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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ ่งน�าเสนอความเช่ือเรื่องพระแท่น	 และการสักการบูชาใน

วัฒนธรรมไทย	 โดยศึกษาจากวรรณคดีจ�านวน	 ๓	 เรื่องคือ	 นิราศพระแท่นดงรังของ

สามเณรกล่ัน	 นิราศพระแท่นดงรังของนายมี	 และนิราศเมืองหลวงพระบางของ

หลวงทวยหาญรักษา	(เพิ่ม)	ผลการศึกษาพบว่า	พระแท่น	มี	๒	แห่ง	คือพระแท่นดงรัง	

และพระแท่นศิลาอาสน์	 เป็นพุทธสถานส�าคัญเช่ือว่าพระพุทธเจ้าเคยมาประทับ

การสักการะปรากฏทั้งการบูชาด้วยการปฏิบัติและการบูชาด้วยส่ิงของ	 อาทิ	 ดอกไม	้

มหรสพ	และดอกไม้ไฟ	อีกทั้งขั้นตอนพิธีกรรมต่าง	ๆ	ดังนั้นวรรณคดีทั้ง	๓	เรื่องจึงมี

ความส�าคัญที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยเรื่องการสักการบูชาต่อพระพุทธศาสนาช่วง

สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งยังคงสืบต่อมาถึงปัจจุบัน	

ค�าส�าคัญ :	พระแท่น,	พระพุทธศาสนา,	ความเชื่อ,	วัฒนธรรมไทย
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Phra-thaen: Buddhism Belief and Thai culture

Phathompong Suklek
๒

Abstract

	 This	article	aims	to	describe	the	belief	of	phra-thaen and the Thai 

way	 of	 worship	 by	 referring	 to	 three	 pieces	 of	 Thai	 literature:	 1)	Nirat 

Phra-thaen Dongrang	 composed	 by	 Novice	 Klan;	 2)	Nirat Phra-thaen 

Dongrang	 composed	by	Mr.	Mee;	 and	3)	Nirat Luangprabang composed 

by	Luang	Thuayhanraksa	 (Phuem).	The	results	 found	that	 there	were	 two	

phra-thaen – Phra-thaen Dongrang and Pra-thaen Sila-at – that were

important Buddhist venues where it is believed that the Lord Buddha visited 

in	his	lifetime.	Worshipping	at	these	sites	has	appeared	in	the	form	of	both	

practice	and	material	worship,	such	as	fireworks,	flowers	and	amusement,	as	

well	as	other	rituals.	Accordingly,	the	abovementioned	literature	has	retained	

its importance towards Thai culture regarding Buddhist worship during the 

Rattanakosin	period	until	the	present.

Keywords :	Phra-thaen,	Buddhism,	belief,	Thai	culture
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บทน�า

	 วรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกิดจากการสร้างสรรค์โดยบริบททาง

สังคม	จึงเป็นเครื่องบันทึกวิถีชีวิตวัฒนธรรมในสมัยนั้น	ๆ 	โดยเฉพาะวรรณคดีประเภท

นิราศซึ่งมักมีเนื้อหาการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	กวีนิยมบันทึกสภาพแวดล้อมและ

วิถีชีวิตผู้คนที่พบระหว่างเดินทางสอดแทรกลงไปด้วย	 ดังที่	 Wongsutthitham

(2006,	p.	26)	ได้กล่าวถึงลักษณะการแต่งวรรณคดีนิราศไว้ว่า	“ธรรมเนียมในการแต่ง

นิราศกวีมักจะสอดแทรกความรู้	 ความคิดเห็นและทัศนคติต่าง	 ๆ	 เข้าไว้ด้วยกัน

มีการแทรกความรู้ด้านภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	ต�านานต่าง	ๆ 	ประเพณี	ปรัชญาชีวิต	

ตลอดจนความเชื่อของคนในยุคสมัยนั้น”	

	 วรรณคดีประเภทนิราศเริ่มปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 แต่มีความแพร่

หลายและกวีเริ่มมุ ่งเน ้นสอดแทรกทัศนะรวมถึงสิ่งที่ ได ้พบระหว ่างเดินทาง

ในสมัยรัตนโกสินทร์	 อาทิ	 นิราศเมืองแกลง	 นิราศพระแท่นดงรัง	 นิราศทัพเวียงจันท์	

นิราศลอนดอน	โดยกวีกล่าวถึงสถานที่ต่าง	ๆ	อย่างละเอียด

	 สถานที่ที่มีความส�าคัญและน่าสนใจ	 คือพระแท่น	 ปรากฏในวรรณคดีนิราศ

จ�านวน	๓	เรื่อง	คือ	๑)	นิราศพระแท่นดงรังของสามเณรกลั่น	แต่งในปี	พ.ศ.	๒๓๗๖

๒)	 นิราศพระแท่นดงรังของนายมี	 แต่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๙	 ทั้งสองเรื่องน้ีกวีเริ่มเดิน

ทางจากกรุงเทพฯ	เพื่อมุ่งไปสักการะพระแท่นที่กาญจนบุรี	และ	๓)	นิราศเมืองหลวง

พระบางของหลวงทวยหาญรักษา	 (เพิ่ม)	 แต่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๘	 กวีเริ่มเดินทางจาก

กรุงเทพฯ	 เพื่อมุ่งไปยังเมืองหลวงพระบางเพื่อปราบฮ่อ	 แต่ระหว่างทางได้หยุดพัก

สักการะพระแท่นที่อุตรดิตถ์

	 เน้ือหาการเดินทางไปสักการะพระแท่นในวรรณคดีนิราศทั้ง	 ๓	 เรื่อง	 ซ่ึง

แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู ่หัวและ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ถึงแม้กวีจะกล่าวถึงพระแท่นคนละ

สถานที่	 แต่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของพระแท่นในความเช่ือของคนไทย	 รวมถึง

ขั้นตอนวิธีการสักการะพระแท่นในวัฒนธรรมไทยช่วงสมัยรัตนโกสินทร์	

	 พระแท่น	 คือแท่นหินหรือแผ่นหินมีลักษณะคล้ายพระแท่นที่ประทับ	 (หรือ

ที่บรรทม)	 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 ปรากฏ	 ๒	 แห่งคือ	 พระแท่นดงรังที่กาญจนบุรี
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และพระแท่นศิลาอาสน์ที่อุตรดิตถ์	 กล่าวคือพระแท่นดงรังมีลักษณะเป็นปลายของ

เทือกหิน	 ที่เขาน้ันยื่นออกมา	 ส่วนพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า

คนไทยมีความเช่ือว่าพระแท่นทั้งสองแห่งน้ีพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับจึงได้รับ

การนับถือและสักการะน่าจะตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา	 ปรากฏหลักฐานในพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (Royal chronicles of Royal Letters, 

Volume 2,	1992,	p.	114)	กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จฯ	ไปนมัสการ

พระแท่นศิลาอาสน์ว่า	 “สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชด�าเนินเป็นกระบวน

พระยหุยาตราใหญ่ทัง้ทางบกทางเรอื	พร้อมด้วยจัตรุงคโยธาหาญสารสินธพอเนกนานา

และนาวาเป็นอันมาก	 เสด็จข้ึนไปเมืองพระพิษณุโลกนมัสการพระพุทธชินราชและ

พระชินสีห์	 แล้วเสด็จพระราชด�าเนินขึ้นไปเมืองศรีพนมมาศทุ ่งยั้ง	 นมัสการ

พระแท่นศิลาอาสน์และพระมหาธาตุ	 ณ	 เมืองสวางคบุรี”	 ทั้งพระแท่นดงรังและ

พระแท่นศิลาอาสน์ได้รับความนับถือสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ดังที่ปรากฏ

หลักฐานในวรรณคดีนิราศทั้ง	 ๓	 เรื่องที่น�ามาศึกษา	 ทั้งน้ีผู ้เขียนยังได้ศึกษา

จากเอกสารทางประวัติศาสตร์	 และวรรณคดีเรื่องอ่ืนประกอบเพื่อเชื่อมโยง

ให้เห็นความเช่ือที่มีต่อพระแท่น	 และการสักการบูชาในวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมา

ถึงปัจจุบัน	ดังนี้

ความเชื่อเรื่องพระแท่น : ความสอดคล้องกับพุทธประวัติ

	 ความเช่ือเรือ่งพระแท่นดงรงัและพระแท่นศลิาอาสน์	พบว่ามคีวามสอดคล้อง

กันคือ	 เคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ	 แต่มีความแตกต่างคนละช่วง

