทยา นกหัสดีลิงค์เป็นนกใหญ่มีฤทธิ์ มี
ก าลั งมากและเมื่ อถู กน า ไป ใช้ ใน พิ ธี กรรม 
ฌาปนกิจแสดงว่า ผู้ตายมีบุญบารมีมาก จึงอยู่บน
หลังนกได้   

  นกหั สดี ลิ งค์  สามารถน าดวง
วิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้ ลักษณะของ
วัฒนธรรม    ที่แฝงไว้ซึ่ง  อ านาจในการควบคุม 
สังคมกลุ่มหนึ่งใช่ว่านกหัสดีลิงค์ การผูกสร้าง



๕๐ 
 

วาทกรรมเพ่ือควบคุม อาศัยสังคม  วัฒนธรรม
ในการประกอบความหมายของนกหัสดีลิงค์ 
การรับใช้สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงนี้
เห็นได้ชัด  ภายหลังเมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ฯ เสด็จมาเป็นข้าหลวงต่างพระองค์
ปกครองเมืองอุบลให้ยกเลิกประเพณีการเผาศพ
ที่ ทุ่ งศ รี เมื อ ง  (เข้ า ใจ ว่ า เก รงจะ เป็ น การ
เลียนแบบ พระมหากษัตริย์ที่มีการเผาพระบรม
ศพ  ณ พระเมรุท้องสนาม หลวง จึงโปรดให้
ยกเลิกประเพณีนี้เสีย) และอนุญาตให้พระเถระ
ที่ทรงคุณธรรมเมื่อมรณภาพให้จัดประเพณีการ
ท าศพ แบบนกหัสดีลิงค์ได้ด้วย โดยเริ่มจาก
ธรรมบาลผุย หลักค าเมือง เจ้าอาวาสวัดมณี
วนาราม เนื่องจากกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ทรงศรัทธาเลื่อมใสท่านธรรมบาลว่าเคร่งครัด  
ในพระธรรมวินั ย  มี ความรู้ ในพระปริยั ติ
แตกฉานไม่แพ้พระเถระทางกรุงเทพฯ เมื่อท่าน
ธรรมบาล (ผุย) ถึงแก่มรณภาพเสด็จในกรมสั่ง
ให้สร้างเมรุรูปนกหัสดีลิงค์ถวายเป็นเกียรติยศ 
และให้เผาที่ทุ่งศรีเมือง พระสงฆ์    ที่เป็นพระ
เถระผู้ใหญ่จึงได้ รับเกียรติยศให้ขึ้นนกตั้งแต่นั้น
มา หลังจากนั้นแล้วไม่มีการเผาศพที่ทุ่งศรีเมือง ของ
จังหวัดอุบลราชธานีอีกเลย   

 กล่ า วว่ าก ารป รั บ เป ลี่ ย น พิ ธี
กรรมการปลงศพแบบนกหัสดีลิงค์ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง  ก็คือ การปรับเปลี่ยนพิธีกรรมที่มี
ลักษณะ  เฉพาะ” ให้มาเป็นพิธีกรรม “ทั่วไป” 
อันอาจจะเรียกว่าเป็นการรับใช้สังคมในวงกว้าง
มากขึ้น ดังในงานศึกษาของ อรรถ นันทจักร์ 
(๒๕๓๖) ที่ระบุว่าการขึ้นนก (การปลงศพบน
นกหัสดีลิงค์) ของ “สามัญชน” มีถึง ๔ คน คือ 
ญาพ่อหยู่ ณ อุบล ญาแม่หยาน (ภรรยาญาพ่อ

หยู่ ณ อุบล) พ่อใหญ่เคน แสงงามและพ่อใหญ่
ค าหมา แสงงาม  โดยเหตุผลที่พอประมวลได้ก็
คือ บุคคลที่จะสามารถขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้นั้น 
ปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเป็นถูกจ ากัดเฉพาะกลุ่ม
เจ้านายอัญญาสี่ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น 
แต่ขอให้เป็นบุคคลโดยทั่วไปที่มีความดีงามอัน 
ปรากฏชัดในสังคม ก็สามารถจะขึ้นนกหัสดีลิงค์
ได้ แต่เงื่อนไข   อีกประการหนึ่งที่ดูจะส าคัญไม่
น้อยก็คือ บุคคลที่จะขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้นั้น 
จะต้องมีทรัพย์สินพอประมาณ   ทั้งนี้เพราะ ใน
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายโดยรวมของการท านกหัสดี
ลิงค์แต่ละตัวราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งถึงสองแสน
บาท  (โดยประมาณจากการสอบถามพระ
อาจารย์พิรัตน์ สุเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ 
จังหวัดอุดรธานี) การปรับเปลี่ยน พิธีกรรมการ
ปลงศพแบบนกหัสดีลิงค์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ภาพที่ชัดเจนว่าพิธีกรรมก าลัง ถูกปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความเปลี่ยนแปลง     ที่เกิดขึ้นก็คือ พิธีกรรมนี้
เริ่ม ไม่ผูกขาดเฉพาะ “เจ้า” กับ “พระ” ดังใน
อดี ต  เนื่ อ งจ าก ปั จ จุ บั น ผู้ ที่ สื บ เชื้ อ ส าย
จากอัญญาสี่ เริ่มลดลงไปตามล าดับ ดั งนั้น
โอกาสที่จะได้จัดพิธีกรรมจึงถูกแปรเปลี่ยน
เพ่ือให้สถานะของวัฒนธรรมยังคงอยู่ในรูปแบบ
ที่ไม่กลายจนมากเกินไป ดังจะเห็นได้จากการ
จั ด พิ ธี ก รรมขอ ง จั งห วั ด อุ บ ล ราช ธานี ,
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ดและอุดรธานี เป็นต้น 

  ล้านนา และเมื่อวิเคราะห์จาก
สถานภาพทางสังคมของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่ง



