
 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มจารีตประเพณี 

ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

 

 



คํานํา 

 เอกสารฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “นาค” ในวัฒนธรรมไทย                 
ซ่ึงจัดข้ึน ณ ห้องประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับนาคในประเทศไทย ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ 
คติชนวิทยา วัฒนธรรมจารีตประเพณี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านคติความเช่ือเรื่องนาค อันจะนําไปสู่การเผยแพร่และแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ 
แนวคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการของกรมศิลปากร และผู้สนใจงานด้านวัฒนธรรมจากสถาบันอ่ืน ๆ  
 เน้ือหาสาระในเอกสาร ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นรายละเอียดและกําหนดการของโครงการเสวนาฯ 
และส่วนที่เป็นบทความที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับนาคในวัฒนธรรมไทย ทั้งในแง่ภูมิหลังความเป็นมา คติความเช่ือ ความสัมพันธ์ 
ต่อสถาบันและกลุ่มคนในสังคมให้ ชัดเจนและรอบด้านย่ิงข้ึน สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ีจะอํานวยประโยชน์ 
ในทางวิชาการ รวมทั้งเป็นจุดเร่ิมต้นในการค้นคว้าต่อยอดของผู้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นาค”  
ในวัฒนธรรมไทย ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 กลุ่มจารีตประเพณี 
 สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 



สารบัญ 
 
โครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “นาค” ในวัฒนธรรมไทย 
กําหนดการโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นาค” ในวัฒนธรรมไทย 
บทความประกอบการเสวนา 

พญาสุวรรณภิงคาร แห่งหนองหานหลวง 
  ผาแดง - นางไอ่ บันทึกการทําสงครามของละว้า ขอม และนาค 
  มณีเอคิกะ : ตํานานพญานาคแห่งเมืองตะนาวศรี 
  พระร่วง - พระลือ 
  ความสําคัญของนาคในศิลปกรรมไทย 
ประวัติวิทยากร 
  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุจฉายา 
  นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 
  ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 
  นายอําพล สัมมาวุฒธิ 
   

  

 



  
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นาคในวัฒนธรรมไทย” 

-------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 
  นาค เป็นสัตว์ในจินตนาการที่ปรากฏในคติความเช่ือทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 
รวมท้ังความเช่ือท้องถิ่นเก่ียวกับการบูชางู โดยเฉพาะในอินเดียภาคใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปี 
แต่จากการผสมผสานและเลือกรับปรับใช้ทางวัฒนธรรมทําให้คติความเช่ือเก่ียวกับ นาค ในแต่ละวัฒนธรรม               
มีความเป็นอัตลักษณ์ต่างจากประเทศเพ่ือนบ้าน และต่างจากอินเดียซึ่งเป็นต้นเค้าสําคัญของคติความเช่ือเรื่องน้ี                
อีกด้วย  

ในวัฒนธรรมไทย คติเรื่องนาคที่เป็นอิทธิพลจากพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู     
ได้สอดผสานเข้ากับความเช่ือท้องถิ่นเ ก่ียวกับงูใหญ่และการนับถือบูชางูอย่างไม่ปรากฏข้อขัดแย้ง                
และสะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยด้านต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม 
นาฏศิลป์ วรรณคดี คติทางพุทธศาสนาเช่น การบวชนาค นาคในฐานะผู้พิทักษ์พุทธศาสนา ประเพณีและ      
คติความเช่ือท้องถิ่น เช่น บุญบ้ังไฟ การไหลเรือไฟ บ้ังไฟพญานาค หรือความเช่ือร่วมสมัยในการบูชาพญานาค                 
เพ่ือส่งเสริมดวงชะตา เหล่าน้ีเป็นต้น คติความเช่ือเรื่องนาคจึงมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมมายาวนาน                 
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างย่ิงในสังคมไทย 
  สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษาจารีตประเพณี พระราชพิธี รัฐพิธีให้มั่นคงถาวร                
จึงเล็งเห็น    ถึงความจําเป็นและเหมาะสมในการจัดงานเสวนาทางวิชาการเก่ียวกับคติความเช่ือเรื่องนาค              
ในวัฒนธรรมไทยข้ึน เพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ        
และผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว เพ่ือที่ข้อมูลองค์ความรู้อันเกิดจากโครงการเสวนาทางวิชาการน้ีจะเป็นส่วนหน่ึง                
ในการบูรณาการกับงานวิชาการด้านไทยคดีอ่ืน ๆ และต่อยอดไปสู่กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือรวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับนาคในประเทศไทย ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
  ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออก                 
เฉียงใต้ผ่านคติความเช่ือเรื่องนาค 
  ๓. เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ แนวคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ของกรมศิลปากร และผู้สนใจงานด้านวัฒนธรรมจากสถาบันอ่ืน 
 
การดําเนินงาน 
    โครงการจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นาคในวัฒนธรรมไทย” โดยเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ              
เป็นวิทยากรในการเสวนา เป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                   
ของกรมศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีขั้นตอน ดังน้ี  
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

  ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลวิชาการเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมโครงการและเน้ือหาทางวิชาการ 
  ๒. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
  ๓. ประสานงานเชิญวิทยากร 
  ๔. ประสานงานสถานที่จัดเสวนา 
  ๕. จัดเตรียมเอกสารวิชาการและสื่อสารสนเทศ 
    ๖. ประชาสัมพันธ์ และเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ 
  ๗. ดําเนินงานการเสวนาทางวิชาการ 
  ๘. สรุปประเมินผลจากผู้ร่วมโครงการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ จํานวน ๘๐ คน ประกอบด้วย นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 
งบประมาณ 
  จํานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
   โดยใช้งบประมาณประจําปี ๒๕๖๕ ของกรมศิลปากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  
   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ 
  ห้องประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   
   กลุ่มจารีตประเพณี สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร   
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
  ๑. เป็นฐานข้อมูลเก่ียวกับคติความเช่ือเรื่องนาคที่ปรากฏในสังคมวัฒนธรรมไทย เพ่ือประกอบ
การศึกษาต่อยอดในด้านที่เก่ียวข้องต่อไป  
  ๒. ผลการศึกษาวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านคติความเช่ือเรื่องนาค 
  ๓. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่คัดกรองแล้วระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
บุคคลภายนอก และนักวิชาการของกรมศิลปากร 
    
   



กําหนดการโครงการเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “นาค” ในวัฒนธรรมไทย 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

------------------------------------------------ 
 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ 
๙.๐๐ - ๙.๑๕ น.   พิธเีปิดการเสวนาทางวิชาการ   
    - ผู้อํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์                    
      (นางสาวศิริรตัน์  ทวีทรัพย์) กล่าวรายงาน 

- อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) กล่าวเปิดงาน 
๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สัตว์ในตํานาน เทพนิยายและความเชื่อ 
    โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  การแสดงนาฏศิลป์ ชุด ระบาํนาคราช 
    โดย สํานักการสังคีต 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การอภิปรายเรื่อง นาคในวรรณคดีไทย 
 โดย - ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุจฉายา 
       - นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านอักษรศาสตร์  
         (ภาษาและวรรณกรรม) 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การอภิปรายเรื่อง ปริทัศน์เรือ่งนาคในวัฒนธรรมไทย 
    โดย - ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ   
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง นาคกับงานศิลปกรรมไทย 

โดย - นายอําพล สัมมาวุฒธิ อดีตผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม  
        สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
ผู้ดําเนินรายการ – นายชญานิน นุ้ยสินธ์ุ นักอักษรศาสตรชํ์านาญการ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายซักถาม  
    พิธีปิดการเสวนา 
หมายเหตุ   ๑. จัดสัมมนาในสถานที่โดยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมการเสวนา ตามแนวทางการป้องกันการ
      แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และมีถ่ายทอดสด 
      ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมศิลปากร 

๒. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 
๑  

พญาสุวรรณภิงคาร แห่งหนองหานหลวง * 

ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา 

            ดูรามหาราช...ไป่มีคนอยู่ในเมืองหนองหานแม้ว่ามีคนอยู่ 

  ริมเมืองหนองหานทั้งสองนั้น ท้าวพระยาที่มีบุญสมภาร 

  เป็นเอกราชนั้นจักตั้งอาณานิคมและพระพุทธศาสนาอันใหญ่ก็ไป่มี                                                         

เท่ามีก็เป็นปัจจันตพุทธศาสนาตามกาลสมัยนั้น ๆ... 

