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การธ ารงวฒันธรรมไทยที่มีรากฐานจากพระพทุธศาสนา 
                                                                                                                รศ.ดร.ประเวศ   อินทองปาน1 

 

วฒันธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงวิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม จารีตประเพณี 
พิธีกรรม และภูมิปัญญาท่ีกลุ่มชนและสังคมไดร่้วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดา้นจิตใจและวตัถุ อย่างสันติสุขและย ัง่ยืน   ส่วนท่ีส าคญัในทุก
วฒันธรรมคือศาสนา เพราะศาสนามีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ประเพณี และเป็นแรงบนัดาลใจให้มนุษย์ได้
สร้างสรรคว์ฒันธรรมอ่ืนๆ อีกเป็นอนัมาก ดงัท่ีเสฐียรโกเศศ (2515) ไดก้ล่าวไว ้วา่ "วฒันธรรมท่ีเป็นส่วนส าคญั
คือศาสนา เพราะวฒันธรรมอ่ืนๆ มีประเพณี ศิลปะ วรรณคดี จรรยาและคติความเช่ืออ่ืนๆ แต่เดิมยอ่มข้ึนอยูแ่ก่
ศาสนาทั้งนั้น เช่น ประเพณีท าบุญ การสร้างสถานท่ีวิจิตร รจนา รูปภาพ รูปหล่อ ก็อยู่วดัวาอารามทางศาสนา 
วรรณคดีแต่ก่อนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาเป็นส่วนมาก แมแ้ต่นิทานก็เช่นเดียวกนั ความคิดเร่ืองความประพฤติ 
เร่ืองบาปบุญ คุณโทษ ก็สืบเน่ืองมาจากศาสนาเป็นส่วนมาก เป็นเช่นน้ีมาแต่เดิม ไม่วา่เป็นชาติภาษาใด แมว้า่รบ
กนัก็ยงัอา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาใหช่้วยคุม้ครองหรือเพื่อศาสนา ถึงทุกวนัน้ีก็เป็นเช่นนั้น" 

ตั้งแต่โบราณกาลชนชาติไทยนบัถือผีสาง เทวดา ไสยศาสตร์ รวมถึงการนบัถือศาสนาพราหมณ์ ท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมประเพณีไทย เม่ือพระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาเผยแพร่เขา้สู่ประเทศไทย คนไทยยงัคงนบัถือ
ผีและศาสนาพราหมณ์รวมทั้งพระพุทธศาสนา เรียกไดว้า่ ผี  พราหมณ์ พุทธ  อยู่ในสายเลือด ดงัท่ีเสฐียรโกเศศ 
(2515)  กล่าววา่  “ความเช่ือทั้งสามคติน้ี นบัถือคละเคลา้ปะปนกนัไป จะถืออยา่งไหนมากหรือนอ้ยกว่ากนัก็สุด
แลว้แต่ชาติชั้นและการศึกษาของคนในหมู่นั้น  ซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั  ใครจะถือหนกัไปทางไหน ถา้ไม่เป็นส่ิงท่ีท า
ให้ตนเองและผูอ่ื้นเดือดร้อนก็ยอ่มท าไดต้ามศรัทธาของตน”  กล่าวไดว้า่  พระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ 
ในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย  วิถีชีวิตของสังคมก่อให้เกิดวฒันธรรมดา้นต่างๆ  อนัเป็นบ่อเกิดของ
เอกภาพและความหลากหลาย กล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นรากฐานส าคญัของ
วฒันธรรมไทยมาช้านานแล้ว จนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็น
รากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม เป็นตน้ 
ดงันั้น การศึกษาวฒันธรรมไทยจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้คนไทยรุ่นปัจจุบนัเขา้ใจความเป็นไทย สังคมไทยได้
มากข้ึน เพื่อธ ารงวฒันธรรมไทยไวอ้ยา่งย ัง่ยืนสืบไปดงัท่ีบรรพบุรุษไดสื้บทอดกนัมา  จึงขอน าเสนอวฒันธรรม
ไทยดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

    

๑. ด้านภาษาและวรรณกรรม 

ด้านภาษา  : ภาษา เป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรม เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารความหมายให้คนใน
ชาติเขา้ใจกนั  ความรักเอ้ืออาทรหรือความเกลียดชงัก็ได ้ความงดงาม ความไพเราะท่ีสะทอ้นถ่ายทางภาษา  ภาษา
ท่ีเขม้แข็งหรืออ่อนแอ ยอ่มสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งหรืออ่อนแอดว้ยเช่นกนั  ประเทศไทยมีภาษา

                                                 
1
  ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควชิาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   บางเขน  กรุงเทพ  
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ของตนเองมาชา้นานแลว้ ในสมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานี พอ่ขนุรามค าแหงไดท้รงประดิษฐข้ึ์นเม่ือปี พ.ศ. ๑๘๒๖ 
ท าให้กลายเป็นรากฐานส าคญัของภาษาไทยในปัจจุบนั   ตวัอกัษรของภาษาไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากภาษาบาลี 
และสันสกฤต   ภาษาท่ีใชก้นัในปัจจุบนัในประเทศไทย  มีแหล่งก าเนิดมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่  ถา้
เป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไดน้ าภาษาบาลีเขา้มา  ถา้เป็นฝ่ายมหายานไดน้ าภาษาสันสกฤตเขา้มาใช้  เช่น  ค า
ท่ีใชเ้รียกช่ือต่างๆ  ช่ือคน  ช่ือเมือง  ช่ือบา้น  ช่ือสถานท่ีราชการ  เป็นตน้  เพื่อให้เกิดความหมายและเป็นสิริมงคล
ตามความเช่ือในคติของพระพุทธศาสนา 
              จารึกยุคแรกท่ีพบในพื้นท่ีประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นจารึกของกมัพูชาและทวารวดี ซ่ึงจารึกไวบ้นแท่ง
ศิลาและแผน่โลหะ มีทั้งภาษาเขมร (อกัษรขอม) ภาษาสันสกฤต (อกัษรปัลลวะ) ภาษามอญ  (อกัษรมอญ) ส าหรับ
ภาษาบาลีมีทั้งอกัษรขอม อกัษรมอญ หรืออกัษรปัลลวะ ส่วนจารึกของศรีวิชยันั้นเป็นภาษามลายูโบราณ ภาษา
ชวา และภาษาสันสกฤต จารึกเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบหลกัฐานในขณะน้ี คือ จารึกภาษาสันสกฤตดว้ยอกัษรปัลลวะใน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ พบท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจารึกของพระเจา้จิตรเสนซ่ึงมีอายหุลงัจากนั้นไม่นานนกั  ชาวไทยมี
ภาษาพูดของตนเองแต่หลกัฐานการประดิษฐ์ตวัอกัษรมีข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ คือ  อกัษรลายสือไทย โดยพ่อ
ขนุรามค าแหงมหาราช  รัฐไทยในยคุแรกถือวา่ภาษาสันสกฤต บาลี และเขมรเป็นภาษาศกัด์ิสิทธ์ิ จึงน ามาใชจ้ารึก 
เร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาและกษตัริย ์และน าค าเขมรบางค ามาเป็นค าราชาศพัท ์ภาษาสันสกฤตเขา้มาสู่สังคมของ 
คนไทยพร้อมพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่สมยัอาณาจกัรน่านเจา้ ราว พ.ศ. ๖๐๐ คร้ัน พ.ศ. ๑๗๘๒ คนไทยยึด
สุโขทยัได ้และเกิดความเล่ือมใสในศาสนาพุทธฝ่ายหินยาน ซ่ึงใชภ้าษาบาลี ดงันั้นภาษาบาลีจึงแพร่หลายเขา้มา
ในสังคมและขยายกวา้งยิง่กวา่ภาษาสันสกฤต  