พุทธประวัติ	

	 ๑.	พระแท่นดงรัง	 เช่ือว ่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานบนพระแท่นน้ี	 ช่ือ	

“พระแท่นดงรัง”	หมายถึงพระแท่นที่อยู่ท่ามกลางป่าต้นรัง	สอดคล้องกับพุทธประวัติ

ว่าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา	 บริเวณสวนสาลวโนทยาน	 หรือ

ป่าต้นสาละ	 (หมายถึงต้นรังในทัศนะคนไทย)	 บริเวณพระแท่นที่พระองค์ท�าการ

สีหไสยาเพื่อเตรียมเสด็จดับขันธปรินิพพานมีควงไม้สาละคู	่ ดังปรากฏในพระไตรปิฎก	

(Thai Tripitaka The editions of the royal patronage of the 1987 B.E. Volume 10, 

1987,	p.	 150-151)	ตอนมหาปรินิพพานสูตร	ว่า	 “ดูก่อนอานนท์	 เธอจงช่วยตั้งเตียง
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ให้เราหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาละคู ่...	 สมัยน้ันไม้สาละคู ่เผล็ดออก

ดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล	 ดอกไม้เหล่าน้ันร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระของ

พระตถาคตเพื่อพุทธบูชา”	

	 ต้นสาละคูข้่างพระแท่นดงัทีก่ล่าวไว้ในพระไตรปิฎก	ตอนมหาปรนิิพพานสูตร	

ก็พ้องกับพระแท่นดงรังดังที่สามเณรกลั่นกล่าวพรรณนาไว้	ดังนี้

	 ถึงพระแท่นแสนสงัดเห็นวัดมี	 ทั้งโบสถ์ที่ครอบพระแท่นแผ่นศิลา

	 กับต้นรังทั้งคู่ยังอยู่พร้อม	 ดูยอดน้อมมาข้างแท่นที่แผ่นผา

	 ต่างชื่นชมโสมนัสยิ่งศรัทธา	 ตามบิดาทักษิณด้วยยินดี

	(Pramuanmak,	2010,	p.	343)	

	 จากค�าประพนัธ์ข้างต้น	สามเณรกล่ันกล่าวถงึพระแท่นดงรงัทีอ่ยูภ่ายในโบสถ์	

(หมายถึงวิหาร)	 และมีต้นรังคู่โน้มยอดเข้าหาพระแท่นสร้างความศรัทธาต่อสามเณร

กล่ันอย่างมาก	 การกล่าวถึงต้นรังคู่นอกจากปรากฏในผลงานของสามเณรกลั่นแล้ว

ยังปรากฏในผลงานของนายมีเช่นกัน	ดังนี้	

	 ในระหว่างนางรังทั้งคู่ค้อม		 ค�านับน้อมกิ่งก้านก็สาขา

	 แต่ไม้รังยังรักพระศาสดา	 อนิจจาเราเกิดไม่ทันองค์

	 เห็นแต่แท่นแผ่นผายังปรากฏ		 แสนก�าสรดเศร้าจิตพิศวง

	 น�้าเนตรหยัดหยดย้อยเป็นฝอยลง	 คิดถึงองค์พระสัพพัญญุตัญญาณ

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	120)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	นายมีกล่าวถึงต้นรังคู่ที่โน้มลงมายังพระแท่นเสมือน

ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าที่เสด็จดับขันธปรินิพพานบนพระแท่นนี้	ส่งผลให้นายมีรู้สึก

เศร้าใจเมื่อหวนระลึกถึงพระองค์

	 นอกจากกล่าวถึงต้นรังคู่ข้างพระแท่นดงรังเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระแท่น

แห่งน้ีเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว	 ในวรรณคดีนิราศพระแท่นดงรังของนายม	ี

ยังน�าเสนอว่าบริเวณนี้เดิมเป็นเมืองชื่อกรุงโกสินราย	ดังนี้
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	 โอ้พระแท่นแผ่นผาอยู่ป่าดอน	 แต่ปางก่อนที่นี่เป็นที่เมือง

	 ชื่อกรุงโกสินรายสบายนัก	 เป็นเอกอรรคออกชื่อย่อมลือเลื่อง

	 ทั้งแก้วแหวนเงินทองก็นองเนือง		 ไม่ฝืดเคืองสมบัติกษัตรา

	 มีสวนแก้วอุทยานส�าราญรื่น		 ดูดาษดื่นดอกดวงพวงบุปผา

	 ปลูกไม้รังตั้งแท่นแผ่นศิลา		 คือแผ่นผาอันนี้ท่านนีพาน

	 ของพระยามลราชประสาทไว้		 ย่อมแจ้งใจทุกประเทศเขตสถาน

	 ที่ส�าคัญมั่นหมายหลายประการ		 สมนิทานเรื่องเทศน์สังเกตฟัง

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	121)

	 จากค�าประพนัธ์ข้างต้น	นายมกีล่าวถงึบรเิวณทีต่ัง้พระแท่นดงรงัเคยเป็นเมอืง

ชื่อกรุงโกสินราย	 เป็นเมืองที่มีเงินทองจ�านวนมาก	มีกษัตริย์ปกครอง	มีอุทยานร่มรื่น

ด้วยต้นรัง	 มีพระแท่นศิลาเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กษัตริย์	 (หมายถึงมัลลกษัตริย์)	

สร้างถวายไว้ตามเรื่องราวที่ได้ฟังตามพระธรรมเทศนา	 การกล่าวถึงชื่อเมือง

“โกสนิราย”	จึงเป็นการเน้นย�า้ความเช่ือว่าพระแท่นดงรงัอยูใ่นเมอืงทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็

ดับขันธปรินิพพานดังที่ปรากฏในพระมหาปรินิพพานสูตรชื่อว่าเมือง	“กุสินารา”	

	 พทุธประวัตก่ิอนเสดจ็ดบัขนัปรนิิพพาน	พระพทุธเจ้าได้รบัภตัตาหารมือ้สุดท้าย

จากนายจุนทกมัมารบุตรถวายสูกรมทัวะ	เมือ่พระองค์เสวยแล้วเกดิอาการพระประชวร

อย่างรุนแรง	 ลงพระบังคนหนักเป็นโลหิต	 ดังในพระไตรปิฎก	 (Thai Tripitaka The 

editions of the royal patronage of the 1987 B.E. Volume 10,	1987,	p.	141)	

ตอนมหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่า	 “เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยภัตตาหารของ

นายจุนทกัมมารบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรง	 มีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวร

ลงพระโลหิต	ใกล้จะนิพพาน”	จากพุทธประวัติตอนนี้สนับสนุนความเชื่อเรื่องพระแท่น

ดงรังว่า	 ก้อนศิลาข้างพระแท่นเป็นก้อนพระโลหิตที่เกิดจากอาการพระประชวร

ของพระพุทธเจ้า	ดังนี้	

	 เข้าประตูดูแผ่นพระแท่นตั้ง	 เหมือนบัลลังก์แลจ�ารัสรัศมี

	 ก้อนโลหิตคิดเห็นเช่นบาลี	 อยู่ข้างที่แท่นพระเจ้าเข้านิพพาน

	(Pramuanmak,	2010,	p.	343)	
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	 แลเห็นก้อนพระโลหิตประดิษฐาน	 ยิ่งสงสารสังเวชน�้าเนตรไหล

	 ประคองวางกลางเกล้าเฝ้าพิไร	 แล้วกราบไหว้ตั้งวางไว้อย่างเดิม

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	121)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 ทั้งสามเณรกล่ันและนายมีได้กล่าวถึง	 “ก้อน

พระโลหติ”	ทีอ่ยูข้่างพระแท่นดงรงัว่าเป็นพระโลหติของพระพทุธเจ้าด้วยน�า้เสียงเศร้า

สลด	 อีกทั้งนายมีได้กราบและประคองก้อนพระโลหิตวางเหนือศีรษะแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อต่อก้อนพระโลหิตสัมพันธ์ต่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด	

เพราะถอืว่าเป็นธาตขุนัธ์ของพระพทุธเจ้าทีห่ลงเหลืออยู	่ความเชือ่เรือ่งก้อนพระโลหติ

ยงัคงสืบต่อมา	ดงัปรากฏในพระราชนิพนธ์เรือ่งเสดจ็ประพาสไทรโยคในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (Chulalongkorn	 (Rama	 V),	 H.M.K.,	 1959,	 p.	 41)