  ...ดูกรมหาราช เจดีย์ที่ก่อโลมบาทเชิงชุมนั้นบัดนี้เป็นปัจจุบันอัปป 

  โชติเจดีย์ไป่รุ่งเรืองในภายหน้า    

                                                                                   (อุรังคธาตุ) 

 ในขณะที่เขตภูมิภาคสุวรรณภูมิทางทิศเหนือและตะวันตกมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา

ประทับในภูมิภาค ดังกล่าวถึงใน ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีตำนาน

คล้ายคลึงกันว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้เสด็จมายังดินแดนที่เป็นลุ่มน้ำโขงตอนกลาง     

ในปัจจุบัน มีบันทึกไว้ใน อุรังคธาตุนิทาน หรือลาวเรียกว่า “นิทานอุรังคะทาด” ซึ่งแพร่หลายในอาณาจักร

ล้านช้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ หลังจากที่พระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับจากนครเชียงใหม่  เพื่อมาครอง  

กรุงศรีสัตตนาคนหุตหรือล้านช้าง  

 ตอนต้นของอุรังคธาตุ นิทานบันทึกว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพระอานนท์ ขณะอยู่ที่ 

แคมหนองคันแทเสื้อน้ำ(เมืองเวียงจันท์ปัจจุบัน) ทอดพระเนตรเห็นแลนคำตัวหนึ่งแลบลิ้นที่โพนจิกเวียงงัวใต้

ปากห้วยกู่คำ (เชื่อกันว่า คือบ้านโพนจิก ตำบลพะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย) จึงแย้ม                 

พระสรวล เมื ่อพระอานนท์ทูลถามสาเหตุ พระองค์ได้ทรงพยากรณ์เรื ่องราวของบ้านเมืองที ่จะเกิดขึ้น                    

ในวันข้างหน้า ณ ที่นั้น (เรียกส่วนนี้ว่า ศาสนานครนิทาน)  ดังความในหนังสือเขียนว่า  

            “...เมืองสุวรรณภูมินี ้เป็นที ่อยู ่แห่งนาคทั ้งหลายมีสุวรรณนาคเป็น เค้า                  

แลผีเสื้อน้ำ เสื้อบก ยักษ์ทั้งมวล ภายหน้าโพ้น คนฝูงอยู่ในเมืองอันนี้แม้นรู้ธรรมก็ดี 

จะเลือกหาผู ้มีสัจจะได้ยากนัก...เมื ่อใดท้าวพระยาองค์เป็นเชื ้อหน่อพุทธวงศา                   

ได้มาเสวยราชสมบัติ พุทธศาสนาบ้านเมืองจักรุ ่งเรือง เหมือนดังกูเมื ่อตถาคต                     

ยังธรมานอยู่...” 

 หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่สองฟากแม่น้ำโขง จนเดินทางไปพักที่

ดอยกัปปนคีรี ภูกำพร้า (ที่ตั ้งพระธาตุพนมในปัจจุบัน) พญาติโคตรบูรเจ้าเมืองศรีโคตรบองได้อาราธนา                  

 

 *  พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ ปีท่ี ๔๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔): ๑๐๕ - ๑๑๐. 



 
๒  

ให้เข้าไปรับบาตรที่พระราชวัง เมื่อส่งเสด็จกลับภูกำพร้า พญาเมืองได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า               

ในอนาคต พระพุทธเจ้าจึงได้พยากรณ์อนาคตของพระยาศรีโคตรบูรว่าจะไปเกิดที่เมืองสาเกตนครร้อยเอ็จ

ประตู มีนามว่า สุริยกุมารและจะก่อตั้งพุทธศาสนา ณ เมืองนั้น ชาติต่อมาจะเกิด เป็นพญาสุมิตตธรรมวงษา

และจะได้ฐาปนาพระอุรังคธาตุไว้ท ี ่ภ ูกำพร้านี้  ต่อจากนั ้นพระพุทธเจ้าได้ เสด็จประทับรอยพระบาท                         

ไว้ทีเ่มืองหนองหานหลวง ก่อนจะเสด็จกลับชมพูทวีปและเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 ตำนานที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมืองหนองหานหลวง พระธาตุ               

เชิงชุมและฝูงนาคทั้งหลายที่กล่าวถึงเท่านั้น   

 ในนิทานอุรังคธาตุกล่าวถึงนาคหลายตน เริ่มตั้งแต่นาคองค์ปฐมที่อยู่หนองแส (สันนิษฐานว่าคือ 

ทะเลสาบเออร์ไห่ในตาลีฟู ประเทศจีน) คือ พินทโยนกวติ ธนะมูลนาคและชีวายนาค นาคสองตนแรก

ทะเลาะกันจนถูกขับไล่ออกจากหนองแสมาตามลำน้ำโขง จนมาถึงนาคที่อยู่บริเวณลำน้ำโขง คือ สุวรรณนาค 

พุทโธปาปนาค ปัพพารนาค สุกขรนาค หัตถีศรีสัตตนาค ซึ่งเป็นนาคผู้สร้างลำน้ำสายต่าง ๆ ในดินแดนนี้                 

ที่จะเกี่ยวข้องตำนานหนองหานมี ๔ ตน คือ สุวรรณนาค ธนะมูลนาค พุทโธปาปนาค และ โทธนนาค                        

ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้  

 ธนะมูลนาค คือ นาคผู้สร้างลำน้ำมูลและเป็นใหญ่เหนือลุ่มน้ำนี้ มีที่อยู่ใต้ภูกำพร้า ชีวายนาค 

คือ พญานาคผู้สร้างลำน้ำชีหรือชีวายนที ในตำนานเล่าว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรก คือ พระกุกสันโธ               

ขอมอินทปัตถ ์มีอำนาจเหนือดินแดนลุ่มนำโขงตอนกลางและตอนใต้ พระเจ้ากรุงอินทปัตถ์ได้แต่งตั้งให้ขุนขอม

ผู้หลานไปตั้งเมืองหนองหานหลวง ตรงท่านางอาบเพื่อควบคุมบ้านเมืองแถบลุ่มน้ำโขงตอนกลาง (ทิศใต้               

ของเมืองหนองหานหลวงคือเมืองสาเกตนคร หรือร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) ขุนขอมมีโอรส ชื่อ เจ้าสุรอุทกกุมาร 

เป็นผู้มีบุญ เมื่อประสูติมีน้ำพุผุดขึ้นบนพื้น และมือถือพระขรรค์ออกมาด้วย ต่อมาเมื่อได้ขึ ้นครองเมือง                 

แทนบิดา เจ้าสุรอุทกกุมารได้เสด็จตรวจดินแดนของตนทางใต้ไปจนจรดปากแม่มูล อำมาตย์ทูลว่าดินแดน

บริเวณนี้พระเจ้าอินทปัตถ์ผู้ปู่และพระบิดาของพระองค์ได้มอบให้ธนมูลนาคปกครอง พระองค์ไม่พอใจจึงถอด

พระขรรค์กวัดแกว่งไต่บนหลังน้ำขู่เข็ญพญานาค ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันจนหมดแรง ไม่มีใครแพ้ชนะ พระเจ้าสุร-

อุทกจึงกลับเมืองหนองหานหลวง  แต่ธนมูลนาคยังผูกใจเจ็บจึงติดตามไปที่เมืองนั้นและจำแลงกายเป็น                

ฟานเผือกเดินผ่านเมืองทางเหนือทุ่งโพธิ์สามต้น พระเจ้าสุรอุทกบัญชาให้เหล่าพรานล้อมยิงจนฟานตาย              

ด้วยลูกศรอาบยาพิษ พลันร่างฟานเผือกก็ใหญ่โตเท่าช้าง ชาวหนองหานหลวงได้ปาดเนื ้อกินกันทุกคน               