อย่างไรก็ตามคนไทยก็ยกย่องว่า ทั้งภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตเป็นภาษาชั้นสูง มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
สมบูรณ์แบบและแสดงภูมิปัญญาอนัสูงส่ง เพราะเป็นภาษาของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ภาษาทั้งสองจึงได้มี
อิทธิพลในภาษาไทยในเวลาต่อมาและจนถึงปัจจุบนั 

       ด้านวรรณกรรม : คนไทยนบัถือพระพุทธศาสนา จึงรับเอาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเขา้มาเป็นจ านวน
มาก  จากคมัภีร์พระไตรปิฏก พระพุทธประวติั ชาดกต่างๆ กล่าวคือ  
  คมัภีร์พระไตรปิฏก  มี  ๓ คมัภีร์ หรือ ๓ ปิฎก  คือ ๑) วินยัปิฎก วา่ดว้ยวินยัหรือศีลของภิกษุ  ภิกษุณี  ๒) 
สุตตนัตปิฎก วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทัว่ๆ ไป ๓) อภิธมัมปิฎก วา่ดว้ยธรรมะลว้นๆ หรือธรรมะท่ีส าคญั    
  คมัภีร์อรรถกถาต่างๆ  เช่น เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไท ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 20 ไตร
ภูมิวินิจฉยั   พระพุทธประวติัและชาดกชาติสุดทา้ยไดก่้อให้เกิดมหาชาติส านวนไทย มหาชาติค าหลวง  กาพย์
มหาชาติ  มหาเวสสันดรชาดกร่ายยาวในสมยัอยุธยา มหาเวสสันดรชาดก ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ทศชาติและ
ทศชาดก ซ่ึงเล่าเร่ือง ๑๐ ชาติสุดทา้ยของพระพุทธเจา้   พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรัชกาลปัจจุบนัซ่ึงเป็นการ
น าชาดกมาปรับใหมี้สารัตถะต่อชาวไทยในยคุปัจจุบนั  

      พระปฐมสมโพธิกถา   เป็นการเล่าพระพุทธประวติัก็มีหลายส านวน เช่น ฉบบัลา้นนา ฉบบัอยุธยา  และ
ฉบบัสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  นนัโทปนันทสูตรค าหลวง ท่ีมาจากคมัภีร์ทีฆนิกาย 
โดยมีเจา้ฟ้าธรรมธิเบศรไดท้รงนิพนธ์ 

     กล่าวได้ว่าวรรณกรรมพระพุทธศาสนามีอิทธิพลมากต่อความเจริญงอกงามของวรรณกรรมไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสมยัสุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีการเทศน์มหาชาติอยูจ่นถึงปัจจุบนั  พระราช
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นิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และอิทธิพลจากวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่งานจิตกรรม เช่น ตามผนงัโบสถ์ มกัพบภาพจากไตรภูมิพระร่วงและ
ภาพเล่าเร่ืองทศชาติท่ีมีคุณค่าสูงทางศิลปะ (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย ์๒๕๕๓ : ๒๐) หรือการสร้างวดัร่องขุ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๐ โดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจดา้นหน่ึงจาก 
พระพุทธศาสนา ซ่ึงธรรมะไดเ้ปล่ียนชีวิตของอาจารยเ์ฉลิมชยัจากจิตท่ีร้อนกลายเป็นเยน็  จึงขออุทิศตนให้แก่
พระพุทธศาสนา ดงันั้นท่านจึงไดส้ร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะ คือพระอุโบสถท่ีตกแต่งดว้ยสีขาวเป็น
พื้น ประดบัดว้ยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา บนปูนป้ันเป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงั
พระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงามมาก เหนืออุโบสถท่ีประดบัดว้ยสัตวใ์นเทพนิยาย เป็นรูปก่ึงชา้งก่ึงวิหคเชิด
งวงชูงา ดูงดงามแปลกตาน่าสนใจมาก  ส าหรับสีขาวของโบสถ์แทนพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา้ กระจกขาว
หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจา้ท่ีเปล่งประกายไปทัว่โลกมนุษยแ์ละจกัรวาล 

กวีไทยไดแ้ต่งวรรณกรรมซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เช่น เร่ืองพระมาลยั อนัมาจากมาเลยย
สูตร  ท่ีแต่งโดยเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศรทรงนิพนธ์ เรียกว่าพระมาลยัค าหลวง  ส่วนปัญญาสชาดก แต่งโดยพระภิกษุ
ชาวเมืองเชียงใหม่  (เปล้ือง ณ นคร ๒๕๒๓ : ๔๗)  ต่อมากวไีดน้ าปัญญาสชาดกมาแต่งเป็นวรรณกรรมร้อยกลอง 
เช่น เสือโคค าฉนัท์  บทละครเร่ือง พระสุธน รถเสน สังข์ทอง เป็นตน้ หรือวรรณคดีเร่ืองขุนช้าง ขุนแผน ดงัท่ี  
พระมหาสุรเดช สุรสกฺโก (อินทรศกัด์ิ) (๒๕๓๗)   กล่าววา่  