๕๑ 
 

เป็นยุคของอาณาจักรร่วมสมัยเดียวกันของ
ล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงถิ่นเหนือในปัจจุบันนี้ 
กล่าวคือจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนั้นความเป็นมา
ของอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างได้
มีความสัมพันธ์   ที่เกี่ยวข้องร่วมกันซึ่งกล่าวถึง
ประวัติอาณาจักรล้านช้างได้เข้าเกี่ยวดองกับ
อาณาจักรล้านนาผ่านการเสกสมรสของเจ้านาย
ในเครือพระญาติญาติของทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็คือ 
พระเจ้าโพธิสารแห่งอาณาจักรล้านช้างกับพระ
นางยอดค าทิพย์     (พระราชธิดาในมหาเทวีจิร
ประภา) แห่งอาณาจักรล้านนาโดยพระองค์ทรง
ให้ประสูติกาลพระโอรส    ผู้ เป็นดั่งโซ่ทอง
คล้องสองอาณาจักรไว้คือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช หรือพระอุปโย  พระไชยเชษฐาธิราชที่เคย
ถูกเชิญมาครองล้านนาเนื่องจากล้านนาว่าง
กษัตริย์ลง และพระไชยเชษฐาธิราชก็เป็นพระ
นั ด ด าขอ งพ ระน างจิ รป ระภ า  (ราช วงศ์ 
มังราย )ล้านนาซึ่งไม่เคยตกเป็นของล้านช้างแต่
เคยมีกษัตริย์ร่วมกันสมัยพระเจ้าไชยเชษฐานั้น
พระองค์เป็นทั้งกษัตริย์ล้านนาและล้านช้าง 
(ครองเมืองเชียงใหม่อยู่หลายปี จนพระบิดา
สวรรคต      ก็เลยเสด็จกลับไปครองหลวงพระ
บางแทน) ท าให้ในระยะ ๑๐ ปีล้านนาเป็นส่วน
หนึ่งของล้านช้างและทั้งสองอาณาจักรนั้นต่างก็
มีความคล้ายคลึงกัน และยังมีศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่เหมือนกัน ทั้งด้านภาษาที่มีค า
ว่า "เจ้า" การเขียน (ซึ่งอักษรธรรมลาวได้รับ
อิทธิพลมาจากอักษรธรรมล้านนา) พิธีบายศรี
สู่ชวัญ การฟ้อนร า การนุ่งซิ่นพาดสไบ การ

แกะสลักพระพุทธรูป ลักษณะของวัดวาอาราม
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสกุลช่างล้านนา เช่น การ
เขียนลายค าหรือลงรักปิดทองตรงเสาวิหารและ
ฝาผนัง  
   ส าหรับ พิ ธีกรรมการจัดสร้ าง
ปราสาทศพ นกหัสดีลิงค์ส าหรับฌาปนกิจศพ
นั้น จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาการ
ของไม้ปราสาทศพในแต่ละยุคโดยสามารถแบ่ง
ออกได้ ๓ ยุคดังนี้   

 ๑ . ยุ ค ราชวงศ์ มั งร าย  (พ .ศ . 
๑๗๓๙ – ๒๑๐๑ ) เป็นการปลงศพ กษัตริย์
และเชื้อพระวงศ์ของล้านนา (เชียงใหม่) ซึ่งใน
สมัย เดิมนั้ นจะท าการอย่ างไรมิ ได้ปรากฏ
หลักฐานถึงรายละเอียด  ของพิธีกรรมและพิธี 
การที่เก่ียวเนื่อง  
  ๒ . ยุ คม่ านครองเมื อ ง (พ .ศ . 
๒๑๐๑ – ๒๓๑๗) อนึ่ งในพงศาวดารโยนก
บันทึกไว้ว่ามีการใช้ปราสาทพิมายเป็นเรือนศพ
ตั้งบนหลังนกหัสดีลิงค์ในคราวปลงศพพระนางวิ
สุทธิ เทวีผู้ ครองนครเชียงใหม่ ในยุคปลาย
ราชวงศ์มังรายซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่ล้านนาตกอยู่
ภายใต้อ านาจการปกครองของพม่าซึ่งภายหลัง
อ านาจราชวงศ์มังรายผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่
กลับได้เป็นศูนย์กลางราชอาณาจักรล้านนาแล้ว
ล้วนแต่เป็นขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์ของฝ่าย
พม่าซึ่งยังไม่ค้นพบหลักฐานถึงพิธีกรรมว่าปลง
ศพเหล่านั้นในทิศทางใด    
  ๓. ยุคอิทธิพลวัฒนธรรมหลวง
แห่งกรุงสยาม สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติ
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วงศ์     ทรงอธิบายไว้ใน หนังสือบันทึกความรู้
ต่าง ๆ ประทานแก่พะยาอนุมานราชธน ตอน
หนึ่งว่า “…ได้ยินมาว่า ประเพณีทาง เชียงใหม่
ถ้าเป็นศพไพร่ เขาเอาศพตัวเปล่าวางบนกอง
ฟืนอันสุมกันอยู่จนสูงแล้วจุดไฟเผาเลยว่าไม่มี
กลิ่นเลย เพราะไฟแรงมากทางหนองคลายก็
เห็นท าอย่างเดียวกัน…”   ทางเชียงใหม่ถ้าเป็น
ผู้ดีมีเงินมากพอ เขามีตะเฆ่ตัว หนึ่งจัดฟืนบน
ตะเฆ่แต่งหุ้มกองฟืนเป็นอะไรงาม ๆ ที่ไม่เห็น
ฟืนและบนกองฟืนนั้นผูกเป็นรูปนกหัสดีลิงค์  
(ตรงกับที่เราเรียกว่านกหัสดิน ท าไมจึงได้ท า
เป็นรูปนกชนิดนั้นก็ไม่ทราบ) บนหลังนกท าเป็น
เรือน ควรเรียกว่า วอเหมือนบุษบกในนั้นตั้งศพ
บนหลังคาเรือนแต่งดอกไม้ไฟล่ามชนวนลง
มาถึงกองฟืนฐานนก ในลิลิตพระลอก็มีกล่าวถึง 
แต่ไม่ได้กล่าวละเอียดว่าท าเป็นอย่างไร สันนิฐาน
ว่าจะเป็นอย่างเดียวกันเรียกว่า พนมศพ เมื่อแต่ง 
เสร็จแล้วก็ชักตะเฆ่เข้าเมรุซึ่งปลูกไว้ในทุ่งค าว่า
ทุ่งเมรุก็เห็นจะเกิดแบบนี้ ประเพณีต่าง ๆ นั้น
สังเกตยาก ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอด้วยเอา
อย่างกันศพเจ้านายเชียงใหม่รุ่นหลังนี้ เห็นรูป
ท าเป็นรถรับศพไปสู่เมรุเสียแล้วเข้าใจเอาอย่าง
มาจากกรุงเทพฯ…”  

  ให้ความเห็นเพ่ิมเติมไว้ว่า “…
เรื่ อ งนี้ ค งเป็ น ความจริ งผู้ เขี ยน เข้ ามาอยู่
เชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙  ก็ไม่เคยเห็นหรือ
ทราบข่าวว่ามีพิธีเจ้านายฝ่ายเหนือโดยใช้นก
หัสดีลิงค์เลยอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ประเพณี
งาน ศพของประชาชนโดยทั่วไปคงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดย ไม่มีนกหัสดีลิงค์