รวมทั้งพระเจ้าสุรอุทกด้วย ในคืนนั้นพญานาคได้เข้าถล่มเมืองจมหายไปในหนองน้ำ ส่วนพระเจ้าสุรอุทก                 

ถูกพญานาคลากไปสู่ลำน้ำโขงทางทิศตะวันออก ทางที่ลากไปนั้นกลายเป็น ลำน้ำก่ำ ในปัจจุบัน (ในวรรณคดี

เรื่องผาแดง - นางไอ่ ว่าลำน้ำก่ำเกิดจากรอยเท้าม้าของท้าวผาแดงที ่ควบพานางไอ่หนี แต่ถูกพญานาค                  

ฉุดนางไอ่ตกจากหลังม้าลากลงแม่น้ำโขง) 



 
๓  

 โอรสทั้งสองของพญาสุรอุทกพาบริวารที่รอดตายไปสร้างเมืองใหม่ เจ้าภิงคาระผู้พี่ไปสร้าง 

เมืองใหม่ที่ภูน้ำลอดริมฝั่งหนองหาน (ปัจจุบันคือ บริเวณพระธาตุเชิงชุม) ก่อนจะตั้งเมืองได้ทำการสักการะ

พระภูมิเจ้าที่ พญาสุวรรณนาค ผู้มีเกล็ดเป็นทองคำได้ปรากฏกายขึ้นและเล่าว่าเป็นพญานาคผู้เฝ้ารักษา                

รอยพระพุทธบาท พญานาคได้นำน้ำหอมมารดสรง อภิเษกเจ้าภิงคาระขึ้นครองเมือง เป็น พญาสุวรรณภิงคาร

แห่งนครหนองหานหลวงสืบวงศ์ต่อมา ส่วนโอรสองค์เล็ก คือ เจ้าคำแดง ชาวเมืองหนองหานน้อย (ในเขต

อำเภอกุมภวาปี) ได้มาเชิญขึ้นเป็น พญาคำแดงเมืองหนองหานน้อย ตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานน้อย               

หรือเมืองขุนขอมเดิม มีพุทโธปาปนาคอาศัยอยู่ที่วังบัวบาน มีลูกชื่อ ภังคียนาค เป็นลุกเลี้ยงของสุวรรณนาค 

วันหนึ่งภังคียนาคแปลงเป็นกระรอกเผือกไปเที่ยวเมืองขุนขอม แล้วถูกยิงด้วยหน้าไม้จนตาย ชาวเมืองขุนขอม

พากันแล่เนื้อกินกันไปทั่ว พุทโธปาปนาคจึงนำบริวารมาถล่มเมืองนี้ จมหายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ ชาวเมือง    

ที่รอดตายมาตั้งบ้านอยู่รอบหนองน้ำเดิม ให้ชื่อว่า หนองหานน้อย 

 พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพญาสุวรรณภิงคาร 

 ในปลายสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระโคตมะ พระพุทธองค ์ได้ เสด ็จมาโปรดสัตว์                  

ตามลำน้ำโขงและประทับรอยพระบาทมาเป็นลำดับ จนมาถึงภูกำพร้า ได้เสด็จต่อมาท่ีเมืองหนองหานหลวง  

 ในอุรังคธาตุ เขียนว่า ระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่หนองหานหลวง ได้ผ่านลำน้ำ                 

สายหนึ่ง คือ ลำน้ำพุง ซึ่ง โทธนนาค อาศัยหาปลาอยู่ริมน้ำ นาคตนนี้ในชาติที่เป็นมนุษย์ เป็นเชื้อสายของ  

พระเจ้าศรีสุทโธธนะ ก่อนตายยังเต็มไปด้วยความโกรธจึงมาเกิดเป็นนาค พระพุทธองค์ได้กล่าวเตือนสติว่า                  

“ดูราโทธนนาคท่านอย่าได้ถือหาบอันหนักซ้ำเติมหาบเก่าให้หนักขึ้น” โทธนนาคฟังแล้วฉงน เข้าไปกราบ

พระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังเทศนา ในที่สุดก็ปลดหาบแหง่ทุกข์นั้นได้ ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนดาวดึงส์สวรรค์ 

 กล่าวถึงพญาสุวรรณภิงคาร ผู้มีกระโจมหัวคำ และสังวาลคำ น้ำเต้าคำแห่งหนองหานหลวง 

เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมา ได้ทูลเชิญไปฉันอาหารในปราสาท เมื่อฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์ได้

เสด็จไปยังสถานที่ที่สถิตรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าในอดีต คือ บริเวณภูน้ำลอด ทรงแสดงปาฏิหาริย์                 

เพื่อต้องการสั่งสอนพญาสุวรรณภิงคาร โดยให้ดวงแก้วออกมาจากรอยพระบาท (ในสำนวนตำนานพระธาตุ   

เชิงชุมว่าพระโอษฐ์) ๓ ดวงซ้อนพร้อมกัน แล้วยังมีอีก ๑ ดวง เสด็จออกส่งรัศมีช่วงโชติทั่วท้องฟ้า คนทั้งหลาย

เห็นอัศจรรย์ พากันส่งเสียงสาธุ พญาสุวรรณภิงคารจึงทูลถามเหตุต่อพระพุทธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าได้อธ ิบายว่า สถานที ่แห่งนี้ เคยมีพระอดีตพุทธเจ้ามาประทับรอยบาทไว้                         

๓ พระองค ์ดวงแก้วดวงแรก คือ พระกกุสันธะ ดวงที่ ๒ คือ พระโกนาคมน์ ดวงที่ ๓ คือ พระกัสสปะ ดวงที่ ๔ 

คือ พระองค์เอง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตจะไปบิณฑบาตที่เมืองศรีโคตรบอง ฉันอาหารที่ภูกำพร้า 

ต่อจากนั้นก็จะประทับรอยพระบาทไว้ที่นี่ ก่อนเข้าสู่นิพพาน พระองค์ก็เช่นกัน หลังจากนั้นสถานที่นี้ก็จะว่าง

เปล่าร้างผู้คน   



 
๔  

 พญาสุวรรณภิงคารทูลถามว่าถ้าเช่นนั ้นพระองค์จะประทับรอยพระบาทไว้ด้วยเหตุใด                 

พระพุทธองค์ได้เทศนาพระปาทลักษณ์และเล่าถึงที่มาของเมืองหนองหานหลวงและเมืองหนองหานน้อยว่า 

เหตุที่ตั ้งเมืองมาพร้อมกันเพราะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยเสด็จมาประทับรอยพระบาท  

เพราะพญาผู้ครองเมืองแห่งนี้เคยสั่งสมบารมีมาหลายแสนกัลป์  เมื่อสิ้นพญาทั้งสองเมือง เทวดาและนาค                     

ผู้เคยรักษาเมืองจะทำให้น้ำไหลเข้ามาท่วมรอยพระบาทและบ้านเมืองนี้ ผู้คนจะแยกย้ายไปตั้งบ้านเมืองตามริม

หนองและจะรับเอาจารีตประเพณีของเมืองใหญ่ที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาเป็นแบบแผน 

 พญาสุวรรณภิงคารได้สดับพระธรรมก็เกิดพระราชศรัทธาถึงขั ้นชักพระขรรค์จะตัดเศียร

พระองค์เองบูชารอยพระพุทธบาท แต่พระนางนารายณ์เจงเวงพระมเหสี ได้ทูลห้ามไว้ และเตือนสติว่า                      

หากพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็จะได้ทำนุบำรุงพระศาสนาได้ต่อไป พญาสุวรรณภิงคารจึงถอดกระโจมหัวคำ

มีค่าแสนตำลึงสวมที่รอยบาทเป็นพุทธบูชา แผ่นศิลาที่มีรอยพระบาทประทับนั้นก็จมลงใต้น้ำ พระพุทธองค์                  

ได้ทรงพยากรณ์ว่า สถานที่นี้จะกลายเป็นโชติเจดีย์ในอนาคต เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปแล้ว พญาสุวรรณ-

ภิงคารได้ทรงสร้างอูบมุง (ถ้ำทำจากหิน) คลุมรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของผู้คน อูบมุงนี้                

คือ พระธาตุเชิงชุม   

 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๘ ปี พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ได้นำ