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ค าสอนท่ีสอดแทรกอยูใ่นเสภาเร่ืองขุนชา้ง ขุนแผนมีอยูม่ากมาย แต่ค า
สอนท่ีส าคญัท่ีส่วนใหญ่ยอมรับและน าไปปฏิบติัในวิถีชีวิตจริงก็คือเร่ืองกรรมและไตรลกัษณ์ โดยมี
ความเช่ือวา่ การเวียนวา่ยตายเกิดของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายในสังสารวฏั เป็นไปดว้ยอ านาจกรรม วิถี
ชีวิตของมนุษยแ์ละสรรพสัตวใ์นโลกน้ีจะตอ้งด าเนินไปตามหลกัไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั  ความไม่เท่ียง
แทแ้น่นอน ทุกขงั ความเป็นทุกขแ์ละอนตัตา ความไม่ใช่ตวัตนท่ีไม่สามารถจะบงัคบัได ้   หลกัดงักล่าว
จะตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ แมว้า่จะมีค าสอนระดบัสูงสุด คือ นิพพาน เป็นทางออกสุดทา้ย ซ่ึง
มุ่งใหม้นุษยรู้์จกัพฒันาตนจนเป็นอิสระ หลุดพน้จากกิเลสตณัหา แต่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากส าหรับสามญั
ชน ดงันั้น ในวิถีชีวิตจริงแลว้ นิพพาน ในเสภา เร่ืองขุนชา้ง ขุนแผน  เป็นเพียงหลกัธรรมในอุดมคติ ท่ี
มนุษยป์รารถนาและหวงัในภพชาติหนา้เท่านั้น  หาใช่ส่ิงท่ีตอ้งการในชีวติปัจจุบนัแต่อยา่งใดไม่ 

     นอกจากนั้นไทยส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีมีคมัภีร์พระเวทและคมัภีร์อ่ืนๆ เช่น 
มหากาพยม์หาภารตะ และรามายณะ ซ่ึงเป็นทั้งวรรณกรรมและคมัภีร์  นอกนั้นมีต าราธรรมศาสตร์ ท่ีอา้งถึงมาก
สุดคือ มานวธรรมศาสตร์ คัมภีร์ปุราณะ ดังท่ีเปล้ือง ณ นคร (2523)  กล่าวว่า  คัมภีร์เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมไทยอยา่งมาก เช่น น ารามายณะมาแต่งเป็นรามเกียรต์ิ หรือใชว้รรณกรรมเหล่าน้ีเป็นแหล่งขอ้มูลและ
แรงบนัดาลใจ แมใ้นสมยัใหม่ เช่น  รัชกาลท่ี ๖ แห่งรัตนโกสินทร์ พระองคท์รงรับอิทธิพลจากวรรณกรรมอินเดีย 
ไดแ้ก่   พระนล  ศกุนตลา  สาวิตรี ฯลฯ หรือเร่ือง ธรรมาธรรมะสงเคราะห์ซ่ึงทรงนิพนธ์ตามเคา้โครงเร่ืองใน
ธรรมชาดกเอกาทสนิบาต   มงคลสูตรค าฉันท์ซ่ึงเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา มทันะพาธาหรือต านานแห่ง
ดอกกุหลาบ เป็นบทละครพูดค าฉนัท์ ทรงพระนิพนธ์ตามรูปแบบนาฏวรรณคดีสันสกฤต ใชฉ้ากอินเดียโบราณ 
บทละครเบิกโรงแบบดึกด าบรรพ ์๔ เร่ือง คือ มหาพาลี ฤาษีเส่ียงลูก พระนรสิงหาวตาร และพระคเณศรเสียงา  
เป็นบทนิพนธ์ค าร้องและค าพากยต์ามตน้ฉบบัรามายณะของวาลมีกิ  ส าหรับเล่นโขนมีหลายชุด เช่น ชุดสีดาหาย 
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ชุดพิเภกถูกขบั ชุดนาคบาศ  นอกจากน้ี รัชกาลท่ี ๖ ยงัทรงนิพนธ์พระนลค าหลวง  ซ่ึงน าเน้ือเร่ืองมาจากเร่ืองยอ่ย 
(อุปาขยาน) ในมหาภารตะ ลิลิตนารายณ์สิบปาง ซ่ึงน าเน้ือเร่ืองจากคมัภีร์ปุราณะ (ศรีสุรางค ์พูลทรัพย ์๒๕๕๓ : 
๒๔) และสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงกระตุน้ให้มีการผลิต
หนงัสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาท่ีโดดเด่นท่ีสุด ไดแ้ก่  มหาชาติค าหลวง ฉบบัสมบูรณ์ หนงัสือโอวาทานุ
สาสนี  หนงัสือรวบรวมสวดมนตภ์าษาบาลี พร้อมทั้งค  าแปลเป็นไทย เพื่อให้คนไทยใชส้วดมนตใ์นโอกาสต่างๆ 
ดว้ย  และพระองค์ไดท้รงสร้างประเพณีให้ชนชั้นระดบัเจา้นายและขา้ราชการไดส้วดมนต์เป็นกิจวตัร  ท านอง
เดียวกบัพระสงฆส์วดในวดัวาอารามต่างๆ ท าให้การสวดมนตแ์พร่หลายไปยงัประชาชนทัว่ไปดว้ย  แมก้ารสวด
มนตข์า้มปีในช่วงส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ในปัจจุบนั ก็ไดรั้บแนวคิดน้ีเช่นกนั  

 เม่ือมองในแง่ของวรรณคดีไทยก็คือ วรรณคดีนั้นสามารถใช้เป็นภาษาส่ือสาร เป็นส่ือท่ีจะถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด และอุดมการณ์ทางสังคมจากยุคหน่ึงไปสู่อีกยุคหน่ึงได้ ท าให้เกิดการสืบทอดผลงานทาง
วรรณกรรมท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมา  ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ วรรณคดีไทย เป็นบนัทึกเร่ืองราวในอดีตท่ีสะทอ้นให้
เห็นภาพจน์เก่ียวกบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษา  การเมือง ดา้นจิตใจ ศิลปะ  ประเพณี พิธีกรรม หรือวิถีชีวิต
ของคนไทยสมยัก่อน จนกระทัง่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งเป็นเคร่ืองช้ีน าทิศทางส าคญัของสังคมไทย
ในอนาคตอีกดว้ย  และการท่ีวรรณกรรมไทยไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนา ท าให้
ชาวไทยและอินเดียมีความใกลชิ้ดกนัทางวฒันธรรมและมีความเขา้ใจดีซ่ึงกนัและกนั  

 

๒. ด้านคติความเช่ือ  
             ความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทย คือ เช่ือในเร่ืองผีสาง ธรรมชาติ ไสยศาสตร์ ต่อมากลุ่มผูป้กครองได้น า
ศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดียท่ีเขา้มาเผยแผ่เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสังคม โดยรับถ่ายทอด
ผา่นรัฐท่ีเจริญมาก่อน ลทัธิศาสนาและความเช่ือเหล่าน้ีเป็นรากฐานแห่งการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 
ประเพณี พิธีกรรม วรรณกรรม ศิลปกรรม  เร่ิมตน้ตั้งแต่อาณาจกัรสุวรรณภูมิในช่วงก่อน พ.ศ. ๓๐๐  ยุคมหายาน 
เม่ือประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ สมยัอาณาจกัรศรีวิชยัเรืองอ านาจ  ยุคเถรวาทแบบพุกาม เม่ือประมาณ พ .ศ.๑๖๐๐ ท่ี
เจริญรุ่งเรืองข้ึนทางตอนเหนือของไทย   ลทัธิศาสนาท่ีไทยรับถ่ายทอดจากเขมร ไดแ้ก่ การบูชาศิวลึงค ์พระวิษณุ 
ในศาสนาฮินดู รวมทั้งการบูชาพญานาค ส าหรับอิทธิพลจากทวารวดี คือ การนบัถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายาน
และเถรวาท จึงมีรูปเคารพทั้งพระพุทธรูป พระโพธิสัตว ์รอยพระพุทธบาท  ซ่ึงพระมหาสุรเดช สุรสกฺโก (อินทร
ศกัด์ิ) (๒๕๓๗)  กล่าววา่   