ทรงบันทึกถึงก้อนพระโลหิตข้างพระแท่นที่มีขนาดเล็กลงกว่าคราวก่อนที่เคยเสด็จฯ	

มานมัสการพระแท่น	 เพราะประชาชนศรัทธาแย่งกันบังสุกุลจนพลัดตกว่า	 “มีพาน

ใส่ก้อนศลิาปิดทองตัง้อยูห่ลายก้อน	สังเกตได้แต่ก่อนว่ามาเหน็ก้อนโตกว่าน้ี	แต่คราวน้ี

มาเห็นเป็นแตกสองซีกก็มี	 ทราบว่าแย่งกันบังสุกุลพลัดตกแตก”	 การแย่งกันบังสุกุล

ที่ก้อนศิลาเหล่าน้ันเพราะเช่ือว่าเป็นก้อนพระโลหิต	 ความเชื่อเช่นน้ีน่าจะสืบต่อมาจน

ก้อนศิลาหรือก้อนพระโลหิตแตกเสียหายจนหมดไป	 เพราะจากหนังสือที่ระลึกวัด

พระแท่นดงรัง	(Phra Thaen Dong Rang Temple,	1979,	p.	7)	บันทึกว่า	“ศิลาที่

สมมติเป็นก้อนพระโลหิตนี้	 เล่ากันว่า	 ต่อมาเมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระแท่น	บรรดา

พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเล่ือมใสแย่งกันบังสุกุล	 เลยตกแตก	 แต่ปัจจุบันน้ีได้สอบถาม

ท่านเจ้าอาวาส	บอกว่าหายไปเสียหมดแล้ว”	

	 เมือ่พระพทุธเจ้าดบัขันธปรนิิพพานแล้วมลัลกษตัรย์ิถวายพระเพลิงพทุธสรรีะ

แต่ไฟไม่ติด	 พระอนุรุทธเถระจึงทูลว่าต้องรอให้พระมหากัสสปเถระมาถึงเสียก่อน

เมื่อพระมหากัสสปเถระเดินทางมาอภิวาทพระบรมศพไฟจึงลุกขึ้นเองด้วยพุทธบารมี	

	 สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระยังคงพบในความเช่ือของผู้คนที่เดินทาง

ไปนมัสการพระแท่นดงรังว่า	 บนเนินเขาข้างพระแท่นดงรังน้ันเป็นสถานที่ถวาย

พระเพลิง	ปรากฏในวรรณคดนิีราศพระแท่นดงรงัทัง้ของสามเณรกล่ันและนายม	ีดงัน้ี
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	 พอบิดาลาออกมานอกโบสถ์		 ขึ้นเขาโขดเขตผาศิลาสลาย

	 เป็นภูมิพื้นรื่นร่มลั่นทมราย	 ชือ่เขาถวายเพลงิพระเจ้าเขาเล่าความ

	 เป็นกรวดหินแก้วแวววาวพรอยพราวพร่าง	 เพชรน�้าค้างอย่างมณีสีสยาม

	 แม้นกลางคืนพื้นผาริมอาราม	 ดูแวมวามวาบวับแจ่มจับตา

	(Pramuanmak,	2010,	p.	344)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	สามเณรกลั่นกล่าวว่า	 เมื่อออกมาจากโบสถ์	 (วิหาร

พระแท่น)	 ได้เดินไปบนเนินเขาบรรยากาศร่มรื่นช่ือว่า	 “เขาถวายเพลิง”	 ที่มีกรวดหิน

ลักษณะเหมอืนเพชรงดงาม	สอดคล้องกบันายมไีด้กล่าวถงึเนินเขาแห่งน้ีไว้ในวรรณคดี

นิราศพระแท่นดงรัง	ดังนี้		

	 ขึ้นคีรีที่ถวายพระเพลิงเผา		 บันไดเล่าลดหลั่นเป็นขั้นเขิน

	 ขึ้นถึงยอดทอดตาดูน่าเพลิน	 เหมือนเหาะเหินเห็นรอบขอบมณฑล

 .......................................... ........................................

	 พี่ดูพลางทางเดินบนเนินผา		 เห็นศิลาแวววามงามไสว

	 พรรณรายพรายแพรวดูแววไว		 แลวิไลเลื่อมเลื่อมละลานตา

	 บ้างเป็นก้อนกลิ้งกลมบ้างคมแหลม		 เป็นแก้วแกมเกิดก้อนชะง่อนผา

	 เป็นที่เทพนิมิตด้วยฤทธา		 พิจารณาสมความตามบาลี

	 เป็นก้อนแก้วแวววาบปละปลาบแสง	 คือเครื่องแต่งพระศพพระชินสีห์

	 จึงเกิดเป็นบรรพตปรากฏมี	 ด้วยเป็นที่ถวายเพลิงเชิงตะกอน

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	121-122)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 นายมีกล่าวถึงเนินเขาข้างพระแท่นดงรังว่า	 เป็นที่

ถวายพระเพลิง	 และกรวดหินบริเวณน้ันมีลักษณะเป็นก้อนแก้วส่องแสงสวยงาม

นายมีแสดงทัศนะต่อกรวดหินเหล่าน้ีว่าเกิดจากเทวดาบันดาลให้เป็นเครื่องแต่ง

พระบรมศพบริเวณ	 “ที่ถวายเพลิงเชิงตะกอน”	 การแสดงทัศนะเช่นน้ีสะท้อนให้เห็น

ความศรัทธาว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจริง	ด้วยพุทธบารมีเทวดาจึงบันดาล

หินบริเวณนี้เป็นเครื่องแต่งพระบรมศพ
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	 ความเช่ือต่อพระแท่นดงรังยังพบค�าเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์สืบต่อมา	

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(Chulalongkorn	(Rama	V),	H.M.K.,	1959,	

p.	44)	ทรงกล่าวถึงความเชื่อต่อพระแท่นว่า	“มีเรื่องราววิเศษต่าง	ๆ 	หลายอย่าง	เรื่อง

หน่ึงว่าแขกคนหน่ึงข้ึนมาเที่ยวว่าพระแท่นสบายน่านอนเล่นน่าอยู่	 โลหิตออกจาก

ปากออกจากจมกูตาย...	อีกอย่างหน่ึงว่านับขัน้บันไดทีข่ึน้เขาถวายพระเพลิงน้ันได้เท่าใด	

อายุผู้นั้นจะยืนยาวไปเท่ากับขั้นบันไดที่นับนั้น”

	 ๒.	พระแท่นศิลาอาสน์	 มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่

พระแท่นน้ีเพื่อเจริญภาวนาโปรดสรรพสัตว์	 ช่ือ	 “ศิลาอาสน์”	 หมายถึงแท่นหินที่น่ัง	

ปรากฏเนื้อหาในวรรณคดีนิราศเมืองหลวงพระบาง	ดังนี้

	 เมื่อองค์สัมพุทธพระโคดม	 ทรงบรรทมแท่นศิลาเอกากาย

	 ได้โปรดสัตว์ตัดบ่วงห่วงสงสาร	 เหมือนเพลิงผลาญกิเลสให้ห่างหาย

	 ได้ผ่องพักตร์มรรคผลพ้นอบาย	 แล้วก็ผายผันหนีเข้านิพพาน

	(Fine	Arts	Department,	2015,	p.	102)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 หลวงทวยหาญรักษา	 (เพิ่ม)	 กล่าวถึงความเช่ือต่อ	

พระแท่นศิลาอาสน์ว่า	 พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับบนพระแท่นแห่งน้ี	 เพื่อส่ังสอน

สรรพสัตว์ให้ละกิเลสไปสู่มรรคผลแล้วพระองค์จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 นอกจากน้ี

ยงัพบความเชือ่ว่าบรเิวณข้างพระแท่นศลิาอาสน์มต้ีนพทุราใช้ส�าหรบัเป็นทีแ่ขวนบาตร

ของพระพุทธเจ้า	ดังนี้

	 ก�าแพงแก้วก่อกั้นเป็นคันคอก	 ที่มุมศอกมีพุทราสาขาสอง

	 ยอดเอนสู่บูรพทิศดังจิตปอง		 เอาอิฐกองก่อกันไว้มั่นคง

	 ซึ่งเรียกว่าพุทราที่แขวนบาตร		 พึ่งผุดผาดผองพ้นต้นระหง

	 พื้นอาวาสกวาดกว้างในกลางดง		 มีคนคงคอยรักษาพระอาราม

	(Fine	Arts	Department,	2015,	p.	103-104)
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	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	หลวงทวยหาญรักษา	(เพิ่ม)	กล่าวว่าบริเวณก�าแพง