พระอุรังคธาตุมาสุวรรณภูมิเพื่อประดิษฐานยังภูกำพร้าตามพุทธบัญชา ขณะผ่านมายังเมืองหนองหานหลวง 

พญาสุวรรณภิงคารเจ้าเมืองและพระยาคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยได้มาต้อนรับ และขอแบ่งพระธาตุ               

เพื ่อบรรจุไว้ ณ พระธาตุภูเพ็กและพระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือพระธาตุนาเวงที ่สร้างขึ ้นเพื ่อรอรับ                         

แต่พระมหากัสสปะไม่ให้เพราะเกรงจะขัดพุทธบัญชา แต่ได้มอบพระอังคารธาตุจากที่ถวายพระเพลิงให้แทน 

พญาสุวรรณภิงคารจึงได้นำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุภูเพ็กและพระธาตุเจงเวง ส่วนพระมหากัสสปะได้เดินทาง

ต่อไปยังภ ูกำพร ้า พญาทั ้งสองได้ต ิดตามไปด้วย พร ้อมกับพญานันทเสนแห่งโคตรบูร พญาจุฬนี                             

และพญาอินทปัฐ พญาทั้ง ๕ ได้ช่วยกันก่ออูบมุงเพื่อฐาปนาพระอุรังคธาตุที่ภูกำพร้านั้น แต่พระอุรังคธาตุ                 

ได้แสดงปาฏิหาริย์ โดยเสด็จออกมาอยู่บนฝ่ามือขวาของพระมหากัสสปะ ๆ รู้แจ้งในทันทีจึงกล่าวว่า “ชะรอย

ว่าพระพุทธวิสัยทรงมองเห็นว่า จักมีบุคคลทั้งหลายที่เป็นเชื้อเนื้อหน่อพุทธวงศาและเชื้อเนื้อหน่อพระอรหนัต์

จักเกิดมีในกาลภายหน้านั้นจะได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป บัดนี้เราทั้งหลายอย่าได้ฐาปนาไว้ตามพุทธวจนะ            

นั้นเลย” ทันใดนั้น พระอุรังคธาตุก็แสดงปาฏิหาริย์เสด็จกลับไปประดิษฐานในอุโมงค์ พระยาสุวรรณภิงคา ร

ระลึกถึงพุทธพยากรณ์  จึงได้เพียงแค่ประดิษฐานไว้ภายในอูบมุงและทำประตูไม้ปิดไว้ และอธิษฐานขอให้ได้

สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติหน้า   

 

 



 
๕  

 ไขตำนาน 

 ๑. หนังสือเรื่องอุรังคธาตุนิทานต้นฉบับเดิมเป็นใบลานล่องชาด ๗ ผูก เขียนด้วยอักษรตัวธรรม 

มีชื่อเขียนว่า อุรังคธาตุ ในตอนท้ายของเรื่องว่า พระอรหันต์ทั้ง ๕ เป็นผู้แต่งขึ้น ปัจจุบันทราบชื่อผู้เรียบเรียง

เรื ่องราว คือ พระยาศรีไชยชมพู (อ้างถึง พิเศษ เจียรจันทร์พงศ์ . “บทนำ.” ใน อุร ังคธาตุ(ตำนาน                       

พระธาตุพนม), หน้า ๕) ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเป็นฉบับความสังเขป ส่วนฉบับความสมบูรณ์ กรมศิลปากร 

จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ต. หลวงประชุมบรรณสาร                 

(พิณ เดชะคุปต์) ในคำนำของหนังสือระบุว่า อาชญาเจ้าพระอุปราชจำลองมาจากเอกสารโบราณ สร้างขึ้น              

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ประทานให้หอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.

๒๔๖๔ ฉบับนี้กรมศิลปากรได้มอบให้นายสุด ศรีสมวงศ์และนายทองดี ไชยชาญ ถ่ายถอดจากสำนวนเดิม     

เรียบเรียงพอให้อ่านเข้าใจได้ทั่วไป ให้ชื่อว่า อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม)   

 พ.ศ. ๒๕๐๐ กระทรวงศึกษาธิการลาวได้จัดพิมพ์ อุรังคธาตุเทสนา ผู้ชำระเรียบเรียง คือ                   

มหาสีลา วีรวงศ์เป็นภาษาลาว อักษรลาว และนำมาพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งในงานฌาปนกิจศพองค์สมเด็จ                

อดีตสังฆนายกแห่งพระราชอาณาจักรลาว ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ชื่อว่า นิทานอุรังคะทาด 

 พ.ศ. ๒๕๐๔ สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดีได้จัดพิมพ์ อุรังคธาตุเทศนา ของ มหาสีลา วีระวงศ์                  

เป็นสำนวนภาคอีสาน บนใบลานแบ่งออกเป็น ๑๐ ผูก ๆ ละ ๑ กัณฑ์ ซึ่งพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (หน้า ๔)                   

มีความเห็นว่า มีที่มาจากต้นฉบับใบลานเดิมเล่มเดียวกับ อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) และได้สันนิษฐาน

ว่าเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการราชาภิเษกของพระเจ้าสุริยวงศา พ.ศ. ๒๑๘๑ หลังจากยึดอำนาจขึ้นครองนคร

เวียงจันท์   

 พ.ศ. ๒๕๑๔ พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมได้รวบรวมนิทานประวัติและตำนาน

ต่าง ๆ ซึ่งเล่ากันอยู่ในท้องถิ่นหลังสมัยพระไชยเชษฐามาเรียบเรียงขึ้นใหม่รวมกับอุรังคธาตุ ให้ชื่อว่า อุรังค-

นิทาน  

 อันที่จริงตามวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน เช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่เดิมก็มีหนังสือใบลานเรื่องนี้ 

แต่อาจมีไม่ครบถ้วนทุกผูก เมื่อมหาสีลาได้ชำระแล้วถ่ายถอดกลับไปเป็นอักษรลาว ภาษาลาว ต่อมาจึงเกิด 

การพิมพ์ถ่ายถอดจากอักษรลาวเป็นอักษรไทย ภาษาอีสานหลายเล่ม เช่น ฉบับของ มนัส สุขสาย และ อุดร 

จันทวัน เป็นต้น 

 ๒. อุร ังคธาตุ(ตำนานพระธาตุพนม) มีเร ื ่องการฐาปนาพระธาตุพนมเป็นหัวใจสำคัญ                       

โดยมุ ่งเน้นบุคคลสำคัญ คือ พญาศรีโคตรบูรซึ ่งจะกลับชาติมาเกิดเป็นพระยาสุริยวงศาในสมัยล้านช้าง                          

แต่ผู ้เรียบเรียงได้รวบรวมเอาตำนานบ้านเมืองโบราณซึ่งคงเล่ากันอยู่ก่อนแล้วเข้าไว้ด้วย ดัง ได้เขียนไว้ใน

ตอนต้นว่า “ ...นโมพุทธาย จักกล่าวยังอุรังคธาตุนิทาน ปาทลักษณนิทาน ศาสนานครนิทาน...”  