ในเร่ืองความเช่ือของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ จะไดรั้บอิทธิพลจากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก็
ตาม แต่อีกส่วนหน่ึง ไม่อาจจะหลีกพน้ความเช่ือทางเร่ืองผีสางเทวดา และภูติผีปีศาจ ซ่ึงเป็นความเช่ือ
ดั้งเดิมของคนไทยโบราณ โดยมีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เม่ือวา่โดยสรุป ก็จะเป็นความเช่ือในลกัษณะ
ผสมผสานระหวา่งความเช่ือทางศาสนากบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ ทั้งในวิถีชีวิตจริง ก็ไม่อาจแยกออก
จากกนัได ้ความเช่ือลกัษณะน้ีจะปรากฏเด่นชดัในการประกอบพิธีธรรม  เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ จะเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งยงัไดรั้บความเช่ือถือจากคนทุกชั้น ตั้งแต่พระเจา้
แผน่ดินลงมาจนถึงสามญัชนอีกดว้ย เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนา
ขวญัและประเพณีการแต่งงาน 
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จากหลกัฐานศิลาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช  พระองคท์รงน าพระพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศจ์าก
เมืองนครศรีธรรมราช มายงัอาณาจกัสุโขทยั ซ่ึงอิทธิพลศาสนาพราหมณ์อนัเป็นศาสนาท่ีชาวกมัพูชานบัถือพร้อม
กบัศาสนาพุทธฝ่ายมหายานก็ไดล้ดลง   แต่การเซ่นสรวงสังเวยเทพพระเจา้ก็ยงัคงมีอยูใ่นศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากขอ้ความในศิลาจารึกหลกัท่ีหน่ึงวา่  

... มีพระขพุงผ ี เทพดาในเขาอนันั้น เป็นใหญ่กวา่ทุกผีในเมืองน้ี ขุนผูใ้ดผูถื้อเมืองสุโขทยัน้ีแลไ้หวดี้ พลี
ถูก เมืองน้ีเท่ียง เมืองน้ีดี ผไิหวบ้่ดี พลีบ่ถูก ผใีนเขานั้น บ่คุม้ บ่เกรง เมืองน้ีหาย... 
ค าว่า  “ขพุง”  เป็นค าเรียกเทพ  เป็นภาษาเขมรโบราณสมยัก่อนเมืองพระนคร  พระขพุงในศิลาจารึก 

หมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวร  ท่ีสถิตอยู่บนภูเขา ตามเทพนิยายอินเดีย อนัท่ีจริงพระศิวะก็คือภูตผีท่ีสิงอยูต่าม
ภูเขานั้นเอง (จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา  ๒๕๔๗: ๔๐) จะเห็นได้ว่าชาวเมืองสุโขทยัก็มีความเช่ือเร่ือง ผี หรือ
วญิญาณ  และไสยศาสตร์อยูก่่อนแลว้ท่ีพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศเ์ขา้ไป  และพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์
ก็ไดมี้บทบาทส าคญัต่อประเทศไทย มาสู่อาณาจกัรอยธุยาและรัตนโกสินทร์ในปัจจุบนั  

ความเช่ือทางศาสนาก่อให้เกิดหลกัจริยธรรมของคนไทย ในดา้นความเช่ือของคนไทย ก็ไม่ไดแ้ตกต่าง
จากชนชาติอ่ืนๆ คือมีความเช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร์ ผีสางเทวดา  เช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นและมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะ
บนัดาลร้าย-ดี ใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้การท่ีคนไทยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ คนไทย
จึงมีความเช่ือในสรรพส่ิงอนัเป็นวิสัยของมนุษยท่ี์ตอ้งการด ารงอยูด่ว้ยความรู้สึกสมดุลกบัธรรมชาติ และเป็นการ
สร้างกุศโลบายให้มีความรักและความหวงแหนส่ิงท่ีให้คุณประโยชน์ในการด ารงชีวิต ความเช่ือของคนไทยแต่
เดิมคือ "ผี" อนัไดแ้ก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า (แถน-เทวดา) ผีนา (แม่ขวญัขา้ว-แม่โพสพ) ผีดิน (แม่ธรณี) ผีน ้ า (แม่คง
คา) และผอ่ืีนๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีเพราะคนไทยในสมยัก่อนถือวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงในธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ในธรรมชาติสามารถท่ีจะดลบนัดาลให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์และความวิบติัภยนัตรายทั้งปวง การไม่ท าลายและ
ท าร้ายธรรมชาติท าใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  
         พระพุทธศาสนาเขา้มาในสังคมไทยก่อนสมยัสุโขทยัแลว้ คติความเช่ือของคนไทยนั้นมีมายาวนานนบัพนัปี
แลว้  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน ร่วมกบัแนวคิดในลทัธิบูชาบรรพบุรุษ ลทัธิ
วญิญาณนิยม ท่ีเช่ือในเร่ืองผีสางเทวดา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ  ในธรรมชาติ รวมทั้งแนวคิดความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ประวติัศาสตร์พดูถึงความเช่ือพิธีกรรม และการปฏิบติัศาสนาท่ีผสมผสานระหวา่งพุทธ
ศาสนา ความเช่ือแบบพราหมณ์และความเช่ือเร่ืองผี ซ่ึงจะสังเกตจากความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ท่ียงัมีอยู่มาก
โดยเฉพาะในชนบท    เช่น เร่ืองขวญั   เทวดา  ความเช่ือเร่ืองผ ี 
        “ขวญั” เป็นความเช่ือท่ีมาจากพราหมณ์ ซ่ึงเป็นความเช่ือเก่ียวกบัชีวติ มีพิธีบายศรีสู่ขวญัเพื่อใหค้นมีสุขภาพดี 
มีความสัมพนัธ์กนัแน่นแฟ้น เม่ือพดูถึงวญิญาณก็มกัคิดถึงคนท่ีตายไปยงัมีวิญญาณเหลืออยู ่ในขณะท่ีในทางพุทธ
ศาสนาค าวา่วญิญาณเป็นเพียงการรับรู้ 
          “เทวดา” เป็นส่ิงท่ีอยูบ่นสวรรคแ์ละอาศยัอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้ป่าเขา ถา้เป็นผี คนก็คิดถึงวิญญาณท่ี
ไม่ดี หรือคนตายท่ียงัไม่ไดไ้ปผุดไปเกิด ยงัเร่ร่อนอยู่ ผีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย ์ คนเจ็บไขไ้ดป่้วยอาจจะถูกผีท า 
ตอ้งการไล่ผหีรือมีพิธีเพื่อใหผ้พีอใจ  มีการถวายหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเคร่ืองบูชา ผีมีอยูท่ ัว่ไป  ทั้งผีดีและผีร้าย ผีปู่ ยา่ 
ผปีู่ ตา ผบีา้น ผเีรือน ผไีร่  ผนีา ผป่ีา และผร้ีายอ่ืนๆ ตามวฒันธรรมของแต่ละแห่ง 
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          ความเช่ือท่ีผสมผสานอยูด่ว้ยกนัทั้งพุทธพราหมณ์ และผี ดูมีความกลมกลืนในวิถีชีวิตของชาวบา้น ไม่มี
ความขดัแยง้กนั เป็นการเสริมซ่ึงกนัและกนัมากกวา่ มีการจดัความส าคญัและหนา้ท่ีของคนในการปฏิบติั มีหมอ
ขวญัท า พิธีทางพราหมณ์ มีหมอธรรม หมอส่อง หมอล า ผีฟ้าท าพิธีทางผี มีพระสงฆท์ าพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
งานบุญประเพณีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นการผสมผสานระหวา่งความเช่ือทั้งสาม เช่น งานบุญบั้งไฟทางภาคอีสาน เป็น
พิธีกรรมขอฝนจากแถน ซ่ึงเช่ือวา่เป็นผูส้ร้างโลก และสามารถดลบนัดาลใหเ้กิดฝนได ้พิธีกรรมน้ีเร่ิมจากวดั มีการ
น าบั้งไฟไปไวท่ี้วดั มีพิธีซ่ึงพระสงฆ์ พราหมณ์ และชาวบา้นท าร่วมกนั ซ่ึงโดยปกติแล้ว พระสงฆ์จะไม่ร่วม
พิธีกรรมเก่ียวกบัผี แต่มีหลายหมู่บา้นท่ีมีเรือนผีและศาลพระภูมิในบริเวณวดั แต่อยู่นอกอุโบสถ ซ่ึงถือว่าเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดทางพุทธศาสนา 
          โดยปกติแลว้ ความเช่ือทั้งสามรูปแบบจะมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ชาวบา้นไปท าบุญท่ีวดัไปฟังเทศน์ฟัง
ธรรม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่เม่ือท าพิธีสู่ขวญัก็ไปหาพราหมณ์ ถา้หากเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็หาหมอธรรม หมอ
ส่อง หมอล าผฟ้ีาซ่ึงท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัผ ี