เข้ ามาเกี่ ย วข้อ งแต่ การวาง  หี บศพไว้บน
ปราสาทลากจูงไป…ก็ยังคงถือปฏิบัติส าหรับ  ผู้
มีฐานะดีส่วนการแห่ศพโดยน าหีบศพวางไว้บน
ปราสาทซึ่งตั้งอยู่บนหลังนกหัสดิลิงค์นั้น คงมี
อยู่เฉพาะแต่ศพพระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือมาก
เท่านั้น…” (ทิว วิชัยขัทคะ, ๒๕๓๖: ๓๓)  ด้วย
เหตุนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสยาม (ประเทศ
ไทย) การปกครองเป็นประชาธิปไตย ในปี พ.ศ 
๒๔๓๗ ผู้คนในถิ่นวัฒนธรรมล้านนาจึงได้ขยาย
ธรรมเนียมการสร้างปราสาทศพ  เจ้านาย ครู
บามหาเถระ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ลงมาสู่ขุน
นางชั้นผู้น้อยนั้น คณบดีและประชาชนทั่วไป 
ส่วนผู้ สืบทอดเชื้อสายเจ้านาย ล้านนาบุคคล
ต่าง ๆ ก็ได้ค่อย ๆ กลายสภาพมาเป็นบุคคล
สามัญชนทั่ ว ไป  หลั งจากได้ลดบทบาทลง
นับตั้งแต ่ยกเลิกระบบประเทศราชล้านนา พ.ศ. 
๒๔๔๒ ก็เริ่มหันมาใช้ปราสาทธรรมดาแทน 
ปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ จึงเหลือใช้แต่เพียงใน
พิธีปลงศพครูบามหาเถระสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน    

  ซึ่ งพัฒนาการงานศพของชาว
ล้านนาในสังคมเปิดสมัยใหม่โดยทั่วไปแล้ว
พบว่า       ยังคงมีแนวโน้มการ  พัฒนารูปแบบ
การเลียนแบบการท้าทายการประชันขันแข่ง
การย่อส่วน และการไม่กล้าปฏิเสธบรรทัดฐาน
หรือประเพณีเดิม อันเป็นลักษณะค่านิยมวิถี
ปฏิบัติเชิงอนุรักษ์ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปยกตัวอย่าง
เช่น ชาวบ้านทั่วไปยัง  นิยมการใช้ปราสาทศพ
และลากปราสาทศพในการท าพิธีปลงศพอยู่ 
รวมทั้งยังคงมีการตานตูบหรือตานเฮือนผี ให้แก่
ผู้ตายอยู่ต่อไป อาจกล่าวได้ว่า นอกจากพิธีศพ
จะเป็นเวทีประกาศยืนยัน “บุญญาบารมีของ
คนตาย” อีกทั้ งงานศพยั งใช้ เวที เป็ นการ
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ประกาศคุณงามความดีของคนตายเป็นอีก
ด้วย”   

 

สรุปผลการศึกษา 

  ก า รศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ า ท า ง
วัฒ น ธ ร รม พิ ธี ก ร รม เกี่ ย ว กั บ ศ พ    อั น
เนื่องมาจากปราสาทนกหัสดีลิงค์ผู้ศึกษาได้
ก าหนดกรอบและแนวทางการศึกษาแบ่งเป็น
กรณีศึกษาดังนี้  

             ๑. กรณีศึกษาวัฒนธรรมถิ่นเหนือ  

             ๒. กรณีศึกษาวัฒนธรรมถิ่นอีสาน 
ซ่ึงสามารถสรุปและอัธถาภิบายตามเอกสารที่ได้

ค้นคว้าและสามารถสรุปได้ดังนี้  

  การปลงศพแบบฌาปนกิจสถาน
รูปแบบนกหัสดีลิงค์ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการ
ทางสังคมพิธีกรรม ฌาปนกิจของกลุ่มคนที่
แตกต่างของสังคม และวัฒนธรรมอีสานยัง
การเชื่อมโยงสร้างเรื่องราวตัวละคร หรือผู้   
แสดงกลุ่มหนึ่ง    ในเชิงรื้อฟ้ืนความทรงจ า
และสร้างความทรงจ าทางสังคม ประกอบไป
ด้วยแบบแผนที่จะต้องมีการจ ากัดให้เป็นพิธี
เฉพาะและมีการสืบทอดผ่านสายตรงเท่านั้น 
จึงท าให้การประกอบสร้างนกหัสดีลิงค์ ที่ถูก
สร้างความหมายจากความเชื่อทางสังคม
ร่วมกันว่า มิได้เป็นร่างศพของคนธรรมดาแต่
เป็นคนมีที่บุญบารมี   และประกอบคุณความ
ดี ซึ่งมีทั้งระดับสูงด้านชาติก าเนิดและชาติ
ก าเนิดที่มาจากสามัญชนหากแต่สะสมความดี  
ตามแนวทางสังคมวัฒนธรรมอีสาน  ซึ่ งก็
หมายถึงอัญญาสี่  ที่ประกอบไปด้วย เจ้า
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร เป็นต้น และสืบ

ทอดลงมาเป็นเจ้าผู้ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ นก
หัสดีลิงค์เมื่อถูกน าไปใช้ในพิธีกรรมฌาปนกิจ  
แสดงว่า ผู้ตายมีบุญบารมีมาก จึงอยู่บนหลังนก
ได้ นกหัสดีลิงค์สามารถน าดวงวิญญาณของ
ผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้   เหล่านี้ล้วนเป็นวาทกรรม 
การสร้างความหมายความทรงจ าทางสังคมที่ให้
เกิดความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมจึงมี
ลักษณะ ของวัฒนธรรมที่แฝงไว้ซึ่งอ านาจใน
การควบคุมสังคมกลุ่มหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอแก้วนกสักกะไดลิงค์ : 
อีสาน ภาพที่ ๑ หอสมุด
แห่งชาติ 
 

ปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ 
: เหนือภาพที่ ๒ หอสมุด
แห่งชาติ 
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ภาพที่ ๖ ร่างทรงเจ้านางสีดาในอดีต 

  เมื่อศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์จึง
พบว่า ไม่ใช่แต่เพียงกลุ่มของวัฒนธรรมล้านช้าง
เพียงอย่างเดียว  ที่มีการปกครองดังกล่าว 
หากแต่อาณาจักรล้านนาก็ปกครองในรูปแบเจ้า
ขันทั้ ง ๕  ประกอบด้วย  พญา, ขุน , ท้ าว , 
มหาเทวี และเทวี  ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนในด้าน
บริบททางสังคม และการยกย่องว่าชาติตระกูล   
ที่ สู งส่ งก็ ย่ อมม ากด้ วยบุ ญ ญ าบ ารมี เฉ ก
เช่นเดียวกันกับล้านช้าง ก็ด้วยมีความเลื่อมใส
ในบวรพระพุทธศาสนาอันเป็นความเชื่อและ