 
๖  

 อุรังคธาตุนิทาน คือ นิทานเดิมเกี่ยวกับดินแดนของเหล่านาคก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จมา  

จนเสด็จมายังสถานที่ที่จะบรรจุอุรังคธาตุ เช่น ตำนานหนองหาน ตำนานภูกู่เวียน ปาทลักษณนิทาน คือ ที่มา

ของรอยพระพุทธบาทต่าง ๆ เช่น ตำนานพระบาทเวินปลา ศาสนานครนิทาน เช่น เรื่องเมืองร้อยเอ็จประตู 

ตำนานบ้านเมืองโบราณเล็ก ๆ เหล่านี้น่าสนใจ เพราะมีทั้งนำไปเล่ากันแพร่หลายในสำนวนมุขปาฐะต่าง  ๆ    

บางเรื่องให้แรงบันดาลใจกวีนำไปแต่งเป็นวรรณคดีต่อไป เช่น เรื่องผาแดง - นางไอ่ มาจากเรื่องนาคถล่มเมือง

ในตำนานเมืองหนองหานน้อย เรื่องอุสา - บารถ มาจากตำนานพระกึด - พระพาน เป็นต้น 

 ๓. ความเชื่อเรื่องนาคเป็นบรรพบุรุษและผู้สร้างภูมิประเทศแพร่หลายมานมนาน การทะเลาะ

กันของนาคต้นน้ำทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนลงมาตามลำน้ำโขง และกระจายไปตั้งหลักแหล่งสองฟาก

แม่น้ำโขง จนถึงปลายแม่น้ำแก่งลี ่ผี มีบันทึกไว้ในตำนานสุวรรณโคมคำ ตำนานสิงหนวัติของล้านนา                

ด้วยเช่นกัน ตำนานสองเรื ่องข้างต้นบันทึกเรื ่องราวของกลุ ่มนาคที่ไปตั ้งรกรากอยู ่ที ่ลุ ่มน้ำโขงตอนบน                 

แถบเชียงแสน เชียงราย หลวงพระบาง เลย แต่ อุรังคธาตุ บันทึกการอพยพของกลุ่มนาคที่เข้ามาในลำน้ำโขง

ตอนกลาง คือ ในดินแดนภาคอีสานของไทย ตั้งแต่หนองคายถึงอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยกันหลายกลุ่ม 

หลายชาติพันธุ์มาก่อนแล้วตั้งแต่ยุคหินใหม่ ผู้คนเหล่านี้ล้วนบูชานาค มีความเชื่อว่านาคทำให้เกิดความอุดม

สมบูรณ์ และเป็นเหตุให้เมืองล่มได้หากผู ้ครองเมืองไม่อยู ่ในธรรม ดังในสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรก                        

พระกุกสันโธ ว่าขอมอินทปัตถ์ มีอำนาจเหนือดินแดนลุ่มนำโขงตอนกลางและตอนใต้ ธนมูลนาค ตีความได้ว่า

เป็นนาคที่อพยพลงมาหรือคนกลุ ่มที ่นับถือนาคบริเวณกลุ่มแม่น้ำมูล เคยยอมรับอำนาจขอมอินทปัตถ์                       

ซึ ่งแต่งตั ้งเชื ้อสายมาครองเมืองหนองหานหลวงเดิมเพื ่อควบคุมบ้านเมืองแถบลุ ่มน้ำโขง พญาสุรอุทก                      

เป็นทายาทขุนขอมผู้ต้องการขยายอาณาเขตสู่ลำน้ำมูลตอนใต้ ได้สู้รบกับกลุ่มนาค ท้ายสุดถูกนาคถล่มเมือง 

แต่ทายาทขุนขอมต่อมาคือเจ้าภิงคาระกับเจ้าคำแดงไปตั้งเมืองใหม่ เจ้าภิงคาระยอมรับ สุวรรณนาค กลุ่มนาค

ชาวพุทธผู้พิทักษ์รอยพระบาทของพระอดีตพุทธซึ่งอยู่แถบเทือกเขาภูพาน จึงได้รับการอภิเษกให้ครองเมือง

หนองหานหลวง เจ้าคำแดงเชื้อสายขอมครองเมืองหนองหานน้อย ขัดแย้งกับกลุ่มพุทโธปาปนาค พันธมิตร   

ของสุวรรณนาค ท้ายสุดก็ถูกกลุ่มพุโธปาปนาคนาคถล่มเมืองล่มจมน้ำต้องไปรวบรวมคนตั้งเมืองใหม่  

 ๔. พญาสุวรรณภิงคารผู้มีกระโจมหัวคำ สังวาลคำ และน้ำเต้าคำ คำขยายชื่อแสดงสถานะ

ความเป็นกษัตริย์ผู้ผ่านการอภิเษกอย่างเป็นทางการ พญาสุวรรณภิงคารครองเมืองหนองหานหลวงในสมัย      

พระพุทธโคตมะเสด็จมา พระองค์เป็นเชื ้อสายของพญาขอมอินทปัตถ์ แต่ยอมรับสุวรรณนาคชาวพุทธ 

พระพุทธเจ้าโคตรมะจึงเสด็จมาเทศนาโปรดจนเปลี่ยนมายอมรับพระพุทธศาสนาและฐาปนาสร้างพระธาตุ                  

เชิงชุม เรื่องราวของพญาสุวรรณภิงคารเป็นตัวอย่างของความเชื่อที่ว่า นาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา 

กษัตริย์องค์ใดบชูาพญานาคก็จะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกัน  

 



 
๗  

 ๕. หนองหานหลวง เป็นหนองน้ำหรือทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองสกลนคร มีลำธาร

ไหลลงและไหลออกไปหลายสาย เช่น แม่น้ำพุงไหลจากเทือกเขาภูพานใกล้ดงบางอี่ มาลงด้านทิศใต้ ลำน้ำก่ำ 

จากหนองหานหลวงไหลออกผ่านอำเภอนาแก ไปยังแม่น้ำโขงที่บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม                     

ลำห้วยหลวงจากหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมืองหนองหานหลวงในตำนานตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำพุงมีพระธาตุ                 

เชิงชุมกับพระธาตุดุมอยู่ทางหัวเมืองท้ายเมือง  

 ๖. หนองหานน้อย อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปาว                

ที่ไหลผ่านกาฬสินธุ์   

 ๗. พระธาตุเชิงชุม (เชิงชุม แปลว่า พระบาทชุม หรือชุมนุม) ตำนานว่ามีรอยพระบาท ๔ รอย

ประทับบนศิลาก่อนพระมหากัสสปเถระนำพระอุรังคธาตุมายังอีสาน พระธาตุเชิงชุมที่ปรากฏในปัจจุบัน                     

มีปราสาทหินสมัยลพบุรีสร้างครอบไว้ ที่เสาหินวงกบประตูมีอักษรขอมจารึก ต่อมามีผู้สร้างเจดีย์แบบอีสาน

สร้างครอบทับอีกชั้นหนึ่ง ที่พระธาตุดุมก็มีปราสาทอิฐสมัยลพบุรีครอบทับที่บรรจุพระธาตุเช่นกัน 

 

 

 

รายการอ้างอิง 

พระเทพรัตนโมลี. ประวัติพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ธนบุรี: โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์ 

๒๕๐๘. (หนังสือที่ระลึกในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม ๒๕๐๘). 

               . อุรังคนิทาน. ม.ป.ท. ส.สำราญการพิมพ์. ๒๕๑๔. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ . “บทนำ.” ใน อุรังคธาตุ(ตำนานพระธาตุพนม) . พิมพ์ครั ้งที ่ ๓. กรุงเทพฯ :                     

กรมศิลปากร, ๒๕๓๗. (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมสองฝั่งโขง 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗). 

อุดร จันทวัน. “วรรณกรรมอมตะ ๒ ฝั่งโขงเรื่องอุรังคธาตุ ตำนานพระธาตุพนม.” ใน สุดยอดวรรณกรรม

อีสาน, ๑๐๐ - ๑๒๗. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พิมพ์เนื่องใน

งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมนมหาเถระ) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒).   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 

๓ 

 

  
จิตรกรรมพุพธประวัติและชุดเทพชุมนุมในพระที่น่ังพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่ชาติ พระนคร กรมศิลปากร 

            
เศียรนาคบริเวณราวบันไดทางขึ้นมณฑปพระพุทธบาทสระบุร ี

 
 ในไตรภูมิครุฑมีวิมานอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุนามว่าวิมานฉิมพลี ส่วนนาคอาศัยในแหล่งน้ำที่ไหล
ลงมาจากเขาพระสุเมรุและอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลส่วนที่เป็นน้ำล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเช่นผู้ปกป้องดูแล              
เขาพระสุเมรุที่อยู่ขององค์มหาเทพ และเหล่าเทวดาไม่ให้เหล่ามารภูตผีมารบกวน เรื่องของเขาพระสุเมรุนี้              
เมื่อนำเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยได้นำมาใช้เกี่ยวกับงานประณีตศิลป์ และงานสถาปัตยกรรมตามลัทธิความเชื่อ 
ได้แก่ การสร้างบุษบก มณฑป พระราชบัลลังก์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นที่สถิตของสิ่งควรเคารพ
บูชา ได้แก่ พระพุทธรูป พระธรรม หรือแม้แต่พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม ตลอดจนองค์พระมหากษัตริย์  
 