จะเห็นไดว้า่คนไทย นอกจากจะกราบไหวบู้ชาพระพุทธรูปแลว้ ยงักราบไหวบู้ชาศาลพระภูมิและผีสาง
เทวดา  ดงันั้น วฒันธรรมไทยนอกจากจะมีลกัษณะเป็นสากลเหมือนกบัวฒันธรรมของกลุ่มชนอ่ืนๆ แลว้ ยงัมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย แสดงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตนหลายประการ อาทิ เป็น
วฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวพนักบัพระพุทธศาสนาอยา่งแน่นแฟ้น อีกทั้งยงัเก่ียวพนักบัสถาบนัพระมหากษตัริยอ์นั
เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง นอกจากน้ี ยงัมีลกัษณะท่ีผสมผสานความเช่ือดั้งเดิมเขา้กบัศาสนาพุทธและ
พราหมณ์ไดอ้ยา่งแนบสนิท เป็นวฒันธรรมท่ีมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ ช่ืนชมธรรมชาติมากกว่าจะเอาชนะ
ธรรมชาติ ดงัเช่นกวโีบราณท่ีรจนาไวใ้นวรรณคดีหลายๆ ฉบบั 

 

๓. ด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทย 
   ศิลปกรรมมิใช่เพียงความสวยงาม ความไพเราะ ความร่ืนรมยเ์ท่านั้น ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนามี
คุณค่าช่วยขบัเคล่ือนความงามในสังคม มีพลงัจินตนาการ พลงัความคิดสร้างสรรค ์ก่อใหเ้กิดการจดัระบบระเบียบ
ในชีวติ ความประณีตบรรจงและความสุขสันติดว้ยเช่นกนั   

ชาวไทซ่ึงยา้ยถ่ินฐานมาในภายหลงัไดน้ าประเพณีจีนบางอยา่งเขา้มาดว้ย แต่ก็ถูกกลืนไปดว้ยประเพณี
เขมรและมอญ โดยส่ิงเดียวท่ีบ่งช้ีได้ว่าพวกเขาเคยรับศิลปกรรมจากจีนมาก่อนคือรูปแบบของวดั โดยเฉพาะ
หลงัคาแบบเรียว  วฒันธรรมด้านวตัถุทางพระพุทธศาสนาได้แก่  ศิลปกรรมสาขาต่างๆ  ท่ีถูกสร้างข้ึนเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย  ท่ีเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยด์ว้ยสติปัญญาซ่ึงถ่ายทอดให้ทราบถึงความรู้สึกนึก
คิด  ความเช่ือ  ความศรัทธา และจินตนาการท่ีเป็นรูปธรรมอนัละเอียด   มี ๔  ประเภทด้วยกนั  ได้แก่  
สถาปัตยกรรม  ในรูปของวดัวาอาราม และปูชนียสถาน  ประติมากรรม ในรูปของการป้ัน การหล่อ การแกะสลกั
พระพุทธรูป  จิตรกรรม  ในรูปของการเขียนภาพ  เช่น ภาพฝาผนงัพระอุโบสถ  ฯลฯ 

ศิลปกรรม คือ งานสร้างสรรคท่ี์มนุษยไ์ดจ้ดัสร้างหรือประดิษฐ์ข้ึน  ท่ีมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา 
ไดแ้ก่ งานจิตรกรรม  ไดแ้ก่ การเขียนภาพ ลวดลายไทย งานปฏิมากรรม ไดแ้ก่ การป้ัน การหล่อ และการสลกัรูป 
งานวรรณกรรม  ไดแ้ก่ การประพนัธ์ร้อยแกว้  ร้อยกรอง  สถาปัตยกรรม  การออกแบบ  การก่อสร้าง  และ
นาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์  ไดแ้ก่  การขบัร้อง  ฟ้อนร า เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 อย่างไรก็ตาม ด้านศิลปกรรม พุทธสถานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีการก่อสร้างข้ึนมาดว้ยจิตศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน จึงก่อให้เกิดความประณีต งดงาม แสดงถึงความเป็นศิลปะอย่างสูงส่ง 
และแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมยั การก่อสร้างพุทธสถานเหล่าน้ีนอกจากจะทุ่มเท
ดว้ยก าลงักายและก าลงัทรัพยแ์ลว้ ยงัทุ่มเทจิตใจท่ีดีงาม เคารพเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาดว้ย เป็นการท าบุญกุศล 
และเป็นสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจของพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน เป็นสถานท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืน
ถาวรและเพื่อเชิดชูความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ดงันั้นวดัจึงเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งในการ
วจิิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม เป็นตน้ 