แก้วมีต้นพุทรา	 เรียกว่า	 “พุทราที่แขวนบาตร”	 การกล่าวถึงต้นพุทราข้างพระแท่นว่า

เป็นที่แขวนบาตรสะท้อนให้เห็นถึงการเน้นย�้าความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา

ประทับที่พระแท่นศิลาอาสน์แห่งน้ี	 เพราะบาตรเป็นอัฐบริขารส�าคัญของสมณเพศ

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่ใดจึงต้องน�าบาตรติดพระองค์ไปด้วย	 สอดคล้องกับต�านาน

ท้องถิ่นอุตรดิตถ์ที่	 Phinthuphan	 (1978,	 p.	 48)	 กล่าวถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นพุทรา

แขวนบาตรว่า	 “เป็นต้นพุทราที่พระอานนท์น�าเอาบาตรของพระพุทธเจ้าไปแขวน”	

การกล่าวถงึพระอานนท์จึงเป็นการสนับสนุนความเช่ือเรือ่งพระแท่น	เพราะพระอานนท์

เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า	

	 Saenkham	 (2015,	 p.	 148)	 กล่าวถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

ต่อพระแท่นศิลาอาสน์ว่า	 “เป็นปูชนียสถานส�าคัญที่ชาวหัวเมืองฝ่ายเหนือเคารพบูชา	

และต้องไปนมสัการอย่างน้อยครัง้หน่ึงในชวิีตหรอืปีละครัง้ในวันเพญ็เดอืน	๓	นับถอืว่า

การไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เป็นการจาริกแสวงบุญที่ได้กุศลมาก”

	 จากการศึกษาความเช่ือเรื่องพระแท่นดงรังและพระแท่นศิลาอาสน์	 ถึงแม้

พระแท่นทั้ง	๒	แห่ง	มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนที่ต่างกัน	แต่ความเชื่อ

ที่ตรงกันคือพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่พระแท่นนี้	ดังนั้นทั้งพระแท่นดงรังและ

พระแท่นศลิาอาสน์	จึงเป็นพทุธสถานส�าคญัในสังคมไทย	ทัง้ยงัได้รบัการสักการะอย่าง

ต่อเนื่องด้วยขั้นตอนพิธีอย่างวัฒนธรรมไทย	

ความศรัทธาต่อพระแท่น : การบูชาพระแท่นในวัฒนธรรมไทย

	 การสักการบูชาในพระพุทธศาสนา	 มี	 ๒	 อย่าง	 คือ	 อามิสบูชาเป็นการบูชา

ด้วยวตัถุสิง่ของ	และปฏิบตัิบชูาเป็นการบชูาด้วยการปฏิบัติ	อาทิ	การบชูาพระพุทธเจ้า

ด้วยสรณคมน์	 การรับสิกขาบทมารักษาเพื่อให้เป็นผู้มีศีล	 (Payutto,	 2008,	 p.	 186)

จากการศึกษาวรรณคดีนิราศทั้ง	๓	เรื่อง	ปรากฏวิธีการสักการะพระแท่นทั้งอามิสบูชา

และปฏิบัติบูชา	ดังต่อไปนี้
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	 ๑.	อามิสบูชา	จากวรรณคดีทั้ง	๓	เรื่อง	ปรากฏวัตถุสิ่งของต่าง	ๆ	ที่คนไทย

นิยมน�ามาบูชาพระแท่น	อาทิ	ธูป	เทียน	ดอกไม้	เครื่องหอม	ทองค�าเปลว	ดอกไม้ไฟ

การมหรสพ	และของมีค่าต่าง	ๆ	ปรากฏในวรรณคดีนิราศพระแท่นดงรัง	ดังนี้	

	 จุดเทียนธูปบุปผาบูชาพระ		 นึกมานะนิ่งคิดพิษฐาน

	 ขอเดชะพระมหาโลกาจารย์		 เป็นประธานทั้งพระแท่นแผ่นศิลา

(Pramuanmak,	2010,	p.	343)

	 จากเรื่องนิราศพระแท่นดงรังข้างต้น	สามเณรกลั่นกล่าวถึง	การจุดธูปเทียน

และน�าดอกไม้มาบูชาพระแท่นดงรงัซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระพทุธเจ้า	ดงัว่า	“จุดเทยีน

ธูปบุปผาบูชาพระ”	 ซ่ึงสอดคล้องกับนายมีที่ใช้ธูปเทียนและดอกไม้บูชาพระแท่น

ดงรังเช่นกัน	ดังนี้	

	 ถึงพระแท่นแสนสนุกทุกข์ค่อยหาย	 เห็นรังรายใจปลื้มจนลืมหลัง

	 พวกหญิงชายสัปปุรุษก็หยุดยั้ง	 เข้าแอบบังพฤกษาริมอาราม

	 พอพลบค�่าท�าที่จะอาศัย	 บ้างปักไม้เกะกะแล้วสะหนาม

	 บ้างกองไฟจุดไต้ตะเกียงตาม	 ดูอารามรายเรียงเคียงกันไป

	 แล้วพักผ่อนนอนหลับระงับงีบ	 จนแสงทองส่องทวีปสว่างไสว

	 เอาธูปเทียนบุปผาสุมาลัย	 ชวนกันไปไหว้พระแท่นแผ่นศิลา

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	120)

	 จากค�าประพนัธ์ข้างต้น	นอกจากนายมจีะกล่าวถงึการสักการะพระแท่นดงรงั

ด้วยธปูเทยีนและดอกไม้	ดงัว่า	“เอาธปูเทยีนบปุผาสุมาลัย”	แล้ว	ยงัใช้ค�าอ้างถงึบุคคล

ที่ร่วมเดินทางมาสักการะพระแท่นว่าเป็น	 “สัปปุรุษ”	 หมายถึงคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาใน

พระศาสนา	 เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทางบุญทางกุศล	 (Payutto,	 2008,

p.	 432)	 การสักการะพระแท่นศิลาอาสน์ยังคงใช้ธูปเทียนและดอกไม้	 แต่มีส่ิงของ

บูชาเพิ่มเติมคือ	“ประทิ่น”	ดังนี้	
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	 ..................................	 ประนมนบแท่นพระชินศรี

	 จุดธูปหอมพร้อมประทิ่นกลิ่นมาลี		 สดุดีนบหน้าตั้งอารมณ์

	 สวดการุญคุณพระธรรมที่พ�านัก		 คือไตรลักษณ์ที่ร�าลึกนึกปฐม

	 เมื่อองค์สัมพุทธพระโคดม		 ทรงบรรทมแท่นศิลาเอกากาย

		 	 	(Fine	Arts	Department,	2015,	p.	102)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 หลวงทวยหาญรักษา	 (เพิ่ม)	 กล่าวถึงส่ิงของที่ใช้

สักการบูชาพระแท่นว่า	 “จุดธูปหอมพร้อมประทิ่นกล่ินมาลี”	 นอกจากใช้ธูปเทียนและ

ดอกไม้แล้วยังมี	“ประทิ่นกลิ่นมาลี”	หมายถึงเครื่องหอมหรือน�้าอบน�้าปรุงกลิ่นดอกไม้

ใช้สักการะหรือประพรมลงบนพระแท่นด้วย

	 นอกจากน้ีหลวงทวยหาญรักษา	 (เพิ่ม)	 ยังบรรยายวิถีชีวิตชาวบ้านที่น�าของ

มาขายบรเิวณพระแท่นศลิาอาสน์ว่ามกีล้วยกล้าย	ราชบัณฑิตยสถาน	(Royal	Institute,	

2013,	 p.	 80)	 อธิบายค�าว่า	 กล้ายหมายถึงช่ือกล้วยลูกผสมพันธุ์หน่ึง	 ผลใหญ่โค้ง

เป็นเหล่ียมและยาวว่ากล้วยหอม	 เปลือกหนา	 เน้ือเหนียว	 ไส้แข็งสีส้ม	 รสหวาน,

กล้วยกล้าย	 ก็เรียก)	 อ้อย	 น้อยหน่า	 พุทราดอง	 น�้าอ้อย	 ข้าวหมาก	 ข้าวหลาม	

และ	“ค�าเปลว”	ส�าหรับสักการะพระแท่น	ดังนี้

	 ฝ่ายชาวชนต�าบลไพรที่ในเขต	 ได้ทราบเหตุก็มารายนั่งขายของ

	 มีกล้วยอ้อยน้อยหน่าเอามากอง	 พุทราดองน�้าอ้อยแดงท�าแตงเม

	 ทั้งข้าวหมากข้าวหลามตามมาขาย	 ผลกล้ายกล้วยมีถมเถ

	 ค�าเปลวธูปเทียนบุปผามาออกเด	 ร�่าร้องเร่เรียกซื้อออกอื้ออึง

	 (Fine	Arts	Department,	2015,	p.	104)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 ค�าเปลว	 หมายถึงแผ่นทองค�าเปลวใช้ปิดถวายเป็น