ได้รับอิทธิพลมาร่วมกัน ผู้ศึกษาได้ทราบถึง
พิธีกรรมทั้งที่กษัตริย์ผู้ครองพระราชอาณาจักร  
ตลอดทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือในปัจจุบัน มีทั้ ง
ก่อสร้างพระเมรุในลักษณะเทินบนสัตว์หิม
พานต์ นั้นก็คือ นกหัสดีลิงค์ หรือแม้กระทั้งใน
รูปแบบปราสาทตามอย่างโบราณก็มีสืบต่อกัน
มา 
 

พระราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบางร่มขาวใน
อดีต  และเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต (ล้านา) 

  แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
พิธีกรรมนี้ก็คือ พิธีกรรมนี้เริ่มไม่ผูกขาดเฉพาะ 
“เจ้า” กับ “พระ” ดังในอดีต เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้ที่สืบเชื้อสายอัญญาสี่ (ล้านช้าง) และเชื้อสาย
เจ้าขัน ๕ ใบ (ล้านนา)เจ้าต่าง ๆ เริ่มลดลงไป
ตามล าดับ ดังนั้น โอกาสที่จะได้จัดพิธีกรรม 
“ขึ้นนก” หัสดีลิงค์เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ย่อม
น้อยลงไปด้วย ดังจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่งานพระ
ศพของพระราชวงศ์ จนลงมาถึงผู้สืบเชื่อสาย
ตามล าดับดังนี้ 
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นกสักกะไดลิงค์ กลุ่ม
วัฒนธรรมอีสาน 

นกหัสดีลิงค์ กลุ่ม
วัฒนธรรมล้านนา 

ล้านช้างในสถานะประเทศ
ราช 
พ.ศ. ๒๓๒๓  
เจ้าพระตา (นครเขือนขันธ์)
พ.ศ. ๒๓๓๒    
เจ้าพระวอพ.ศ. ๓๓๓    
เจ้าสิริบุญสาร ฯลฯ 
ล้านช้างในสถานะ (มณฑล
อีสาน ภายใต้สยาม) 
พ.ศ. --- พระปทุมวรราช 
(ท้าวค าผง) 
พ.ศ. --- พระพรหมราช
วงศา (ทา้วพรหม) 
พ.ศ. ๒๓๖๐   
พระประทุมราชวงศา (ทา้ว
กุทอง) 
พ.ศ. ๒๓๗๘    
 พระสุนทรราชวงศา (ทา้ว
ค าสิงห์) 
พ.ศ. ๒๔๘๕    
 พระวิโรจน์รัตโนบล (ญา
ท่านดโีลด) 
พ.ศ. ๒๔๙๑     
เจ้าอธิการค าผุย (หลักค า
เมือง)พ.ศ. ๒๕๐๔  าพ่อหยู่  
ณ อุบล พ.ศ. ๒๕๑๒    ญา
แม่หย่าย ณ อุบลพ.ศ. 
๒๕๒๑    
 พระครูสังฆกิจโกศล 
พ.ศ. ๒๕๓๑    
 นางสาวพิมพ์ศร  สวุรรณ
กูฏ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 พระครูสุนทรประกิจ 

ล้านนาในสถานะ
ประเทศราช 
พ.ศ. ๒๒๒๖     
ราชครูเจ้าวัดหลวง 
พ.ศ. ๒๒๓๑  
 มหาป่า-เจ้าสรีไชยตน
หลวงพ.ศ. --- เจ้าฟ้า
ยอด – ค าเมือง ฯลฯ 
ล้านนาในสถานะ 
(มณฑลถิ่นเหนือ 
ภายใต้สยาม) 
พ.ศ. ---  เจ้าแม่หอม
นวล ณ น่าน 
พ.ศ. ๒๓๓๑      
เจ้าตนบุญวัดปางค า 
พ.ศ. ๒๔๘๗   
เจ้าหญิงส่องหล้า  
ณ เชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๑๒    
  เจ้าน้อยสุรวงศ์พงศา 
พ.ศ. ๒๕๒๐     
พระพุทธปาพจนบด ี
พ.ศ. ๒๕๓๒      
พระพุทธพจนวราภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑     
 พระครูสันติธรรมภิรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓    
  เจ้าอธิการปางแฝง 
พ.ศ. ๒๕๕๕    
  พระครูธรรมโกศล 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ครูบา
จันทร์แก้ว คันฺชสีโล 
 เป็นต้นพ.ศ. ๒๕๖๐   
 พระอุดมญาณโมล ี

 ตารางท่ี ๒ กลุ่มวัฒนธรรมเหนือ 

  เมื่ อพิจารณาดังตารางข้างต้น 
พบว่าพระศพ, และศพ ที่ได้กระท าฌาปนกิจ
บนนกหัสดีลิงค์ทั้งที่เป็นล้านนา และที่เป็นล้าง
ช้าง ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมี ใจความ
ส าคัญมุ่ งถวายแด่พระสงฆ์สมณ ศักดิ์ เป็ น
ส่วนมากแสดงให้เห็นถึงการเลื่อมใสศรัทธาใน
บวรพระพุทธศาสนาทั้งสองแผ่นดิน  

  คุณค่าในด้ านศิลปวัฒนธรรม  
ล้านนาในปัจจุบันที่เป็นถิ่นเหนือนั้นต่างยังคงมี
ผู้สืบทอดในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่จะ
กล่าวถึงการสร้างตัวนกหัสดีลิงค์ซึ่งมีขนาด          
ที่ใหญ่โต ประกอบมีปราสาทบนตัวนกนั้น จึง
จะต้องใช้วัสดุที่มีลักษณะเบาน ามาสานเป็น
โครงนก อาทิไม้ไผ่ ไม้ฉ าฉา เป็นต้น ประกอบ
ลวดลายด้วยกระดาษแก้ว กระดาษตอกลาย ซึ่ง
คงความสวยงามตามอัตลักษณ์ของชาวล้านนา 
นอกจากนี้ขณะที่ตัวนกตั้งสูงเด่นให้ผู้คนแห่
แหนกันมาชมความอลังการของปราสาทศพที่
บ่งบอกถึงเชิงช่างศิลป์ที่ได้รับการถ่ายทอด จาก
บรรพบุรุษ สู่ยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันนอกจาก
ความยากง่ายในการจัดสร้างแล้วนั้นยังสามารถ
ขยับกายได้ราวกับว่านกหัสดีลิงค์มีชีวิตอยู่ มี
การกระพริบตา สะบัดหู แกว่งงวงไปมา และ
สามารถส่งเสียงหวีดร้องได้นอกจากนั้นปี่พาทย์
ล้านนาก็ยังได้ขับกล่อมบรรเลงตลอดงานพิธี
ดังกล่าวอีกด้วย   

  คุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้         
ยังไม่ได้มีเฉพาะชาวล้านนาเท่านั้น หากแต่ทาง
ล้านช้างหรืออีสานในปัจจุบันยังมีช่างศิลป์
ชาวบ้านที่สามารถประกอบนกหัสดีลิงค์ได้ตาม
แบบอย่างศิลปะประจ าถิ่น กล่าวคือ มีการน า
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ลวดลายของผ้าทอชาวอีสานน ามาตอกเป็นลาย
ลงไปในกระดาษแล้วประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ 
ของตัวนกหัสดีลิงค์ กระบวนการทางพิธีกรรม
ค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่าทางล้านนาอยู่มาก 
กล่าวคือ ก่อนที่จะเผาศพจะต้องท าพิธี “ฆ่านัก
สักกะไดลิงค์” ให้ตายเสียก่อนโดยจะต้องท าพิธี
โดยการอัญเชิญดวงพระวิญญาณเจ้านางสีดา
เข้าประทับทรงนางเทียม     ซึ่งนางเทียมนี้ก็
จะต้องสืบ เชื้ อสายโดยตรงเท่ านั้น  โดยใน
พิธีกรรมฆ่านกก่อนเผานี้ยังก่อเกิดวัฒนธรรมอีก
ประการนั้นก็คือ “นาฏยศิลป์” มีการก าหนดท่า
ร าที่เป็นแบบแผนเฉพาะของชาวอีสานทั้งเครื่อง
แต่งกาย ท่าร า และเครื่องประกอบต่าง ๆ ล้วน
บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างชัดแจ้ง 

  เมื่ อ พิ จ า ร ณ า คุ ณ ค่ า ใน เชิ ง
วัฒนธรรมทั้งสองกลุ่มแล้วนั้น สามารถสรุปได้
ว่าในพิธีกรรมนั้นเป็นการสร้างแรงศรัทธาผ่าน
พิธีกรรมเพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการกระท า
ความดีที่แม้ว่าผู้วายชนม์จะล่วงผ่านกาลเวลา
เข้าสู่ห้วงแห่งความตายแล้วนั้น ความดีที่ ได้
กระท าสั่งสมมาตั้งแต่ครั้งที่มีชีวิตอยู่ย่อมส่งผล
ท าให้ตนเป็นที่ยกย่องแก่สาธารณชนโดยทั่วไป 
หากแต่อีกนัยยะบางประการย่อมหมายรวมไป
ถึงการพิจารณาวัฏสงสารตามแนวทางของบวร
พระพุทธศาสนา     ที่กล่าว่า “ไม่มีอะไรคงทน
เที่ยงแท้ถาวร” ทุกอย่างมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไป
เป็นของธรรมดาเรียกการพิจารณานี้ว่า “มรณา
นุสติ” และประการสุดท้าย  ที่อันเนื่องมาจาก
พิธีกรรมเกี่ยวกับศพที่กล่าวโดยเฉพาะนกหัสดี

ลิงค์นั้นก็คือ “บริบททางสังคม” ที่หมายให้
เป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เนื่องด้วยการเมืองและ
ก ารป ก ค รอ งใน ส มั ย อ าณ าจั ก รทั้ ง ส อ ง
เจริญรุ่งเรืองจึงจะต้องสร้างศูนย์รวมจิตใจผ่าน
สัญลักษณ์ และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณให้
อาณาจักรใกล้เคียงได้รับรู้ถึงสถานะของผู้มี
บุญญาธิการ แต่เมื่อกล่าวโดยรวม แล้วนั้นทุก
อย่ างย่ อมี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในด้ านความเชื่ อใน 
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น อันเป็นการบ่งบอกได้ถึง
คุณค่าที่ยังคงสถานะสืบต่ออยู่ได้ก็ด้วยศรัทธาที่
เป็ น ส่ ว น เชื่ อ ม ระห ว่ า ง  “บุ ค ค ล ”  แล ะ 
“พิธีกรรม” 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ : ภาพจ าบนอ านาจ สัญญะ 
และการประทับตรา ภายใต้กรอบวัฒนธรรม
ความหวังของสังคม 

ชญานิศ  ศรีบุญสม 

ความทรงจ าในอุดมคติต่อค ำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
คือผู้ที่มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ภำพของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องเป็นผู้ที่ เก่งกำจ 
เป็นคนดี มีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นหลัก
ให้กับประชำชนทั่วไปในสังคมได้ ในหลำยพ้ืนที่ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คือผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ      
มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ใน ร ะดั บ ที่ สู ง ก ว่ ำ วิ ญ ญู ช น            
หรือมีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ ได้รับควำม
ไว้วำงใจให้เป็นผู้ที่ดูแลบุคคลเป็นจ ำนวนมำกได้ 
กำรได้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ถือว่ำเป็นควำม
ภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งของครอบครัว  ท ำให้
ครอบครัวมีหน้ำมีตำ มีเกียรติทำงสังคม อำจจะ
กล่ำวได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐคือชนชั้นหนึ่งทำง
สั งคม ในกำรจัดช่ วงชั้นทำงสั งคม (Social 
Status) ตำมกำรแบ่งชนชั้นของ วิลเลี่ยม ลอยด์ 
วอ ร์ เน อร์  (William Lloyd Warner 1898 -
1970) ชื่อเสียง เกียรติยศปรำกฏเมื่อบุคคล
สัมพันธ์กัน ตำมชนชั้นกลำงระดับสูง (Upper–
middle class) เป็ น ค ร อ บ ค รั ว ที่ ป ร ะ ส บ
ควำมส ำเร็จในอำชีพปำนกลำง ซึ่งอยู่เหนือ ชน
ชั้ น ก ล ำ งระดั บ ต่ ำ  (Lower–middle class) 
ได้แก่ เสมียน พนักงำน คนมีฝีมือ ชนชั้นต่ ำ
ระดับสู ง (Upper–lower class) ได้แก่  พวก
คนงำนกรรมกรที่ไม่ค่อยมีฝีมือ และชนชั้นต่ ำ