ด้านสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานทั้งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  และพุทธศาสนา   เช่น พระ
ปรางค์ ของขอมอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือในศาสนาฮินดู  ความเช่ือเร่ืองจกัรวาลในศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดู
มีความคลา้ยคลึงกนัมาก รูปแบบลกัษณะและแผนผงัของปรางคป์ราสาทซ่ึงเดิมเคยใชป้ระดิษฐานเทวรูปหรือศิว
ลึงคใ์นศาสนาฮินดู เม่ือมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธแลว้ก็เปล่ียนมาใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระ
บรมสารีริกธาตุแทน  เช่น   พระปรางค์สามยอด ลพบุรี   และต่อมาจึงไดพ้ฒันามาเป็นพระประธานของวดัใน
สถาปัตยกรรมไทย การสร้างพระปรางคน์ั้นเป็นการดดัแปลงมาจากศิลปะขอม หรือเลียนแบบมาจากพระปรางค์
โบราณท่ีมีอยู่แล้วในประเทศไทย ได้มีการเลียนแบบลายของขอมมาใช้ประดบัพระปรางค์ ก่อนท่ีจะพฒันา
รูปแบบจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยา และสมยัรัตนโกสินทร์ในท่ีสุด   พบมากในบริเวณลุ่มแม่นา้มูล-ชี 
ลงมาถึงลุ่มนา้เจา้พระยา-ป่าสัก สร้างดว้ยศิลา ศิลาแลงและอิฐลกัษณะเป็นอาคารทรงสูงเรียว คลา้ยฝักขา้วโพด  

เจดีย์ สถูปทรงโอคว  ่าของอินเดียและลงักาไดรั้บความนิยมในหมู่รัฐท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา    ในแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะมีลกัษณะเฉพาะตวัต่างกนัไป เช่น สมยัทวารวดีนิยมสร้างทรงโอคว  ่าบนฐานส่ีเหล่ียมสูงซ้อนเป็นชั้นๆ 
ยอ่มุมทั้ง 4 หรือเป็นฐาน 8 เหล่ียม ประดบัเจดียบ์ริวารท่ีมุม  เช่น  พระปฐมเจดีย์    ในสมยัศรีวิชยันิยมสร้างเจดีย์
ทรงกลมขนาดเล็กไวบ้นฐานส่ีเหล่ียมสูงซ้อนหลายชั้น มีเจดียบ์ริวารประดบัทั้ง4 มุม ส่วนเมืองนครศรีธรรมราช
นิยมสร้างเจดียท์รงระฆงับนฐานท่ีไม่สูงนกั ส าหรับรัฐในบริเวณ 2 ฝ่ังแม่น้าโขงนิยมสร้างสถูปทรงบวัเหล่ียม 
รูปทรงสถูปทั้งหมดน้ีไดก้ลายเป็นแบบอยา่งของการสร้างเจดียข์องรัฐไทย โดยทัว่ไปจะนิยมสร้างเป็นเจดียท์รง
กลมขนาดใหญ่แต่ดดัแปลงให ้รูปทรงสถูปทั้งหมดน้ีไดก้ลายเป็นแบบอยา่งของการสร้างเจดียข์องไทย โดยทัว่ไป
จะนิยมสร้างเป็นเจดียท์รงกลมขนาดใหญ่แต่ดดัแปลงให้สูงเพรียวเป็นลกัษณะเฉพาะของไทย ส่วนทางลา้นนา
ไดรั้บอิทธิพลของเจดียท์รงมอญผา่นทางพม่า 

สรุปได้ว่า ดินแดนไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะขอม และน ามาผสมผสานเขา้กบัศิลปะทอ้งถ่ินของ
ตวัเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสถาปัตยกรรมท่ีอยูภ่ายในวดั  และสถาปัตยกรรมไทยนั้น
เรามกัจะมีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ส าคญั ๓ ประการ คือ ความสงบน่ิง ความเบา และ การลอยตัว  ความมุ่ง
หมายของพุทธศาสนานั้นอยูท่ี่การสั่งสอน ให้คนละจากกิเลสทั้งมวล และคน้หาวิธีปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีพระ
พุทธองคท์รงแนะน าใหเ้ขา้ถึงความหลุดพน้ทุกข ์วธีิการสั่งสอนอบรมของพุทธศาสนานั้นไดแ้บ่งขั้นการสอนตาม 
ความเหมาะสมของอุปนิสัยและกิเลสของแต่ละบุคคล เป็นการสั่งสอนทั้งระดบัท่ีเป็นโลกิยะและระดบัท่ีเป็น
โลกุตร  
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๔. ด้านประเพณ ี  
ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ  คือแบบแผนท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นานตลอดอาณาจกัรไทยแต่

ละสมยั  เช่น การเกิด การบวชนาค  การแต่งงาน  การตาย หรือวนัส าคญัต่างๆ  เช่น  วนัสารท  วนัตรุษ  วนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  เป็นตน้ 
สมยัสุโขทยั  พิธีกรรมทางพุทธศาสนาจดัเป็นประจ า ดงัท่ีสุภาพรรณ ณ บางชา้ง (๒๕๑๘: ๑๓๖) ไดร้วบรวมไว ้๖  
อยา่ง เท่าท่ีหลกัฐานปรากฏ  กล่าวคือ ๑)  พิธีสัมพจัฉรฉินทห์รือพิธตัรุสส้ินปี จดัข้ึนในวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๔  
โดยจะทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ให้สวดพระปริตรติดต่อกันตลอดสามวนัสามคืน  ๒) พิธีวิสาขบูชา ถึง
ก าหนดการพระราชพิธีน้ี พระมหากษตัริยจ์ะเสด็จไปนมสัการพระพุทธชินศรี  พระพุทธชินราช และพระโลกนาถ 
๓) พิธีเขา้พรรษา-ออกพรรษา  ๔) พิธีกรานกฐิน  ๕) พิธีกวนขา้วทิพย ์ ๖) พิธีจองเปรียง  จะเห็นได้ชัดเจนว่า 
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาไดรั้บการบ ารุงเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในนโยบายรัฐของพระเจา้แผน่ดินในสมยันั้น
อยา่งแยกไม่ออก  แสดงใหเ้ห็นถึงวา่รัฐไทยกบัพระพุทธศาสนาไดอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมกลืน 