 



 

๔ 

 

  

ภาพไม้จำหลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณท์รงครฑุที่หน้าบัน และรูปไมจ้ำหลักครุฑยดุนาครองรบัยอดปราสาท                                    
ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 

  

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน และพระที่น่ัง
พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร                 

ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร 

ครุฑยุดนาครอบฐานพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 



 

๕ 

 
ภาพลายเส้นจากบันทึกของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยอยุธยา  

  
เรือพระที่น่ังนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ 

  
เรือพระที่น่ังอนันตนาคราช เรือพระที่น่ังอเนกชาติภุชงค ์



 

๖ 

 

  
พระมหาพิชัยราชรถ และราชรถนอ้ย ประดับเกรินด้วยกระหนกนาค 

 
 ด้วยเรื่องราวของพุทธประวัติและวรรณกรรมเหล่านี้ช่างศิลป์ไทยแต่โบราณจึงนำมา                         
ประกอบกับจินตนาการแล้วสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนงานที่ เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม                  
และประณีตศิลป์ โดยในส่วนของการเขียนภาพครุฑและภาพนาคนั้นจะขอนำเอกสารการถ่ายทอดวิชา                   
การเขียนลายไทยแก่ข้าราชการใหม่ของอาจารย์อมร ศรีพจนารถ นายช่างศิลปกรรม ระดับ ๙ กองหัตถศิลป 
กรมศิลปากร มาอธิบาย ดังนี้ 

การเขียนภาพนาค 
นาคหรือพญานาค เป็นนามเรียกสัตว์ประดิษฐ์ลักษณะหนึ่งของศิลปะไทย ตามความหมายนี้

หมายถึงงูมีหงอนชนิดหนึ่งในวรรณคดีกล่าวว่ามีอิทธิฤทธิ์  อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้พ้ืนดิน ช่างศิลปะไทย               
แต่โบราณท่านได้จินตนาการคิดเป็นแบบอย่างในหลายชนิด เป็นเครื่องประดับตกแต่งในทางสถาปัตยกรรม
ไทยได้งดงามยิ่งของหน้าบัน คันทวย ฯลฯ 

รูปแบบของพญานาคนำมาเป็นศิลปะประดิษฐ์ตกแต่งได้หลายอย่าง เช่น เป็นหัวราชรถต่าง ๆ 
งอนรถ หัวโขนเรือพระที่นั่ง ได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นบัลลังก์               
ของพระนารายณ์บรรทมในเกษียรสมุทร เป็นหัวศรและลูกศร เช่น ศรนาคบาศ เป็นเชือกชักตอนกวนน้ำอมฤต 
เป็นสังวาลของพระอิศวร   

การเขียนภาพพญานาคนี้ เขียนได้ทั้งหุบปากและอ้าปาก ส่วนหัวมีการเขียนที่ส่วนปากมีฟัน 
เขี้ยว จมูก ไพรปาก มีหนวด เคราล้อตามปาก ส่วนที่เป็นแก้มมีลายประกอบเป็นครึ่งวงกลม หรือคล้าย                
ผลชำมะเลียง ตาก็มีลักษณะกระจังใบเทศ ส่วนที่เป็นหงอนก็เขียนเป็นรูปกระหนกเปลว ใต้คอลงมามีมาลัยรัด
และช่อกระหนกเปลว ลำตัวมีวลัยรัดเป็นเปลาะ ๆ พองาม หางนาคก็เป็นหางงูธรรมดา บางทีถ้าเป็นส่วนหาง
ของราชรถที่เป็นการแกะไม้ก็แกะสลักเป็นลายกระหนกครึ่งซีกเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นหงอน ตามตัวเป็นเกล็ด
เช่นเดียวกับเกล็ดงู (รูปสี่เหลี่ยมมน ๆ) เส้นหน้าท้องเวลาเลื้อยเป็นปล้อง ๆ สันหลังเป็นลายรักร้อย  



 

๗ 

 

 
 

การเขียนหัวนาค 
 

 
 

  



 

๘ 

 

 

 
นอกจากนี้ยังประดิษฐ์อยู่ในลักษณะเครื่องตกแต่งในทางสถาปัตยกรรมไทย อยู่ในส่วนของราวบันได

หัวนาคก็ดี ซุ้มประตูหน้าต่าง ในรูปของหางหงส์ นาคเบือน นาคปัก นาคสะดุ้ง นาคลำยอง นาครวย คันทวย 
เป็นต้น  

การให้สีตัวเป็นสีเขียวเข้ม เครื่องประดับเงินทอง แต่บางทีก็อาจให้เป็นสีอ่ืนก็ได้มิจำกัด นอกจากนี้  
ยังมีการเขียนพญานาครูปร่างเป็นคนทั้งภาพ สวมมงกุฎยอดนาค ดังที่ปรากฏในจิตรกรรมเล่าเรื่องรามเกียรติ์
ประดับฝาผนังพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่ งพุทไธสวรรย์  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมทั้งเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธสถานต่าง ๆ  

 



 

๙ 

 

 

 

ลายหางหงส์ที่กรอบเจว็ตออกลายเป็นเศียรนาค พญานาคแบบรูปเป็นคนสวมชฎายอดนาค 

 
นาคแบบตัวครึ่งบนเป็นคนส่วนล่างเป็นงู 

 
 



 

๑๐ 

 ความสัมพันธ์ของครุฑ - นาค กับใบระกา - หน้าบัน 

 ชาวไทยผูกพันและพบเห็นเรื่องของครุฑและนาคมาโดยตลอด โดยเฉพาะชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ที่เมื่อวัยเด็กญาติผู้ใหญ่พาเข้าวัดทำบุญก็จะพบกับภาพโบสถ์ วิหาร แม้แต่กุฏิพระสงฆ์  สิ่งเหล่านี้
นอกจากเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้ว ยังได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับครุฑและนาค                   
มาใกล้ชิดประชาชนด้วย ดังเรื่องของหน้าบัน ช่อฟ้า และใบระกานี ้

 ใบระกา น . ชื่อตัวไม้หรือลวดลายปูนปั้น ลายปั้นดินเผา เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ ง                           
ที่มีรูปลักษณ์ เป็นครีบ ๆ ติดกับตัวรวยหรือตัวลำยองสำหรับประกอบกับช่อฟ้า หางหงส์หรือเหรา ติดที่               
จั่วหลังคา ตับหลังคา ปีกนกหลังคา ตะเข้หลังคา ซุ้มบันแถลง ซุ้มประตูหรือซุ้มหน้าต่าง ซึ่งเกี่ยวกับพระราช-
นิเวศมณเฑียรสถานและพุทธศิลป์ 

 คำว่า “ใบระกา” นี้ ท่านโบราณาจารย์ได้ให้อรรถาธิบายไว้สามนัยด้วยกัน ทั้งนี้โดยอาศัย                
เทพนิยาย เทวกำเนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันต่อมาทางประเทศไทยได้รับอิทธิพลของเทพนิยายนี้มาประดิษฐ์              
คิดขึ้นในรูปของสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนตกแต่งที่สง่างามเหมาะสมทั้งส่วนสัดนับเป็นศิลปกรรมไทย               
ที่ล้ำค่าอย่างยิ่ง  

เทพนิยายที่ เกี่ยวกับเทวกำเนิดอันเป็นแนวความคิดให้ช่างแต่โบราณท่านนำมาประดิษฐ์                           
ได้อย่างงดงามนี้  ได้แก่ ครุฑหรือพญาครุฑ (สุบรรณ) กับนาคหรือพญานาคอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่ง                   
ได้แก่เหรา (เห - รา เท่ากับ จระเข้รวมกับนาค) 

 

 
เหราแกะสลักลงรักปดิทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 

 
 ช่างแต่โบราณท่านได้ให้ข้อคิดของครุฑจับนาคนี้เอามาประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งในทาง
สถาปัตยกรรมขึ้น ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงความวิจิตรพิสดารยิ่งชิ้นหนึ่งในบรรดาศิลปกรรมไทย  