พุทธบูชาโดยถูกกล่าวถึงรวมกับเครื่องสักการะธูปเทียนและดอกไม	้ ดังว่า	 “ค�าเปลว

ธูปเทียนบุปผามาออกเด”

	 การบูชาพระแท่นด้วยทองค�าเปลวมีความน่าสนใจ	 เพราะในวัฒนธรรมไทย

ถือว่าทองค�าเป็นวัตถุสูงค่าควรคู่กับชนชั้นสูง	 หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความศรัทธา
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เป็นอย่างยิ่ง	 การถวายทองค�าเป็นพุทธบูชาจึงสะท้อนให้เห็นความศรัทธาของผู้ถวาย

และความส�าคัญของพุทธสถานหรือพุทธวัตถุนั้น	ๆ	อาทิในสมัยกรุงศรีอยุธยา	สมเด็จ

พระเอกาทศรถทรงให้น�าทองค�าเครือ่งราชูปโภคมาท�าเป็นทองปิดองค์พระพทุธชนิราช

เป็นพุทธบูชา	 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์	 วัดพระเชตุพนฯ	

(Pakdeekam,	 2015,	 p.	 163)	 ว่า	 “พระบาทสมเดจ์เอกาทฐรุทอิศวรบรมนารถบพิตร

พระพุทธเจ้าอยู่หัว	เสดจ์ไปพิศณุโลกครานั้นแลเสดจ์ประพาศดั่งนี้เปนหลายครั้ง	จึ่งมี

พระราชโองการตรัสให้เอาทองนพคุณเครื่องราชูประโภคมาท�าเป็นทองประทาสี	

จึ่งเสดจ์ไปปิดพระพุทธประติมา	กรพระชินราชด้วยพระหัดถ์”	

	 การใช้ทองค�าปิดถวายเป็นพุทธบูชาเช่นน้ีจึงเป็นแบบอย่างสืบต่อมา	 อาทิ

ปรากฏในวรรณคดีนิราศพระบาท	 ส�านวนนายจัด	 สันนิษฐานว่าแต่งในปลายรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลัยเป็นต้นมา	กล่าวถงึการตามเสดจ็พระราชด�าเนิน

ไปนมสัการพระพทุธบาท	จังหวัดสระบรุ	ีในวรรณคดเีรือ่งน้ีมกีารกล่าวถงึพระมหากษตัรย์ิ

ทรงจุดประทีป	ทรงพัดวี	ทรงพรมน�้าเครื่องหอม	และปิดทองถวายพระพุทธบาท	ดังนี้	

	 ฝ่ายพระจอมจักรพงษ์องค์ส�าอาง	 เสด็จย่างขึ้นค�ารพอภิปราย

	 ทรงจุดประทีปที่เครื่องตั้ง	 ประทับยั้งปรนนิบัติพัดถวาย

	 พระทรงปิดแผ่นสุวรรณอันแพรวพราย	แล้วประปรายพระสุคันธ์อันบรรจง

	 ถวายนมัสการเสร็จเสด็จกลับ	 แรมประทับพลับพลาในป่าระหง

	 พร้อมด้วยมิ่งหม่อมจอมอนงค์	 บ�าเรอองค์ตามแห่งต�าแหน่งมี

	(Fine	Arts	Department,	2013,	p.	264)

	 การปิดทองถวายเป็นพุทธบูชาของพระมหากษัตริย์คงแพร่สู่กลุ่มชนช้ัน

ต่าง	ๆ	โดยมีการถวายทองตามระดับฐานะของตนจนกลายเป็นวัฒนธรรม	ดังปรากฏ

ในวรรณคดีนิราศพระปถวี	 ของหลวงจักรปาณี	 (ฤกษ์)	 แต่งในสมัยพระบาทสมเด็จ	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 กล่าวถึงการไปนมัสการพระฉายที่จังหวัดสระบุรีแล้วใช้

ทองค�าเปลวปิดพระฉายเป็นพุทธบูชา	ดังนี้
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	 ฉันนึกพลางทางมาข้างหน้าพระ	 คารวะไหว้นบจบเกศา

	 เอาทองติดปิดพระฉายพระพรายตา	 เข้าสู่ศาลามีอยู่ที่ลาน

	(Luangchakkrapani,	1925,	p.	41)	

	 การถวายแผ่นทองค�าปิดพระพุทธชินราช	 พระพุทธบาท	 และพระพุทธฉาย	

เป็นส่ิงแสดงความศรทัธาต่อพทุธสถานหรอืพทุธวัตถสุ�าคญั	ดงัน้ันการถวายแผ่นทองค�า

เปลวต่อพระแท่นจึงสะท้อนให้เห็นความส�าคัญและความศรัทธาต่อพระแท่นในสังคม

ไทย	

	 นอกจากเครื่องสักการบูชาในวรรณคดีนิราศพระแท่นดงรัง	 ของนายมียัง

กล่าวถงึผู้คนทีร่่วมเดนิทางไปสักการะพระแท่นดงรงัได้จุดดอกไม้ไฟและเต้นร�ามหรสพ

สมโภชถวายพระแท่นเป็นพุทธบูชาด้วย	ดังนี้

	 ครั้นเย็นย�่าค�่ามืดขมุกขมัว	 พี่นึกกลัวกลับมาที่อาศัย

	 พระจันทร์ส่องท้องฟ้านภาลัย	 จุดดอกไม้เพลิงพลามตามตะเกียง

	 ถวายพระแท่นอุทิศตั้งจิตหวัง	 จุดพลุดังก้องลั่นสนั่นเสียง

	 กระจายพุ่งพลุ่งใหญ่ไฟพะเนียง	 ขึ้นสูงเพียงปลายรังดังสะท้าน

	 บ้างก็จุดอ้ายตื้อเสียงหวือหวูด	 กรวดก็ฉูดพุ่งปราดอยู่ฉาดฉาน

	 มีคนดูกรูเกรียวเที่ยวส�าราญ	 ประกอบการบูชาประสาจน

	 บ้างก็เล่นเต้นร�าท�าสมโภช	 ด้วยปราโมทย์มุ่งหมายฝ่ายกุศล

		 	 	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	124)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 ยามค�่าคืนผู้คนที่ไปนมัสการพระแท่นดงรังได้

จุดดอกไม้ไฟและพลุนานาชนิด	 อาทิ	 ไฟพะเนียง	 อ้ายตื้อ	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

บางคนเต้นร�าเป็นมหรสพฉลองพระแท่นด้วยความศรัทธา	 การจุดดอกไม้ไฟและเล่น

มหรสพสมโภชถวายเป็นพทุธบชูาปรากฏมาอย่างน้อยน่าจะตัง้แต่สมยัอยธุยา	ดงัปรากฏ

ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒	 (Royal chronicles of Royal 

Letters,	Volume	2,	1992,	p.	98)	สมเดจ็พระเจ้าเสอืได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปสกัการะ

พระพทุธบาททีส่ระบรุ	ีโปรดฯ	ให้มกีารจุดดอกไม้ไฟ	และการมหรสพถวายพระพทุธบาท	



พระแท่น : พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย 119

ดังน้ี	 “ให้เล่นการมหรสพถวายเป็นการบูชาพุทธสมโภชถ้วนค�ารบ	 ๓	 วัน	 ครั้นค�่าให้

จุดดอกไม้เพลิงต่าง	 ๆ	 ระทาใหญ่	 ๘	 ระทา	 บูชาพระพุทธบาทเป็นมโหฬารยิ่งนัก”

	 การจุดดอกไม้ไฟและการเล่นมหรสพสมโภชถวายเป็นพุทธบูชายังคงได้รับ	

การสืบต่อมาถึงปัจจุบัน	ยกตัวอย่างในปี	พ.ศ.	๒๔๖๙	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยูห่วัพร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชินีเสดจ็นมสัการพระพทุธชนิราชได้จุดดอกไม้เพลิง

และมกีารมหรสพเพือ่ถวายเป็นพทุธบชูาเช่นเดยีวกนั	ดงัปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ 