ระดับต่ ำ (Lower–lower class) ได้ แก่  พวก
คนงำนหรือกรรมกรที่ไม่มีฝีมือ ซึ่งเป็นกำรต่อ
ยอดแนวควำมคิดของแมกซ์ เวเบอร์ (Max 
Weber 1864–1920) ที่มองว่ำชนชั้นสถำนภำพ 
พรรค เป็นตัวก ำหนดช่วงชั้นในสังคมทุนนิยมมี
อ ำนำจทำงสังคม เกิดจำกกำรมีเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรี  ในขณะที่คำร์ล มำร์กซ์  (Karl Marx 
1818 – 1883) ซึ่ งเป็นบุคคลแรกๆที่ศึกษำ
แน วคิ ด ก ำรจั ด ช่ ว งชั้ น ท ำงสั งคม  (Social 
Status) มองว่ำชนชั้นเกิดจำกเศรษฐกิจเป็น
ตัวก ำหนดภำยใต้สังคมทุนนิยม ให้ควำมส ำคัญกับ
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่เป็นตัวก ำหนดให้เกิด
กำรก ำหนดช่วงชั้นทำงสังคม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ภำยใต้ระบบทุนนิยม ที่มีอ ำนำจ หน้ำที่ ตำม
โครงสร้ำงของสังคม ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่งในชน
ชั้นทำงสังคมที่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และอ ำนำจ
มำกกว่ำประชำชนทั่วไป และได้สิทธิในกำร
ก ำหนดขอบเขตในกำรดูแลประชำชน ตำม
ระเบียบ และกฎกติกำของสังคม 
 จำกกำรสังเกตผู้เข้ำใช้บริกำรหน่วยงำน
ของรัฐในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ ผู้เข้ำใช้บริกำรส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ซึ่งมักจะติดต่อในเรื่องเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร แตกต่ำงกับวัยรุ่นและวัย
กลำงคน เรื่องที่ติดต่อมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เอกสำรส่วนตัว เช่น กำรท ำบัตรประชำชน กำร
คัดส ำเนำทะเบียนบ้ำน เอกสำรเกณฑ์ทหำร เป็น
ต้น โดยกลุ่มผู้สูงอำยุที่ เข้ำใช้บริกำรมักจะมี
ควำมนอบน้อมต่อเจ้ำหน้ำที่ มีกำรยกมือไหว้ทั้ง
ไป กลับ และระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในทุกๆ
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ขั้นตอน พร้อมๆกับกล่ำวขอบคุณเจ้ำหน้ำที่อยู่
ตลอดเวลำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัดกับ
วัยรุ่นและวัยกลำงคน บำงคนท ำเพียงแค่ยกมือ
ไหว้พอเป็นพิธีตอนพบเจ้ำหน้ำที่ เท่ำนั้น แต่
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนอื่นๆ ก็ท ำเพียง
นั่งมองเฉยๆ หรือตอบค ำถำมบ้ำงเท่ำนั้น 

เมื่อได้มีโอกำสถำมถึงภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       
ในมุมมองของผู้สูงอำยุเวลำไปติดต่อสถำนที่ของ
รัฐ ได้ให้สัมภำษณ์ไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ “ต้องไหว้ 
ต้องขอบคุณเค้ำ เค้ำท ำให้เรำ ไม่มีเค้ำ ก็ไม่มีใคร
ท ำให้ เค้ำเก่งกันเค้ำถึงได้มำท ำตรงนี้” 

(สัมภำษณ์ คุณเอ อำยุ 71 ปี วันที่ 20 
พฤษภำคม 2561) 

“พวกข้ำรำชกำรเมื่อก่อนสบำย เรำเข้ำ
ไปติดต่อธุระ เค้ำก็ไม่ค่อยจะกุลีกุจอท ำให้ เรำ
ต้องไปรอ เหมือนไปขอให้เค้ำช่วย ถ้ำเค้ำท ำให้
เลยก็ดีไป แต่ถ้ำเค้ำไม่ท ำให้ก็ต้องรอ ก็มองว่ำ
ลูกหลำนเป็นข้ำรำชกำรก็สบำยไปตลอด ไปไหน
ก็มีแต่คนนับหน้ำถือตำ มีคนเกรงใจ เพรำะเค้ำมี
ควำมรู้มำกกว่ำ เค้ำพูดอะไรเรำก็เชื่อเค้ำได้ว่ำ
เค้ำพูดจริงๆ แตกต่ำงจำกตอนนี้ โดนตรวจสอบ
กันเยอะขึ้น ตำมข่ำวเห็นมีโกงกันเยอะ ก็ท ำงำน
ดีขึ้นนะ เวลำไปก็รีบท ำโน่นนี่ให้ ไม่ต้องไปง้อ
มำกเหมือนเมื่อก่อน” 

(สัมภำษณ์ คุณลี อำยุ 59 ปี วันที่ 14 
พฤษภำคม 2561) 

 ในขณะเดียวกันเมื่อสัมภำษณ์มุมมอง
ควำมคำดหวังต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่อนักศึกษำ
กลับให้ควำมเห็นที่แตกต่ำงออกไปว่ำ 

 “พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือคณะ ที่ได้รับ
หน้ำที่มำพัฒนำ จัดสรร ดูแลประเทศ ซึ่งเป็นคน
ที่มีควำมรับผิดชอบ ต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ จริงจัง ใส่ใจ
รำยละเอียดของงำน ซึ่งจะสำมำรถท ำให้สังคม
ได้ประโยชน์ มำกที่ สุ ด  ซึ่ งควรมีสวัสดิกำร               
ที่เหมำะสมให้ แต่ไม่ได้ให้ได้สิทธิพิเศษ หรือมี
อ ำนำจเหนือคนทั่ วไป  นี่ คือภำพที่อยำกให้
เจ้ำหน้ำที่ของ 
 รัฐเป็น แต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่ หลำยคน
เมื่อมีต ำแหน่งก็เข้ำใจว่ำตัวเองมีอภิสิทธิพิเศษ 
และใช้สิทธิในทำงมิชอบ หรือแม้กระทั่งในด้ำน
ของเนื้องำนก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่ำที่ควรจะ
เป็น ท ำให้บ้ำนเมืองไม่เกิดกำรพัฒนำขึ้น หรือ
เกิดข้ึนได้อย่ำงช้ำ” 

(สัมภำษณ์ คุณพี อำยุ 22 ปี วันที่ 14 
มิถุนำยน 2561) 

 “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเท่ำที่เจอมำ เหมือน
ไม่มีควำมรู้จริงในแต่ละด้ำนที่ท ำอยู่จรรยำบรรณ
ก็ไม่ค่อยมีด้วยแหละ ยิ่งมียศใหญ่ยิ่งเส้นกัน ใคร
มำก่อนก็มีอ ำนำจที่จะท ำอะไรก็ได้ ถ้ำเป็นชนชั้น
ล่ำงก็เหมือนท ำงำนงกๆไปวันๆ ถึงมองว่ำงำนรัฐ
ส่วนใหญ่เป็นงำนที่สบำย ไม่มีอะไรพัฒนำ ทั้งตัว
ระบบและเจ้ำหน้ำที่เอง ต่อให้มีกำรรณรงค์จำก
ภำยนอก คนภำยในก็ไม่ได้มีกำรพัฒนำ ไม่ได้ท ำ
อะไรเลย ไม่เหมือนเอกชนที่แข่งขันกันเองใน
ทุกๆด้ำน อย่ำงเช่น รัฐรณรงค์ให้ไม่โกงแต่ก็โกง
เอง ประชำชนส่วนใหญ่ก็มองแบบนี้ เหมือนทุก
คนมีสิทธิไม่เท่ำเทียมกัน มักมีค ำว่ำลูกใคร หรือ
รู้จักใคร เป็นตัวก ำหนดสิทธิ เพรำะกำรท ำงำน
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รัฐส่วนใหญ่จะเข้ำข้ำงคนของตัวเอง มำกกว่ำ
เข้ำข้ำงควำมถูกต้องหรือประชำชน” 
(สัมภำษณ์ คุณบี อำยุ 22 ปี วันที่ 15 มิถุนำยน 
2561) 
 