 ลักษณะของใบระกาท่ีใช้ประกอบจั่วหลังคาตามนัยโบราณ คือ  

 ก. ใบระกาที่เกี่ยวกับครุฑหรือพญาครุฑนั้น หมายถึง ขนปีกใต้ท้องแขนของครุฑ ส่วนตัวไม้                
ที่เรียกว่า “ช่อฟ้า” หมายถึง ส่วนหน้าและอกของพญาครุฑ  

 



 

๑๑ 

 
  

 
ข. ใบระกาที่เกี่ยวกับนาคหรือพญานาคนั้น หมายถึงครีบสันหลังของนาค (เตยหลังนาคก็เรียก)   

ส่วนที่เป็นหัวนาคเรียก “หางหงส์” หรือ “นาคเบือน”  

 

 
 
 

 



 

๑๒ 

 
 ค. ใบระกาที่เกี่ยวกับเหรา (เห - รา เท่ากับ จระเข้รวมกับนาค) นั้น หมายถึงครีบสันหลัง                    
ของตัวเหรา คือ สัตว์ที่ประดิษฐ์ปนกันสองชนิด ได้แก่ การนำเอาจระเข้ผสมปนกันกับนาค (งู) ทั้ งนี้                    
มิได้หมายถึงตัวเหราที่มีรูปร่างคล้ายแมลงดาทะเล แต่การใช้ใบระกาประกอบเหรานี้มักประดิษฐ์เป็นลวดลาย
ได้ต่าง ๆ ตอนบนสุดเหนืออกไก่ก็ลดรูปช่อฟ้า คือ ไม่มีช่อฟ้า โดยกำหนดทรงในลักษณะของปั้นลมเรือนไทย
โบราณ และปรากฏเหนือกรอบรูปภาพสำคัญก็มี 

 

 
 

 
 การเขียนใบระกานี้ถ้าเกี่ยวกับช่อฟ้าอันหมายถึงพญาครุฑ ก็จะทำเป็นรูปลักษณ์เกือบจะ
กลมกลืนไปในแนวเดียวกัน ถ้าขาดการพิจารณาก็จะแยกไม่ออก บางทีก็ทำเป็นรูปลักษณะที่กลมกลืนกันเลย
อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใบระกาที่เกี่ยวกับเหรานั้นมีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับปั้นลมของเรือนไทย
โบราณ เป็นแต่เพ่ิมลวดลายในส่วนที่เป็นใบระกาเพ่ือให้เข้ากับหัวเหราที่อยู่แทนที่หางหงส์  

 ความสัมพันธ์ของใบระกาที่เกี่ยวข้องระหว่างครุฑกับนาคหรือช่อฟ้ากับหางหงส์แต่โบราณนั้น 
ท่านวางรูปจั่วไว้ ๒ ชนิดด้วยกัน คือ  

๑.  วางเป็นรูปจั่วธรรมดาทรงของจั่วเรียบ ๆ แต่ทำตัวไม้หรือปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบ 
เป็นรูปอ่อนช้อยทอดลงบนแปต่าง ๆ อันหมายถึงลำตัวของนาคอย่างเดียว เรียกว่า “นาครวย”  



 

๑๓ 

 
 

 
๒.  วางเป็นรูปจั่วทรงพระภควัมเป็นเรือนรัศมีแล้วหาตัวไม้ให้เข้ารูปตัวรวยและตัวลำยอง                  

คือรัศมีแต่ละอย่างให้รัดกุม รูปลักษณะชนิดที่สองนี้แสดงให้เห็นถึงครุฑใช้กำลังแขนอันกำยำจับนาค ฝ่ายนาค
เมื่อภัยมาถึงก็ตกใจและหดลำตัวด้วยความกลัว เรียกกันว่า “ตัวลำยองหรือนาคสะดุ้ง” บางทีเรียกว่า                  
“นาคลำยอง” มีการสร้างทั้งไม้และปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับชนิดที่หนึ่ง 

 



 

๑๔ 

  
  

 

 
 

ใบระกานี้  นอกจากมีรูปลักษณะเป็นครีบ  ๆ อย่างธรรมดาแล้วอาจประดิษฐ์เป็นลวดลาย                       
ได้หลายแบบคล้ายกับลายแข้งสิงห์หรือลายอ่ืน ๆ ที่ใช้ได้ ที่สำคัญต้องมีความสัมพันธ์กันกับหางหงส์หรือเหรา
ควบอยู่ด้วยจึงจะเรียกว่า “ใบระกา” แต่ถ้าเขียนขึ้นลอย ๆ ก็จะกลายเป็นชื่อลายอื่นไป  

   
 
 

  



 

๑๕ 

 
   

  
 

ตัวอย่างลักษณะใบระกา 

 
 

 
 

อาจพบเห็นใบระกาที่เป็นส่วนประกอบของ
ซุ้มจั่ วทรงวิมาน (คือรูปจั่ วทรงสู ง คล้ ายปั้นลม                
เรือนไทยโบราณแต่ทรงกรวดกว่า)  มักประดิษฐ์               
เป็นลวดลายต่าง ๆ คล้ายกับลายแข้งสิงห์แต่ลดรูป 
ช่อฟ้าและหางหงส์ก็มี เช่นเดียวกับใบระกาประกอบ
เห รา เป็ น แต่ ท รงสู งก ว่ าส่ วน ม ากมั กป รากฏ                   
เป็นภาพเขียน (จิตรกรรมฝาผนังหรือลายรดน้ำ )                 
จะมีที่ เป็นแกะสลักไม้ลงรักปิดทองอยู่บ้ าง  เช่น               
วิมานประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช ในพระที่นั่ง
ไพ ศ าลทั กษิ ณ  พ ระบ รม มห าราช วั ง  เป็ น ต้ น                  
เฉพาะใบระกาที่ เป็ นส่ วนประกอบของซุ้ ม จั่ ว                   
ทรงวิมานนี้ เป็นอีกนัยหนึ่งต่างหากพิเศษออกไปจาก
สามนัยข้างต้น  

 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 ในปัจจุบันการวางรูปทรงของจั่วที่มีแต่ใบระกาและหางหงส์ โดยลดรูปช่อฟ้า (ไม่มีช่อฟ้า) ก็มี 
เช่นวางเป็นรูปทรงบัวเจิม อย่างที่ปรากฏตามอาคารทรงไทยที่ก่อสร้างเป็นที่ว่าการกระทรวงต่าง ๆ ตามแนว
ถนนราชดำเนินนอก เป็นต้น  

 
 
 การสร้างใบระกาประกอบช่อฟ้าและหางหงส์ เหราหรือประกอบซุ้มจั่วทรงวิมานนั้นมีด้วยกัน                  
๓  ประเภทคือ  

๑. ถ้าสร้างด้วยไม้มักจะประดับกระจกสีต่าง ๆ หรือลงรักปิดทองบางทีก็ทาสีแดง 
๒. ถ้าสร้างด้วยดินเผามักจะลงรักปิดทองแล้วประดับกระจกเป็นแวว 
๓. ถ้าสร้างด้วยปูนปั้นมักจะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหรือทาสีน้ำปูน  (สีขาว) ปัจจุบัน                

อาจทาสีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง 
สัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), พระยา. เทวกำเนิด. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๖๒. 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. ครุฑ Garuda. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๔๔. 
อมร ศรีพจนารถ. เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนลายไทย แก่ข้าราชการใหม่ กองหัตถศิลป                 

กรมศิลปากร. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  
คุณวุฒิ 

- ปริญญาโท ร.ม. สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและผังเมือง โดยทุนยูเนสโก                        
  ณ ประเทศอิตาลี 
- หลักสูตร IASS Forum (หลักสูตรว่าด้วยกระบวนการสร้างสรรค์  
  ให้ทันสมัยของญี่ปุ่น และพลวัตแห่งสังคมญี่ปุ่นร่วมสมัย)  
  ทุน Honda ณ ประเทศญี่ปุ่น 
- ปริญญาตรี สถ.บ. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
- ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 
- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ 
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 
- รองอธิบดีกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 
- เลขานุการกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณปฏิสังขรณ์ (สถาปนิก ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ต าแหน่งอ่ืนๆ 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
- ประธานกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
- กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
- กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา 
- กรรมการบริหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- ผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ศาสตราจารยก์ิตติคุณ สุกัญญา สุจฉายา  
ภาคีสมาชิกสาขาวิชาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประเภทวิชาวรรณศิลป์     
ส านักศิลปกรรม ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 
คุณวุฒิ   