เสด็จพระราชด�าเนนิมณฑลฝ่ายเหนอื พระพทุธศกัราช ๒๔๖๙ (Archives,	proceeding	

along	the	northern	province	Buddhist	era	2469,	2015,	p.	46-47)	ว่า	“เมื่อพระ

สวดพระพทุธมนตร์จบและถวายอดเิรกแล้ว	พระราชทานเทยีนชะนวนแก่พระยากลัยาณ-

วัฒนวิศษิฏ์ไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพทุธบชูาแล้วเสดจ็กลับ	ส่วนทางบ้านเมอืงกไ็ด้จัด

มมีหรสพ	เช่น	ภาพยนตร์	ลิเก	และเพลง	ฉลองในการสมโภชต่อไป”	หรอืในปี	พ.ศ.	๒๕๐๑

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชพร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ

เสด็จนมัสการพระพุทธชินราชได้จุดดอกไม้เพลิงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 ดังความว่า	

“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประเคนจตปัุจจัย	ทรงหล่ังทกัษโิณทก	พระสงฆ์ถวาย

อนุโมทนา	ถวายอดเิรก	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานอุทศิเทยีนชนวน

จุดไฟพระราชทานแก่ผู้รกัษาในต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพษิณโุลกไปจุดดอกไม้เพลิง

ถวายเป็นพุทธบูชาที่หน้าวิหารพระพุทธชินราช”	(Sonsiri	and	Akkha,	2013,	p.	33)

	 นอกจากส่ิงของบูชาที่กล่าวถึงอย่างเฉพาะเจาะจงดังได้น�าเสนอไปข้างต้น

แล้ว	หลวงทวยหาญรักษา	(เพิ่ม)	ยังกล่าวถึงวัฒนธรรมการสักการะของคนไทยที่นิยม

ถวายเงินทองของมีค่าต่าง	ๆ	แด่พระแท่น	ดังนี้

	 สูงหนึ่งศอกเสริมวางกลางมณฑป	 วัดตลบเหลี่ยมแท่นที่แผ่นผา

	 ได้หกศอกหกนิ้วยาวดังกล่าวมา	 กว้างได้ห้าศอกชัดสกัดกัน

	 ที่กลางแท่นท�าเป็นช่องมองแล้วล้วง	 เป็นรุ้งร่วงรอยกลมช่างคมสัน

	 ส�าหรับใส่เงินทองของส�าคัญ	 เป็นเครื่องกัณฑ์เก็บใส่ไว้บูชา

(Fine	Arts	Department,	2015,	p.	103)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓120

	 จากค�าประพนัธ์ข้างต้น	หลวงทวยหาญรกัษา	(เพิม่)	บรรยายถงึพระแท่นศลิา

อาสน์ว่า	อยู่ภายในมณฑป	องค์พระแท่นสูง	๑	ศอก	ยาว	๖	ศอก	๖	นิ้ว	กว้าง	๕	ศอก	

ตรงกลางพระแท่นท�าเป็นช่องส�าหรับใส่เงินทองของมีค่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 จาก

ค�าว่า	“ใส่เงินทองของส�าคัญ”	จึงหมายถึงเงินทองและทรัพย์สินมีค่าต่าง	ๆ	ไม่เฉพาะ

เจาะจงขึ้นอยู่กับแต่ละคนน�ามาถวาย	

	 ๒.	ปฏิบัติบูชา	 เป็นการบูชาด้วยปฏิบัติส�ารวมกาย	วาจาและใจเพื่อระลึกถึง

คุณพระรัตนตรัย	 จากวรรณคดีที่น�ามาศึกษาปรากฏการปฏิบัติบูชาต่อพระแท่น	 ๓

ลักษณะ	ได้แก่	การเวียนประทักษิณ	การบวช	และการสวดมนต์ภาวนา	ดังต่อไปนี้	

	 ในวรรณคดีนิราศพระแท่นดงรัง	 เมื่อสามเณรกล่ันเดินทางมาถึงพระแท่น

ดงรังแล้วได้ตามบิดาไป	“ทักษิณ”	เพื่อแสดงความเคารพพระแท่น	ดังนี้

	 ถึงพระแท่นแสนสงัดเห็นวัดมี	 ทั้งโบสถ์ที่ครอบพระแท่นแผ่นศิลา

	 กับต้นรังทั้งคู่ยังอยู่พร้อม	 ดูยอดน้อมมาข้างแท่นที่แผ่นผา

	 ต่างชื่นชมโสมนัสยิ่งศรัทธา	 ตามบิดาทักษิณด้วยยินดี

(Pramuanmak,	2010,	p.	343)	

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 สามเณรกล่ันกล่าวถึงบริเวณพระแท่นว่ามีโบสถ์	

(วิหาร)	ครอบไว้	และมีต้นรังคู่ดูน่าศรัทธาแล้วเดินตามบิดาไปทักษิณ	ดังว่า	“ตามบิดา

ทักษิณด้วยยินดี”	ค�าว่า	ทักษิณ	ในค�าประพันธ์นี้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าน่าจะหมายถึงการ

ประทักษิณ	คือการเดินเวียนขวาต่อสิ่งที่บูชาจ�านวน	๓	รอบ	เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณ	

พระรตันตรยั	ส่วนนายมกีไ็ด้กล่าวถงึเหล่า	“สัปปรุษุ”	ทีร่่วมเดนิทางไปสักการะพระแท่น

ดงรังว่า	บางส่วนได้โกนผมบวชถวายเป็นพุทธบูชา	ดังนี้

	 บ้างก็เล่นเต้นร�าท�าสมโภช		 ด้วยปราโมทย์มุ่งหมายฝ่ายกุศล

	 บ้างโกนเกล้าเข้าบวชแล้วสวดมนต์	 บ้างนั่งบ่นภาวนาหลับตาไป

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	124)
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	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	นอกจากมีการเต้นร�าเป็นมหรสพอามิสบูชาแล้ว	ยัง

พบการสวดมนต์ภาวนาและการโกนผมบวชบูชา	 การบวชน้ีถึงแม้มิได้ระบุชัดเจนว่า

เป็นการอุปสมบทเป็นภิกษุ	การบรรพชาเป็นสามเณร	หรือการปฏิบัติถือศีลแปดก็ตาม	

เหล่าน้ีล้วนเป็นการปฏบัิตบิชูาต่อพระแท่นทัง้ส้ิน	ทัง้ยงัปรากฏสอดคล้องกบัการปฏบัิติ

บูชาต่อพระแท่นศิลาอาสน์ด้วยการสวดมนต์เช่นกัน	ดังนี้	

	 สวดการุญคุณพระธรรมที่พ�านัก	 คือไตรลักษณ์ที่ร�าลึกนึกปฐม

	 เมื่อองค์สัมพุทธพระโคดม	 ทรงบรรทมแท่นศิลาเอกากาย

	(Fine	Arts	Department,	2015,	p.	102)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	หลวงทวยหาญรักษา	(เพิ่ม)	ปฏิบัติบูชาต่อพระแท่น

ด้วยการสวดมนต์ระลึกถึงพระธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	ข้อไตรลักษณ์เป็น

อย่างแรกเพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ต่อหน้าพระแท่น

	 นอกจากพบการสักการะพระแท่นอันเป็นส่ิงแทนพระพุทธเจ้าทั้งปฏิบัติบูชา

และอามิสบูชาด้วยส่ิงของต่าง	 ๆ	 สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

โดยยังพบขั้นตอนพิธีกรรมหลังจากสักการะพระแท่นคือ	“การกรวดน�้า”	ดังนี้

	 ถึงท่าเรือเมื่อตะวันสายัณห์ค�่า	 ได้กรวดน�้าแผ่ผลาอานิสงส์

	 ให้ดับโศกโลกธาตุญาติวงศ์		 แล้วล่องลงมาทางหาดเมืองราชพรี

	(Pramuanmak,	2010,	p.	344)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 สามเณรกล่ันเดินทางกลับจากสักการะพระแท่น

ดงรัง	 เมื่อมาถึงท่าเรือจึงได้กรวดน�้าแผ่อานิสงส์ให้ญาติวงศ์	 ดังว่า	 “ได้กรวดน�้าแผ่

ผลาอานิสงส์”	 แล้วล่องเรือกลับไปทางเมืองราชบุรี	 สอดคล้องกับนายมีเมื่อสักการะ

พระแท่นเรียบร้อยแล้ว	ก่อนเดินทางกลับนายมีได้กรวดน�้าเช่นกัน	ดังนี้	
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	 ก็ชวนกันวันทาลาพระแท่น	 พี่สุดแสนเสียดายฝ่ายกุศล