อ านาจหน้าที่ท่ีถูกประทับตรา  

จ ำก ก ำรสั ม ภ ำษ ณ์  เห็ น ได้ ชั ด ว่ ำ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในภำพจ ำของประชำชน มี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (Deviant Behavior) ไป
จำกกรอบควำมคำดหวังของสังคม ในเรื่องขอ
กำรมีคุณธรรม จริยธรรม โดยวัฒนธรรมองค์กร
หล่อหลอมให้ท ำงำนแบบเช้ำชำมเย็นชำม มีกำร
ใช้อ ำนำจหน้ำที ่

โดยมิชอบทำงกฎหมำย มีช่องทำงกำร
ใช้ เงิน ที่ ไม่ เป็ น ไป ต ำมระบ บ ป กติ  จนถู ก
ประทับตรำว่ำเป็นคนโกง เป็นคนไม่ดี  ไม่มี
อนำคต ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ ท ำงำนย่ ำอยู่กับที่แต่
ร่ ำ รวยผิ ดป กติ  ทั้ งที่ ใน คว ำม เป็ น จริ งนั้ น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำงท่ำนก็ไม่ได้มีลักษณะหรือ
พฤติกรรม เบี่ ย งเบนตำมที่ ถูกประทั บตรำ 
(Labelling) ไว้ แต่เมื่อได้ยินบ่อยๆ จนรู้สึกเป็น
ปมในจิตใจ เกิดควำมตึงเครียด ควำมกดดัน 
พยำยำมต่อสู้กับอคติที่เกิดขึ้น บำงส่วนอำจจะ
สำมำรถเอำชนะอคติบำงอย่ำงนี้ได้          แต่
บำงส่วนอำจจะก้ำวหนีไม่พ้นกับกรอบควำม
คำดหวังทำงสังคมที่รัดตัวนี้ ยังผลถึงสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตที่เกิดควำมสับสนจำกภำวะไร้
บรรทัดฐำน (Anomic Theory)  ท้ำยที่สุดจำก
กำรไม่ มีพฤติกรรม เบี่ ย งเบน  ก็อำจจะถู ก
ประทับตรำส ำเร็จ กลำยเป็นผู้เบี่ยงเบนอย่ำง

แท้จริง และถูกกลืนด้วยวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็น ไปตำมควำมต้องกำรขององค์กร หรือ
บุคลำกรที่มียศ ต ำแหน่งสูงกว่ำ ซึ่งกว่ำจะรู้ตัวก็
ถูกกลืนไปกับสังคมที่ถูกประทับตรำไปเสียแล้ว 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ สัญญะบางอย่าง 
เปรียบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นสัญญะ 

(Sign) ขององค์กรรัฐ กล่ำวคือ เป็นตัวแทนภำพ
องค์กรของรัฐที่มีต่อประชำชนทั่วไป ถูกตีตรำ 
(Stigma) จำกพจนำนุกรมศัพท์สั งคมวิทยำ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2549: 228 อ้ำงใน สุดำวดี 
ค ำกรฤำชำ, 2559: 71) กำรตีตรำ คือ เครื่องหมำย       
หรือสัญลักษณ์แสดงควำมอัปยศ หรือควำม
เสื่อมเสียเกียรติที่สังคมตรำให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล เนื่องจำกควำมผิดปกติทำงร่ำงกำย หรือ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนของ
สังคม กำรผิดจริยธรรม หรือควำมเป็นชำติพันธุ์
ที่ด้อยของบุคคลหรือกลุ่มนั้น ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำง 

คุณสมบัติหรือลักษณะที่แท้จริงของ
บุ คคลกับคุณ สมบั ติ  หรือลั กษณ ะที่ สั งคม
คำดหวัง ส่งผลให้บุคคลที่มีควำมแตกต่ำงนั้น
ไม่ได้รับกำรยอมรับนับถืออย่ำงเต็มที่จำกคนอ่ืน 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ      จึงกลำยเป็นสัญญะหรือ
สัญลักษณ์ท ำให้สังคมเสื่อม กำรกระท ำผิด
จริยธรรมและจรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพที่สังคมคำดหวัง ให้เป็นผู้น ำ      เป็นคน
ดี เป็นคนมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ สำมำรถ
พัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ
ได้ ท ำให้บุคคลที่ประกอบอำชีพนี้ถูกเหมำรวมไป
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เสียทั้ งหมดว่ำเป็นคนโกงกิน  จึ งถูกปฏิบั ติ
แตกต่ำงจำกคนอ่ืนในสังคม มีกำรซุบซิบนินทำ 
หรือกล่ำวถึงในลักษณะให้ ร้ำย  เป็นพวกที่
อันตรำยและไม่น่ำข้องเกี่ยวด้วย  ประกอบกับ
กำรแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนต่อ
ควำมคำดหวังของสังคมกับภำพที่เกิดขึ้นจริง 
จำกอ ำนำจที่แสดงต่อสำธำรณะชนที่เกินกว่ำ
อ ำนำจตำมหน้ำที่         ตำมทฤษฎีหน้ำที่
โครงสร้ำง - หน้ำที่ (Structural – functional 
Theory) ของโรเบิร์ต เค เมอร์ตัน (Robert K. 
Merton 1910 – 2003) ได้จ ำแนกหน้ำที่ทำง
สังคมออกเป็น หน้ำที่หลัก  (Manifest) หน้ำที่
ร อ ง  (Latent) ห น้ ำ ที่ ที่ ไ ม่ พึ ง ป ร ำ ร ถ น ำ 
(Dysfunctional) ซึ่ ง เป็ นห น้ ำที่ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์น้อยต่อคนบำงส่วน หรืออำจจะไม่เกิด
ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ต่อคนบำงส่วน     
ของสังคมภำยใต้โครงสร้ำง – หน้ำที่ ทำงสังคม    
ซึ่งต้องเกิดจำกควำมสัมพันธ์บำงอย่ำงที่มีผู้ให้
และมีผู้รับ ผู้รับคือผู้ที่มำติดต่อขอรับกำรบริกำร        
และผู้ให้คือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจในกำร
บริหำรจัดกำรกับผู้มำขอรับบริกำรได้อย่ำง
เบ็ดเสร็จเริ่มตั้งแต่ก ำหนดโครงสร้ำง วัฒนธรรม
องค์กร กำรต่อแถว เข้ำคิว กำรจัดล ำดับขั้นตอน
ของงำน กำรบริกำร ฯลฯ หน้ำที่หลักของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังคงเป็นเรื่องของกำรดูแลและ
ให้บริกำรกับประชำชน  