ส่วนในช่วงสมยัอยธุยา พระพุทธศาสนาไดป้ะปนกบัพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมากข้ึนกวา่เดิม 
เม่ือพระเจา้อู่ทอง ซ่ึงเป็นปฐมกษตัริยไ์ดท้รงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ให้ความสนใจต่อศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู  ซ่ึงรับมาแต่ขอมเป็นอนัมาก  ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น  พระองค์ได้เชิญ
พราหมณ์แท้ๆ  มาจากกรุงพาราณสี  ประเทศอินเดีย  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูวา่ ผู ้
จะประกอบพิธีกรรมพราหมณ์นั้นจะต้องเป็นพราหมณ์แท้บริสุทธ์ิโดยอุภโตสุชาติ  ดังข้อความปรากฏใน
ค าใหก้ารชาวกรุงเก่าวา่ (พระโยธาธรรมนิเทศ, ๒๕๔๖ : ๕๓) 

สมเด็จพระเจา้อู่ทอง ผูค้รองกรุงศรีอยุธยาเป็นพระเจา้แผ่นดินใหญ่ในสยามประเทศ มีกระมลจิตรจ านง
ผกูพนัในสัณฐวมิตรภาพต่อกรุงพาราณสีราชธานี ขอเจริญทางพระราชไมตรี มายงัพระเจา้กรุงพาราณสีผู ้
ด ารงอยูใ่นทศพิธราชธรรมอนัมหาประเสริฐ ดว้ยบดัน้ี กรงศรีอยธุยา ผูเ้ปนมิตรของพระองคป์ระสงคใ์คร่
ไดพ้ราหมณ์ผูรู้้ราชพิธี ๘  คน  อนัเปนพงษพราหมณ์แทแ้ต่อุภโตสุชาตมากระท าการราชพิธีราชาภิเษกให้
เปนศิริสวสัดิพิพฒันมงคล แลเปนแบบอย่างราชประเพณีไวใ้นสยามประเทศสืบไปภายน่า ส้ินกาลช้า
นาน 
ปฐมกษตัริยข์องกรุงศรีอยุธยาให้ความส าคญัแก่พิธีพราหมณ์มากเช่นน้ี   และพระมหากษตัริยพ์ระองค์

อ่ืนๆ ในสมยัต่อมาก็ทรงใหค้วามส าคญัดว้ย เพราะเม่ือปฐมกษตัริยท์รงริเร่ิมน าพิธีพราหมณ์เขา้มาในราชส านกั ก็
แปลวา่พิธีกรรมพราหมณ์ต่างๆ ของพราหมณ์ไดเ้ขา้มาสู่ราชส านกัมากดว้ย ( ประมวลวิทย.์  ๒๕๐๕: ๑๐๐-๑๐๑)  
ในท่ีสุดไดก้ลายเป็นราชประเพณี ถึงสมยัพระนารายณ์ ซ่ึงตามประวติัศาสตร์ พระองคก์็ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ก็
ยงัไม่ทอดทิ้งคติพราหมณ์  

อน่ึง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงตั้งวนัวิสาขบูชา  
หลงัจากท่ีเลิกปฏิบติัมาระยะหน่ึง การเฉลิมฉลองวนัวสิาขบูชาเคยมีมาแลว้ตั้งแต่สมยัสุโขทยั หากแต่เกิดสะดุดไป
หลงัเสียกรุงศรีอยธุยา พระองคไ์ดริ้เร่ิมอีกคร้ังหน่ึง ท าใหป้ระเพณีน้ีมีมาสืบเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี   

   กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาทุกยุคทุกสมยัและควรส่งเสริมท านุบ ารุง
ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ดังจะขอเชิญพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานแก่
ประชาชนในการเสด็จออกผนวช เม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ดงัน้ี  
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"อนัพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของเราน้ี ตามความท่ีไดอ้บรมมาก็ดี ตามความศรัทธาเช่ือถือก็
ดี เห็นเป็นศาสนาท่ีดีศาสนาหน่ึง มีค  าสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมดว้ยบรรดาสัจ
ธรรมอนัชอบดว้ยเหตุผลน่าเล่ือมใสยิง่"  
อยา่งไรก็ตาม คนไทยก็มีจิตใจกวา้งในการยอมรับความเช่ือหรือการปฏิบติัของศาสนาทุกศาสนา ทั้งยงัอยู่

ร่วมกนัได้ด้วยความปรองดอง ความเป็นศาสนาท่ีไม่ใช่ความรุนแรง รักสงบและยึดทางสายกลาง ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีรวมคนไทยเขา้ดว้ยกนัไดดี้ แมว้า่ต่างชาติ ต่างศาสนากนั ยิ่งกวา่นั้น พระมหากษตัริย์
ของไทยยงัทรงเป็นองคศ์าสนูปถมัภก คืออุปถมัภศ์าสนาทั้งหลายไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่
ลกัษณะท่ีเป็นมิตรของพระพุทธศาสนานั้น เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในลกัษณะของสถาบนัพระมหากษตัริยอ์นัเป็น
สถาบนัหลกัอีกดว้ย  

                การธ ารงวฒันธรรมไทย 
 การธ ารงอนุรักษ์วฒันธรรมไทยให้ด ารงอยู่สืบไปจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคนและความ

ร่วมมือผา่นองคก์รหรือการจดัระบบองคก์ร ซ่ึงมีหลายวธีิการดว้ยกนั ดงัเช่น 
๑. การรวบรวมข้อมูลวฒันธรรมต่างๆ ทั้ง จากคนในทอ้งถ่ิน และเอกสารท่ีไดมี้การบนัทึกไว ้เพื่อน ามา

ศึกษา วจิยัใหเ้ขา้ใจถึงแก่นแท ้เอกลกัษณ์ และคุณประโยชน์ของวฒันธรรมนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิดการ
ยอมรับ และน าไปปรับใชก้บัชีวติยคุปัจจุบนัได ้ 

๒. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณไีทย โดยเฉพาะประเพณีในทอ้งถ่ิน ให้คนในทอ้งถ่ินตระหนกัถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒัธรรม ซ่ึงจะท าให้เกิดความมัน่ใจและสามารถปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงจากวฒัธรรม
อ่ืนๆ ท่ีเขา้มาได ้ 

๓. การรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์วฒันธรรมให้กบัคนไทยทุกคน 
เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมวา่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั รวมทั้งภาคเอกชนตอ้ง
ร่วมกนัในการส่งเสริมสนบัสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพยส์ าหรับจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรมใหก้บัชุมชน  

๔. ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นซ่ือกลาง  ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทั้งวฒันธรรม
ภายในประเทศ ระหวา่งทอ้งถ่ินต่างๆ และระหวา่งประเทศ  