	 ให้ครวญคร�่าร�่ารักพระทศพล	 ต่างคนต่างสะอื้นกลืนน�้าตา

	 ที่ปลดเปลื้องภูษิตอุทิศถวาย	 แล้วคลี่คลายคลุมพระแท่นที่แผ่นผา

	 ก็ชื่นชมโสมนัสด้วยศรัทธา	 แล้วก้มหน้ากรวดน�้าเป็นค�าไทย

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	125)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	นายมีชักชวนเหล่าสัปปุรุษ	 “วันทาลาพระแท่น”	คือ

การกราบลาพระรตันตรยั	พธิกีรรมน้ียงัคงสืบต่อมาถงึปัจจุบันเมือ่มงีานบญุพธิแีล้วเสรจ็

งานต้องกราบลาพระรัตนตรัย	นายมีได้ถวายผ้าน�าไปคลุมพระแท่นดงรังเป็นพุทธบูชา

ด้วยความศรัทธาแล้วกรวดน�้า	ดังว่า	“แล้วก้มหน้ากรวดน�้าเป็นค�าไทย”

	 การกรวดน�้าเป็นข้ันตอนที่อุทิศอานิสงส์ผลบุญให้แก่ญาติวงศ์ผู ้ล่วงลับ

ทั้งหลาย	ดังที่	Payutto	(2008,	p.	6)	กล่าวว่า	“การกรวดน�้าคือการตั้งใจอุทิศบุญกุศล

ให้แก่ผู้ล่วงลับ	 พร้อมไปกับหล่ังรินน�้าเป็นเครื่องหมาย	 และเป็นเครื่องรวมกระแสจิต

ที่ตั้งใจอุทิศน้ันให้แน่วแน่”	 ด้วยเหตุน้ีจึงสังเกตได้ว่า	 การกรวดน�้ามักเป็นข้ันตอน

สุดท้าย	 เพราะการไปสักการะพระแท่นเป็นการสร้างบุญกุศล	 เมื่อได้บุญกุศล

แล้วจึงอุทิศให้ผู้ล่วงลับต่อไป	

	 ส�าหรับ	“การอธิษฐาน”	Payutto	(2008,	p.	484)	ให้ความหมายว่า	“อธิษฐาน

เป็นการตั้งใจที่จะท�าให้ส�าเร็จด้วยความพยายามของตน	 แต่ความหมายในภาษาไทย

กลายเป็นอธิษฐานโดยตั้งใจขอเพื่อจะได้หรือจะเอา	 เฉพาะอย่างยิ่งด้วยอ�านาจ

ดลบันดาลโดยตนเองไม่ต้องท�า”	จากค�าอธบิายข้างต้นน้ีแสดงให้เหน็ว่า	“การอธษิฐาน”	

ของกวีเป็นอย่างความหมายหลังที่อาศัยอ�านาจอานิสงส์จากการบูชาพระแท่น

ดลบันดาลให้ตนเองสมปรารถนา	 โดยการอธิษฐานจะแตกต่างไปตามปัจเจกบุคคล

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความปรารถนาหรืออุดมคติของบุคคลน้ัน	 ๆ	 ดังค�าอธิษฐานเมื่อ

มาสักการะพระแท่นของสามเณรกลั่นและนายมี	ดังนี้	
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	 ขอเดชะพระผลาอานิสงส์		 ซึ่งเราทรงศีลสร้างทางกุศล	

	 อย่ามีโศกโรคภัยสิ่งระคน	 ประจวบจนจะได้ตรัสด้วยศรัทธา

	 แม้นมิถึงซึ่งนิพพานการประเสริฐ		 จะกลับเกิดก็อย่าคลาดพระศาสนา

	 ให้เชื้อวงศ์พงศ์พันธุ์กรุณา	 อย่าท�าหน้าเหมือนหนึ่งยักษ์ให้รักกัน

	(Pramuanmak,	2010,	p.	343)

	 จากค�าประพนัธ์ข้างต้น	เป็นค�าอธษิฐานของสามเณรกล่ันขอพรว่า	อย่ามเีรือ่ง

ให้เศร้าเสียใจ	อย่ามีโรคภัยมาเบียดเบียน	ขอให้ญาติพี่น้องรักใคร่เอ็นดู	และถ้าหากยัง

ไม่ถงึนิพพานขอให้เกดิมาพบพระพทุธศาสนาทกุชาต	ิการอธษิฐานเช่นน้ีเป็นการขอทีไ่ม่

สามารถส�าเรจ็ด้วยความพยายามของตนเองจึงต้องอาศยัอ�านาจดลบนัดาล	ซ่ึงอ�านาจ

นั่นคือ	“อานิสงส์”	ผลบุญที่ได้มาสักการะพระแท่น	ส่วนนายมีได้อธิษฐานขอพร	ดังนี้

	 ขอเดชะภูษาอานิสงส์		 เมื่อจะปลงชีวิตให้คิดได้	

	 อย่ามีมารมาผจญให้ดลใจ		 เทพไทจงเห็นเป็นพยาน

	 ขอให้ข้าได้ตรัสตัดกิเลส		 จะข้ามเขตแว่นแคว้นแดนสงสาร

	 ให้ส�าเร็จประโยชน์โพธิญาณ		 เข้านิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย

	 ขอให้สมปรารถนาอย่าช้านัก		 สิ่งไรรักขอให้สมอารมณ์หมาย

	 ขอให้พบพระทุกชาติอย่าคลาดคลาย	 อย่าให้ตายกลางอายุปัจจุบัน

	 ตั้งแต่ชาตินี้ไปจนได้ตรัส	 อย่าข้องขัดทรัพย์สินทุกสิ่งสรรพ์

	 การสิ่งใดที่เป็นบาปหยาบทุกอัน	 การสิ่งนั้นอย่าได้พบประสบเลย

	(Chanthramphon	and	Rueangnarong,	2012,	p.	125)

	 จากค�าประพันธ์ข้างต้น	 นายมีอธิษฐานขอพรว่า	 ขอให้สมความปรารถนาใน

ส่ิงที่คิดหวัง	 อย่าขัดสนทรัพย์สิน	 อย่าพบเจอส่ิงที่บาปไม่ดีงาม	 อย่าให้อายุส้ัน	 ขอให้

พบพระพทุธศาสนาทกุชาต	ิขอให้ถงึซ่ึงนิพพาน	ซ่ึงอาศยัอ�านาจ	“อานิสงส์”	ผลบุญทีม่า

สักการะพระแท่นเช่นกัน	จากที่กล่าวมานี้เห็นได้ว่า	

	 การอธิษฐานมักปรากฏในตอนท้ายของการสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์เสมอ	 เพื่อ

อาศัยอ�านาจอานิสงส์	 ดังที่สามเณรกล่ันและนายมีต้องอ้างถึงส่ิงที่จะบันดาลพรได	้
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คือ	อานิสงส์ผลบุญที่กระท�ามา	ดังว่า	“ขอเดชะพระผลาอานิสงส”์	และ	“ขอเดชะภูษา

อานิสงส”์	อีกทั้งปรากฏค�าอธิษฐานที่เหมือนกันคือ	ขอให้ถึงซึ่งนิพพาน	แต่หากยังต้อง

กลับมาเกดิอีกขอให้พบพระพทุธศาสนา	การอธษิฐานเช่นน้ีตอกย�า้ให้เหน็ถงึความศรทัธา

ต่อพระพุทธศาสนาและแสดงให้เห็นวิถีวัฒนธรรมไทย	

บทสรุป

	 พระแท่นเป็นพทุธสถานส�าคญัในไทย	เพราะถอืว่าเป็นบรโิภคเจดย์ี	(Payutto,	

2008,	 p.	 176)	 คือส่ิงของหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยเกี่ยวข้อง	 ดังที่

คนไทยเช่ือว่า	 พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่พระแท่นศิลาอาสน์	 และเสด็จดับ

ขันธปรินิพพานที่พระแท่นดงรัง	 โดยเฉพาะพระแท่นดงรังที่เช่ือว่าเป็นสถานที่ดับ

ขันธปรินิพพานจึงยิ่งมีความส�าคัญ	 เพราะในพระไตรปิฎก	 (Thai Tripitaka The 

editions of the royal patronage of the 1987 B.E. Volume 10,	1987,	p.	153-154)