กำรสร้ำงกรอบกำรบริหำรจัดกำร
ผสมผสำนกับอ ำนำจหน้ำที่บำงอย่ำงที่มีท ำให้
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่มีควำมชัดเจน ครอบคลุม
ในลักษณะกำรออกค ำสั่ง เช่น เสร็จจำกตรงนี้ 

ไปตรงโน้นต่อ แล้ววนกลับมำตรงนี้ ภำษำที่ใช้จึง
มีลักษณะห้วน และหยำบกระด้ำง ส่งผลให้ผู้เข้ำ
มำรับบริกำรรู้สึกไม่พึงปรำรถนำกับงำนบริกำรที่
ควรจะมีทีท่ำยิ้มแย้ม เอำใจใส่  และมีควำม
กระตือรือร้นมำกกว่ำนี้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล งำนของรัฐ และสังคม จึงมักเป็นไปใน
ลักษณ ะกำรถู กว่ ำห รือนิ นทำลั บหลั ง  กับ
พฤติกรรมที่ผู้กล่ำวว่ำรู้สึกว่ำไม่มีควำมเป็นมิตร
ตำมคำดหมำย  
 
วัฒนธรรมก าหนดกรอบความคาดหวังของ
สังคม 
 วัฒนธรรมกับควำมต้องกำรของมนุษย์
ต ำม ค วำม ห ม ำยกำรแบ่ งขอ ง  Bronislaw 
Malinowski (1922) แบ่งควำมต้องกำรของ
มนุษย์ออกเป็น 3 อย่ำง คือ 1. ควำมต้องกำร
เบื้องต้น (เรื่องพ้ืนฐำน)  ได้แก่ อำหำร อุปกรณ์
ส ำหรับปรุงอำหำร 2. ควำมต้องกำรที่ เกิด
ตำมมำ (สังคม) ได้แก่ กำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอด
วัฒนธรรม และ 3. ควำมต้องกำรที่จะอยู่ร่วมกัน 
(จิตใจ) ได้แก่ ควำมเชื่อมั่น และรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  ต ำ ม ส ภ ำ พ ข อ ง สั ง ค ม ที่
วัฒนธรรมเป็นตัวก ำหนดกรอบควำมคิด ควำม
เชื่อ และกำรด ำเนินชีวิต คนในสังคมเกิดรุ่นหลัง 
และอยู่ภำยใต้วัฒนธรรมของสังคม ซึ่งมีระบบ
กำรปกครองที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเสมือนหนึ่ง
ในผู้น ำ ที่จะดูแลปกป้อง จึงเกิดกำรก ำหนด
กรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต่อองค์กร และ
เจ้ำหน้ำที่  ผู้ที่ด ำเนินงำน ให้มีลักษณะพิเศษ
บำงอย่ำงมำกพอที่จะเป็นผู้น ำชนชั้นทำงสังคม
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ได้ และพร้อมที่จะต้องแบกรับควำมคำดหวัง
ด้ำนอ่ืนๆ ของสังคม เช่น เป็นธุระในกำรจัดหำ 
บริกำร งำนนอกเหนือหน้ำที่ เป็นนำย 
  ด่ำนกลไกกำรป้องกันองค์กร 
ด้วยกำรเจรจำ ต่อรอง และแลกเปลี่ยนข้อเสนอ
ที่สมเหตุสมผล ควรค่ำพอแก่กำรเสียประโยชน์
บำงอย่ำง และได้ประโยชน์บำงอย่ำงกลับคืนมำ 
เป็นต้น  วัฒนธรรมและควำมคำดหวังเหล่ำนี้      
จึงเป็นภำพที่ทุกคนพยำยำมปฏิบัติตำม และ
มุ่งหวังว่ำคนที่จะมำท ำหน้ำที่บริหำรประชำชน 
เป็นที่พ่ึงให้รำษฎรได้ ต้องอยู่ภำยใต้กรอบ และ
ขอบเขตที่สังคมคำดหวังได้ และมักจะได้ยิน
บ่อยๆ คือ ค ำว่ำ “คนดี” เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจึง
ต้องเป็นทั้งคนดี ที่มีศีลธรรม จรรยำ ในขณะที่
คนวัยหนุ่ มสำว และวัยท ำงำนคำดหวังให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคนดีแต่ไม่สำมำรถเรียกร้อง
สิ ท ธิ พิ เศ ษ  ห รื อ มี อ ำ น ำ จ ห น้ ำ ที่ อ่ื น ๆ 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ งำนได้          ซึ่ ง
แตกต่ำงจำกผู้สูงอำยุ หรือวัยเกษียณ ที่มองว่ำ 
“คนดี” ในอุดมคติของสังคม ไม่จะเป็นต้องเป็น
คนดีที่ใสสะอำด แต่ต้องเป็นคนที่สำมำรถน ำพำ
ชุมชน และสังคม อยู่ได้อย่ำงสงบสุข อยู่รอด
ปลอดภัย และยินดีที่จะให้อ ำนำจกับคนที่ท ำงำน
ด้ำนนี้ 
 ลึกๆแล้ว ควำมคำดหวังของสั งคม 
อำจจะไม่ใช่แค่กำรก ำหนดขอบเขตวิชำชีพ หรือ
อำชีพให้กับผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เพียงอย่ำงเดียว แต่อำจจะหมำยถึง ควำม
ต้องกำรของคนในสังคม ที่ต้องกำรจัดภำพ
ประทับเป็น “คนดี”        แต่ดันท ำได้ไม่หมด

จด จึงต้องร่ำงแผนสร้ำง “คนดี” ในอุดมคติ
ขึ้นมำแทน  
 หรือท้ำยที่สุดแล้ว “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”     
ก็เป็นแค่จุดที่คนในสังคมคำดหวังให้เป็นสีขำว 
แต่กลับช่วยกันเติมจุดด ำเล็กๆลงไปจนกลำยเป็น
สี เท ำจำงๆ  ก่ อนที่ จ ะทวี ควำม เข้ มข้น จน
กลำยเป็นสีเทำเข้มและด ำในที่สุด 
 หรือ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ  คื อ  สัญ ญ ะ
บำงอย่ำงที่ทุกคนอยำกจะเป็น แค่นั้นเอง? 
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