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ 

ต านานพื้นบ้านไทย, วรรณคดีท้องถิ่น, คติชนวิทยา 

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ 

บทความ 

- บทความเรื่อง “ขุนช้างแปลงสาร : ตอนที่หายไปจากเสภาขุนช้าง - ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดฯ” 
- บทความเรื่อง “นิทานอิหร่านราชธรรม : กรณีตัวอย่าง ๑๒ เรื่องท่ีนักปกครองพึงรู้” 
- บทความเรื่อง “พระร่วง : วรีบุรุษในประวัติศาสตร์ และวีรบุรุษทางวัฒนธรรม” 
- บทความเรื่อง “ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวมุสลิมกลุ่มจาม ยะวา และเจ้าเซ็นในสังคมไทย” 
- บทความเรื่อง “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กวีแก้วแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
- บทความเรื่อง “จากสวดมหาชาติค าหลวงถึงสวดโอ้เอ้พิหารราย” 
- บทความเรื่อง “An Adaptation of Traditional Beliefs to Buddhism : A Study from Lan Xang   
  Literature” 
- บทความเรื่อง “พิธีขอฝนของชนชาติไท”  
- บทความเรื่อง “มณีเอคิกะ : ต านานพญานาคแห่งเมืองตะนาวศรี” 

หนังสือ 

- คติชนในภาพเชิงบานหน้าต่างพระอุโบสถวัดพระเชตุพน. 
- บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย. 
- พิธีกรรม ต านาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนในสังคมไทย 
- ส ารับอาหารไทย จากบ้านสู่วัง 
- วรรณกรรมมุขปาฐะ 

 

 

 

 

 



 

นายบุญเตือน ศรีวรพจน ์
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณคดี) กรมศิลปากร 

คุณวุฒิ  

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
- การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ  

จารึกภาษาไทย, วรรณคดีไทยโบราณ, ภาษาโบราณ, 
ประวัติศาสตร์ไทย, การตรวจสอบช าระวรรณคดีไทย,                     
การแต่งค าประพันธ์, ดนตรีไทยและนาฏศิลป์  

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ    

งานตรวจสอบช าระ  
- นิราศหนองคาย  
- เสือโค ก กา  
- จินดามณีฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ฉบับจุลศักราช ๑๑๔๔  
- ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส  
- กากีค าฉันท ์ 
- ปูมราชธรรม  
- ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง   

งานค้นคว้าเรียบเรียง  

- ตาลิปัตรวัดโพธิ์  
- จิตรกรรมรามเกียรติ์วัดสุทัศน์เทพวราราม  
- รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้ า  
- พระบรมสารีริกธาตุ : คติพระพุทธศาสนาเถรวาทจากอินเดียสู่ประเทศไทย  
- ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ า 

 

 

 

 

 

 
 



 
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 
 
คุณวุฒิ 

- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. เกียรตินิยม)  
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย จากส านักอบรมศึกษา 
  กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๓ 
- Master of Laws (LL.M.)      
  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตัวอย่างงานด้านประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณี 

- อดีตที่ปรึกษาคณะท างาน ในคณะท างานเฉพาะกิจ ด้านการบันทึกและจัดท าภาพยนตร์ในคณะอนุกรรมการ                                  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอดีตที่ปรึกษาคณะท างาน ในคณะท างานเฉพาะกิจการบันทึกภาพเหตุการณ์งาน          
พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และอดีตคณะท างานในคณะท างาน
เฉพาะกิจ การจัดท าสมุดภาพพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 
และหนังสือท่ีระลึกประชาชน ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ในคณะอนุกรรมการจัดท าจดหมายเหตุและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ในคณะกรรมการ 
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ 
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

- อดีตโฆษกบรรยายพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ                
ท้องสนามหลวง ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- อดีตอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐ ปี ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก พุทธศักราช 
๒๕๓๙ 

- อดีตกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

- อดีตกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



 
- อดีตกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกอนุสรณ์ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บ าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน  (กงเต็ก) ถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐  

 

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณี 

- หนังสือ ในก ำแพงแก้ว 
- หนังสือ เฉลิมพระกัลยำณเกียรติ 
- หนังสือ ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้ำหลวง 
- หนังสือ โสมนัสวิหำรวรรณนำ 
- หนังสือ สมุดภำพเสด็จฯ เลียบมณฑลพำยัพ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
- หนังสือ นำยทองมหำดเล็ก 
- หนังสือ พระรำชพิธีก่อพระฤกษ์โรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนฯ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในปัจจุบัน) 
- หนังสือ หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้ำ 
- หนังสือ สรรเสริญพระบำรมี The Glorious monarch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายอ าพล สัมมาวุฒธิ 
นายอ าพล สัมมาวุฒธิ อดีตนักวิชาการช่างศิลป์

เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนา
ศิลปกรรม) ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้มีความสนใจ 
งานด้านศิลปะมาตั้ งแต่ เด็ก ท าให้ท่านเกิดความสนใจและ 
เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนภาพ เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จึ ง เลื อกศึ กษาต่ อ ในคณะมนุษยศาสตร์  ส าขาวิ ช าศิ ลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีโอกาสได้เรียนกับ
อาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ และศิษย์ของอาจารย์อีกหลายท่าน เช่น 
อาจารย์วิรุฬ ตั้งเจริญ กระทั่งส าเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ในต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 
ระดับ ๓ งานศิลปะไทยและช่างสิบหมู่ กองหัตถศิลป์ ได้เพ่ิมพูนองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงาน
จากอาจารย์หลายท่าน เช่น อาจารย์อมร ศรีพจนารถ อาจารย์นพวัฒน์ สมพ้ืน อาจารย์พินิจ สุวรรณบุณย์ 
เป็นต้น โดยงานช่วงแรกที่ได้รับมอบหมายเป็นงานศิลปะไทยและช่างสิบหมู่ จนเมื่อมีการขยายภารกิจ               
ของหน่วยงานครอบคลุมถึงงานประณีตศิลป์และช่างสิบหมู่โบราณ จึงรับการพิจารณาให้สังกัดอยู่ในกลุ่ม
งานช่างประดับมุก ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนายสมพงษ์ จันอินทร์ ช่างมุกจังหวัดปทุมธานี โดยงาน            
ในระยะแรก คืองานซ่อมลายประดับมุกส่วนฐานของตู้พระไตรปิฎกทรงมณฑป ในพระมหามณฑป             
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดจนร่วมซ่อมบานประตู หอพระมณเฑียรธรรม และประตูหน้าต่าง                    
พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

         พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ช่างปั้น หุ่น ช่างปั้นลาย และช่างมุก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ศิลปะและการช่างไทย ส านักช่างสิบหมู่ และ               
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่าง
ศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม) ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม  

 นายอ าพล สัมมาวุฒธิ ได้รับเป็นผู้สืบทอดผู้ประกอบพิธี               
ครอบครูช่างของกรมศิลปากรในพิธีสืบทอดผู้ประกอบพิธีครอบครูโขน
ละครครูดนตรี ครูช่างของกรมศิลปากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นประถมาภรณ์ 
มงกุฎไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านมีผลงาน

ทางด้านศิลปกรรมไทยเป็นจ านวนมากเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ร่วมปฏิบัติงาน 
ในการซ่อมราชรถ ราชยาน เพ่ือประกอบในริ้วขบวนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ              
พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ร่วมปฏิบัติงานในการจัดสร้างพระโกศจันทน์                 
และเขียนแบบ ขยายแบบด้านศิลปกรรม รวมถึงซ่อมสร้างรูปเทวดาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จัดสร้างรูปเทวดาและสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุสมเด็จ               
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ออกแบบพระโกศทองค าลงยาสีประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร              
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส าหรับประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
ภายในพระบรมมหาราชวัง 
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