กล่าวว่า	 “พระพุทธองค์ทรงแสดงสังเวชนียสถาน	 คือสถานที่ควรสังเวช	 ๔	 แห่ง

ซ่ึงหน่ึงในน้ันคอืสถานทีป่รนิิพพาน	เมือ่ภกิษภุกิษณุอุีบาสกอุบาสิกาจารกิไปมจิีตเล่ือมใส

และตายลงก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์”	 พุทธประวัติช่วงปัจฉิมวัยปรากฏในมหา

ปรนิิพพานสูตรและได้รบัการบอกเล่าส่ังสอนอย่างแพร่หลายในรปูแบบพระนิพพานสูตร

กลอนสวด	 ดังที่	 Chompoopra	 (2012,	 p.	 12	 and	 88)	 กล่าวถึงพระนิพพานสูตร

กลอนสวดว่า	 “เป็นวรรณกรรมกลอนสวดที่ส�าคัญได้รับอิทธิพลด้านเน้ือหาจาก

พระมหาปรินิพพานสูตร	 มีเน้ือหาเหตุการณ์เกี่ยวกับการปรินิพพานของพระผู้มี

พระภาคเจ้าไว้ตรงกัน”	 พระแท่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวไทยให้ความศรัทธาและนิยม

เดินทางไปสักการบชูา	เพราะมคีวามเช่ือว่าจะได้บุญมาก	เมือ่ตายลงแล้วจะได้ไปสวรรค์	

บคุคลทีไ่ม่เช่ือเรือ่งพระแท่นจึงเป็นผู้มมีจิฉาทฐิิ	คอื	มคีวามเหน็ผิดเป็นชอบ	ดงัทีพ่ระเจ้า

น้องยาเธอ	กรมหมืน่สมมตอิมรพนัธุ	์กล่าวถงึบุคคลทีไ่ม่เช่ือเรือ่งพระแท่นไว้ในหนังสือ

วชิรญาณ	(Vachirayayan,	Volume	8,	Chapter	16,	1892,	p.	182)	ว่า	“ที่พระแท่นเขา

ก็ว่าไม่จริง	 ก้อนพระโลหิตเขาก็ว่าก้อนศิลา	 เมื่อก่อนน้ีสักเก้าปีสิบปีแล้ว	 ข้าเจ้าไป

นมสัการ	ได้ตรวจดกู้อนพระโลหติทีเ่ขาว่าศลิาน่ะ	ข้าพจิาระณาดนัูกแล้วไม่ใช่ศลิาเปนแน่	

พระโลหิตแท้	ๆ	ทีเดียว	ศิลาอะไรจะแดงยังงี้	น�้ามันที่ตามตะเกียงที่พระแท่นน่ะ	เปน

น�้ามันมนตร์ด้วย	 ทาบาดแผลก็ดี	 แก้ยอกแก้ขัดก็ดี	 แก้ฟกแก้บวมก็ดี	 ข้าได้เคยลอง
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แล้ว	ศักดิ์สิทธิ์จริง	 ๆ	นี่แหละคนยังไม่นับถือ	ยังว่าไม่จริงอีก	มิจฉาทิฐิแท้	 ๆ	ทีเดียว	

จะพากันไปอะบายเสียแน่แล้ว	 บาปหนานะ	 ถึงได้มาคิดเหนเช่นนี้	 มารดลใจให้เห็นผิด

เปนชอบไป”

	 อีกทัง้พระแท่นทัง้	๒	แห่งน้ีมคีวามพเิศษทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต	ิแตกต่าง

จากพุทธสถานอื่น	 อาทิ	 กุฎี	 วิหาร	 พระพุทธรูป	 ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น	 พระแท่น

จึงได้รับความศรัทธานับถือจากพระมหากษัตริย์จนถึงประชาชนทั่วไปปรากฏหลักฐาน

ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ดังปรากฏในวรรณคดีนิราศทั้ง	 ๓	

เรื่องที่น�ามาศึกษา	

	 ด้วยความเช่ือต่อพระแท่นว่ามีความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด

จึงได้รับการสักการะทั้งปฏิบัติบูชา	อาทิ	การบวช	การสวดมนต์ภาวนา	และอามิสบูชา

อาทิ	ถวายธูปเทียน	ทองค�าเปลว	ดอกไม้	เครื่องหอม	จุดดอกไม้ไฟ	การแสดงมหรสพ	

ตลอดจนเงินทองของมีค่า	 การสักการบูชาเช่นนี้ต่อสิ่งส�าคัญในพระพุทธศาสนายังคง

สืบต่อมาถงึปัจจุบัน	ตวัอย่างทรพัย์สินของมค่ีาทีพ่ทุธศาสนิกชนถวายเป็นพทุธบูชา	อาท	ิ

ดอกไม้เงิน	 ดอกไม้ทองค�า	 (Suklek,	 2017,	 p.	 108)	 เมื่อสักการะพระแท่นอันเป็น

ส่ิงแทนพระพทุธเจ้าซ่ึงถอืว่าเป็นการสร้างบุญกศุลต่อตนเองแล้วจึงอุทศิบญุกศุลให้ญาติ

ที่ล่วงลับด้วยการกรวดน�้า	 และค�าอธิษฐานมักขอให้ถึงพระนิพพาน	หรือขอให้พบพระ

พุทธศาสนาทุกชาติที่เกิดมา	

	 ความเช่ือเรื่องพระแท่น	 วิธีการสักการบูชา	 ตลอดจนค�าอธิฐาน	 ขั้นตอน

พิธีกรรมต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของคนไทย	

และแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการสักการบูชาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ดังปรากฏ

ในวรรณคดีนิราศทั้ง	๓	เรื่อง	

	 วรรณคดีนิราศที่น�ามาศึกษานี้	สังเกตได้ว่าแบ่งเป็น	๒	กลุ่มตามจุดประสงค์	

การเดนิทาง	ได้แก่	กลุ่มทีต่ัง้ใจเดนิทางไปนมสัการพระแท่น	คอืนิราศพระแท่นดงรงั	ทัง้

สองส�านวน	 และกลุ ่มที่ไปนมัสการพระแท่นในฐานะทางผ่าน	 คือนิราศเมือง

หลวงพระบาง	ซึ่งจุดหมายคือเมืองหลวงพระบาง	อีกทั้งจุดประสงค์การเดินทางเพื่อ

ไป	“สู้รบ”	ปราบฮ่อ	ส่งผลให้กวีกล่าวถึงพระแท่นศิลาอาสน์อย่างสังเขปเป็นเพียงส่วน

หน่ึงของสถานที่ที่เดินทางผ่านเท่าน้ัน	 แต่ส�าหรับนิราศพระแท่นดงรังทั้งสองส�านวน
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กวีตั้งใจเดินทางเพื่อไป	 “บูชา”	 นมัสการพระแท่น	 ส่งผลให้กวีกล่าวถึงพระแท่นดงรัง	

รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอย่างละเอียด	เพราะเป็นเนื้อหาส่วนส�าคัญของนิราศ

กลุ่มน้ี	 การปรากฏวรรณคดีนิราศที่มีจุดหมายไปเพื่อนมัสการพระแท่นดงรัง	 จึงเป็น

ส่ิงยืนยันสะท้อนให้เห็นความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยต่อพระแท่น	 ว่ามี

ความศกัดิสิ์ทธิสั์มพนัธ์กบัพทุธประวัตสิมควรเดนิทางไปนมสัการกระท�าการบชูาต่าง	ๆ 	

จะมอีานิสงส์มาก	เมือ่ตายลงแล้วจะไปสู่สวรรค์	มคีวามส�าคญัเทยีบเท่าการเดนิทางไป

นมสัการพระพทุธบาท	จังหวัดสระบรุ	ีหรอืพระปฐมเจดย์ี	จังหวัดนครปฐม	ตามทีป่รากฏ

เป็นผลงานเรื่องนิราศพระบาท	 นิราศพระประธม	 หลายส�านวน	 ล้วนแล้วแต่เป็นการ

เดนิทางเพือ่ตัง้ใจไปนมสัการพทุธสถานทัง้สิน้	พทุธสถานทีก่วีตัง้ใจไปนมสัการเหล่าน้ีจึง

มีนัยถึงความส�าคัญ	อย่างไรก็ตามวรรณคดีนิราศที่น�ามาศึกษาทั้ง	๓	เรื่อง	ได้สะท้อน

ถงึความเชือ่เรือ่งพระแท่นในฐานะพทุธสถานส�าคญัและบันทกึวัฒนธรรมไทยเรือ่งการ

สักการบูชาในอดีตที่ยังคงสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน	
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