  ๕. ปลูก ฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และทางวฒันธรรมท่ีเป็นสมบติัของชาติ ใหทุ้กคนเกิดความเขา้ใจวา่ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลโดยตรงของความเป็นอยูข่อง
ทุกคน  

    ๖. สร้างศูนย์กลางในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางดา้นวฒันธรรม ดว้ยระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เช่น เวบไซต ์เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติไดง่้าย อยา่งไรก็ดีส่ือมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมมากยิง่ข้ึนดว้ย  
 ๗. สร้างองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมไม่วา่จะเป็นมูลนิธิ สมาคม องคก์ร
สาธารณะอ่ืนๆ บริหารจดัการร่วมกนั และทางการศึกษาตอ้งพฒันาศกัยภาพบุคคลและสังคม ท่ีมีจิตส านึกพลงั
ร่วมทางวฒันธรรม  
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 อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองวฒันธรรม
ไทย โดยมีการก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีไวห้ลายประการ ในมาตรา ๘๖(๒) ก าหนดให้รัฐส่งเสริมการประดิษฐ์หรือ
การคน้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และมาตรา ๒๘๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน โดยให้มีสิทธิท่ีจะจดัการศึกษาอบรม และการ
ฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยตอ้งค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินดว้ย  ดงันั้น การให้การศึกษาแก่เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรมอบหมายหน้าท่ีอนัยิ่งใหญ่น้ีแก่ใคร
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ควรเป็นทุกฝ่ายทั้งผูป้กครอง ชุมชน พระสงฆ์ และสังคมโดยรวม ตอ้งช่วยกนัสร้างให้เกิด
วฒันธรรมท่ีแสดงถึงความมีอารยธรรมน้ีข้ึนมาให้ได้เพื่อความย ัง่ยืนทางวฒันธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา
สืบไป 

      อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมไทยก็เช่นเดียวกบัส่ิงอ่ืนๆ ทีมนุษย ์สังคมสร้างข้ึน ย่อมตอ้งมีเกิด มีดบั 
เปล่ียนแปลง เคล่ือนไหว ตลอดเวลา และท่ามกลางความเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยุดย ั้งของโลก จ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การตดัสินใจ นัน่คือจะตอ้งปรับปรุง แกไ้ขให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการ
ผสมผสานระหวา่งเก่ากบัใหม่และกบัวฒันธรรมต่างประเทศของวฒันธรรมไทยจ าเป็นตอ้งมีข้ึน เพื่อให้สามารถ
ด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมโลก แต่ก็ไม่สามารถละทิ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยได ้ การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม
ไทยนั้นมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  
 

สรุป 
         วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงดีงามท่ีบรรพบุรุษของเราไดส้ั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาจนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึง
ความเป็นชาติไทย  อาจกล่าวไดว้า่ วฒันธรรมนอกจากจะเป็นส่ิงท่ีสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนใน
ชาติ  ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นชาติแลว้  วฒันธรรมยงัท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี  ความรู้สึกเป็น
บา้นพี่เมืองนอ้งกบัประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย 

 ประเทศไทยนบัถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ (สมยัสุวรรณภูมิ) เป็นหลกั และไดรั้บ
อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผา่นอาณาจกัรไทยโบราณผสมอยูด่ว้ย กล่าวคือ  สมยัทวารวดี   สมยัลพบุรี สมยัอู่
ทอง   ศรีวิชยั   เชียงแสน   สุโขทยั อยุธยา  ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ต่อประเทศไทยในดา้นต่างๆ  กล่าวคือ   ดา้น
ภาษาไทยไดรั้บภาษาบาลี  สันสกฤต  ดา้นวรรณกรรม เช่น เร่ืองรามเกียรติ  ไตรภูมิพระร่วง ดา้นประเพณี  เช่น 
วนัสงกรานต ์ วนัลอยกระทง   เขา้พรรษา  ออกพรรษา  เทศนามหาชาติ    ดา้นพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  พิธีข้ึน
บา้นใหม่  พิธีวางศิลาฤกษ์ การท าบุญตกับาตร  การท าบุญวนัสารท  การให้ความเคารพพระสงฆ์  การ
อุปสมบท   ลัทธิความเช่ือเร่ืองวิญญาณ  เช่น การบูชาเคารพธรรมชาติ  ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
โหราศาสตร์   ดา้นศิลปกรรม  ดา้นดนตรี  เป็นตน้   

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่วฒันธรรมไทยจึงมีรากฐานจากการนบัถือพระพุทธศาสนา  และศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ  ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความ
เป็นชาติแลว้  วฒันธรรมยงัท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี  ความรู้สึกเป็นบา้นพี่เมืองนอ้งอีกดว้ย เช่น ประเทศลาว  
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ประเทศกมัพูชา เป็นตน้  สันติสุขของประชาชนจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและสังคม 
วฒันธรรมเป็นส่ิงดีงามท่ีบรรพบุรุษของเราไดส้ั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาจนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็น
ชาติ คนไทยรุ่นปัจจุบนัควรอนุรักษ์  ธ ารงไว ้แมว้า่กระแสโลกปรับเปล่ียนไป พฒันาไป  กระแสประชาธิปไตย
และกระแสทุนนิยมท่ีมีบทบาทครอบคลุมไปทัว่โลก  กระแสธุรกิจมีบทบาทสูงเด่น  ธุรกิจจากเมืองใหญ่และ
ธุรกิจจากชุมชน พื้นท่ีธุรกิจก าลงักลืนกินพื้นท่ีรัฐชาติและพื้นท่ีทางวฒันธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได ้ จึงก่อให้เกิด
ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป ตามมาดว้ยประชาคมอาเซียน และประชาคมในทวปีอเมริกาดว้ยเช่นกนั ดงันั้นเศรษฐกิจ
ตอ้งอยูภ่ายใตส้ังคมท่ีสันติสุข ไม่เช่นนั้นแลว้สงครามอีกนยัยะหน่ึงจะตามมาอยา่งแน่นอน 

กล่าวไดว้า่ วฒันธรรมไทยไดส้ร้างความมัน่คงของชาติ ความดีงามทั้งปวง สร้างความรักความศรัทธาต่อ
ชีวิตผูค้น ส่ิงแวดลอ้ม สร้างปัญญาธรรม สามคัคีธรรมและคารวธรรมต่อกนัและกนั  คุณค่าทางพระพุทธศาสนา
ไดส้ร้างสังคมท่ีสันติสุขและสงบเยน็แก่ประเทศไทยสืบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐๐๐ ปี  สร้างผูป้กครองท่ีประชาชน
ตอ้งการ   ดงันั้นความเขม้แขง็ของพระพุทธศาสนาก็เป็นความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมไทยนั้นเอง 
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